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t.a.v. De heer A. Aboutaleb
Postbus 70012
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Zeer gewaardeerde Burgermeester Aboutaleb, beste Ahmed,
In deze brief richten we ons tot u als de bezielde verbinder van alle Rotterdammers. Als burgervader
van Rotterdam, die prachtige stad vol tegenstellingen. Een stad waar wij ons als bewoners en
werkzame professionals erg thuis voelen. Een stoere stad die tegelijk kwetsbaar is en die vraagt om
vertrouwen in de toekomst. Daarin kunt u andermaal het goede voorbeeld zijn. Wij nodigen u uit om
het voortouw te nemen op twee thema’s die belangrijk zijn voor de stad en haar toekomst; de
sociale veerkracht en de volhoudbare economie van Rotterdam.
Ten eerste zien we dat de sociale tegenstellingen in onze stad toenemen. De politiek neigt deze
verschillen uit te vergroten met stoere mediataal, vaak gespeend van nuance. Het publieke domein
staat onder druk als we elkaar vermijden, wantrouwen of zelfs bedreigen. Dan vermijden wij
samenkomst omwille van veiligheid. Dan staat toegankelijkheid onder druk en is er geen plaats meer
voor nieuwsgierigheid.
Als ontwerpers van de stad bekommeren wij ons om haar publieke domein. Belangrijk is om te
blijven zien wat ons verbindt en te onderzoeken hoe verschillen ons juist verrijken. Dat is een
belangrijke voorwaarde voor een publiek domein; de wil om samen te spelen, te sporten en te delen.
De stad is een publieke plaats waar we kennis van de ander nemen en van elkaar leren. Daarom
ontstaat hier van oudsher zo veel creativiteit. De stad is bij uitstek de plek van uitwisseling.
Dat gaat niet vanzelf. Mensen blijven verbinden met elkaar vraagt om een continue inspanning.
Precies dat is iets waarin u als geen ander de afgelopen jaren heeft laten zien uit te blinken. Niet
door iedereen naar de mond te praten, integendeel. Door gedeelde waarden te bespreken, door
normen te handhaven en door nieuwsgierig te zijn naar de positie van de ander. Geef niet op om dit
met dezelfde inzet te blijven doen!
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Ten tweede zien we dat Rotterdam als geen ander drijft op een fossiele haveneconomie. De
energietransitie komt inmiddels op gang en concentreert zich op het maken van geleidelijke stapjes
voorwaarts. Dat is begrijpelijk, want mensen moeten meegenomen kunnen worden in de grote
veranderingen die op stapel staan. De tijd dringt echter en zonder grote stappen gaan we het niet
redden om een leefbare toekomst veilig te stellen voor de volgende generaties. Dit is waar de schoen
wringt. Omwille van het tevreden stellen van de vele huidige belangen, worden die van onze
kinderen en kleinkinderen onterecht uitgesteld.
Het is onze zorg dat we de globale veranderingen niet opvangen omdat we niet snel genoeg
meebewegen. Als voorvechters van de klimaatadaptieve stad zien wij in de klimaatopgave een kans
om ecologie, leefbaarheid en verbondenheid in de publieke ruimte samen te laten komen. Als geen
ander weten wij echter ook dat adaptatie niet voldoende is. Als we nu geen keuzes maken, niet
anticiperen en innoveren dan rennen we straks overal achteraan. Dit zal de toekomstige
werkgelegenheid onder druk zetten en de voedingsbodem voor sociale tegenstellingen verder
vergroten.
De stad doet er verstandig aan om de circulaire economie de komende jaren ruim baan te geven en
om onze havenstad te transformeren in een brandpunt voor de toekomstige economie. Om te
ontdekken hoe dit het beste kan, zijn experimenten en testlocaties nodig. Gelukkig is dit Rotterdam
niet vreemd; onze stad omarmt van oudsher het experiment en ook in de haven zijn gedurfde
stappen om plaats te bieden aan een nieuwe economie een traditie. Een groot deel van haar succes
is de opwinding en verbazing over wat er in Rotterdam allemaal mag en kan. Laten we daarom de
weg bereiden voor grote en kleine experimentele projecten die – in de geest van Rose, De Jongh,
Witteveen en Bakker – de circulaire economie handen en voeten gaan geven.
De noodzakelijke transitie naar een circulaire economie is niet alleen een technisch dossier en het
vraagt veel meer dan regelgeving. Voorbij de politiek is het een sociaal maatschappelijk dossier dat
grote stappen voorwaarts vergt. Dat gaat echter niet vanzelf. Dit vraagt om visie en moed. Want
grote stappen voorwaarts en experiment zijn voor velen spannend en onzeker. Die grote stappen
voorwaarts vragen om vertrouwen in de toekomst en om vertrouwen in elkaar. Iets wat zonder
verbondenheid niet mogelijk is.
Zo komen we terug op uw kernkwaliteit van bezielde verbinder. Voorbij de politieke waan van de dag
doen we een beroep op u om uw sociale talent in te zetten om het beladen dossier van de circulaire
economie aanzienlijk te versnellen in het belang van alle Rotterdammers. Vooral zij die nu nog niet
kunnen stemmen.
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Graag eindigen we met onze toekomstdroom van een VEERKRACHTIG ROTTERDAM
en verheugen ons op een sociale, adaptieve, circulaire, innovatieve, sprankelende, watersensitieve,
mooie toekomst voor onze stad…

Wij wonen in de delta
In een stad van eb en vloed,
Van op en neer
Van geven en nemen
Iedereen is welkom.

Dromen doen we samen,
In een aangenaam bad.
Gevoed met warmte van de stad.

Rotterdam is rond
Er gaat niets verloren.
Wat over is
Is een bron voor het nieuwe.

Hoogachtend én met hartelijke groet,
Florian Boer & Dirk van Peijpe
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