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Geachte leden van de raad, dames en heren, 
 
allereerst wil ik u en uw naasten een heel gelukkig, gezond en voorspoedig Nieuwjaar 
toewensen. Zonder gezondheid geen geluk, en zonder geluk geen gemeenschapszin. 
Als mensen goed in hun vel zitten en hun leven op orde hebben, functioneren zij beter 
in de samenleving.  
 
Het Rotterdam Project van Beau van Erven Dorens heeft dit op indrukwekkende wijze 
laten zien. Patrick, Yvar, Stephany, Souf en Hilde hebben de weg naar boven weer 
gevonden en gaan vol goede moed het nieuwe jaar in. 
 
De camera was dwingend, maar de echte kracht zat in de menselijke benadering. 
Van Erven Dorens zegt daar zelf over: “we zouden allemaal wat meer vertrouwen 
moeten hebben in mensen. Kijken wat er uit kan komen, in plaats van wat er allemaal 
mis kan gaan. Iets meer erbarmen.” 
 
Het Rotterdam Project maakte dat erbarmen los. Het heeft veranderd hoe wij tegen 
daklozen aankijken. En dat zelfs de meest verstokte Rotterdammer Beau van Erven 
Dorens in zijn hart heeft gesloten, wil wat zeggen… 
 
Het programma toonde aan dat dakloosheid niet de oorzaak van de problemen is, 
maar het gevolg ervan. Vaak hebben daklozen te kampen met psychiatrische 
problemen, zijn ze beschadigd in hun jeugd. 
Daar mag je best rekening mee houden als je boetes uitdeelt. Dat kan ook, want 
handhavers hebben een discretionaire bevoegdheid. Boetes vormen nu een 
belemmering voor daklozen om weer volwaardig te functioneren in de samenleving. 
En dat kost de samenleving uiteindelijk veel meer geld dan die boetes zelf. 
 
Wat ik hartverwarmend vond, was dat er zo veel mensen mee willen denken over een 
alternatief voor boetes. Mijn voorstel is om met mijn collega’s wethouder Sven de 
Langen en wethouder Michiel Grauss, deskundigen en juristen hier snel een 
oplossing voor te vinden. Een oplossing waar ook de staatssecretaris van 
Volksgezondheid geïnteresseerd in is. 
 
December 2018 heeft helaas ook een rouwrand. Een verkeersregelaar kwam om het 
leven toen hij tevergeefs probeerde een 75-jarige automobiliste uit het water te 
redden. 
 
De 16-jarige Humeyra werd voor de ogen van medeleerlingen doodgeschoten. Eerder 
die maand kwamen twee jonge vrouwen door geweld om het leven. Voor hen, en voor 
alle vrouwen die met geweld te maken krijgen, werd een Stille Tocht georganiseerd. 
De tocht bracht honderden mensen samen. Ook velen van ons hier liepen mee. 
 
Ik nam een petitie in ontvangst, en riep de aanwezigen op om met ons mee te 
denken. We hebben een meldpunt, maatregelen en opvang, maar het is niet genoeg. 
Komend jaar gaan we met de betrokken wethouder, Judith Bokhove, uw raad en een 
delegatie van betrokken burgers uit de stad, overleggen hoe we dit geweld tegen 
vrouwen kunnen stoppen.  
 
Vlak voor de jaarwisseling werden in onze stad terreurverdachten gearresteerd. Een 
goede, alerte reactie van de politie, maar ook beangstigend, zeker voor de 
ooggetuigen en omwonenden. 



 

 Blad:  2/3  

 Datum:  10 januari 2019 

 

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Aboutaleb in raadsvergadering van 10 januari 2019 

NB. Alleen het gesproken woord geldt  2 

 
De Nieuwjaarsnacht zelf bracht ook trieste berichten. De rapper Feis kwam om het 
leven bij een schietpartij in een Rotterdams café. Zijn broer raakte zwaargewond. Er 
zijn te veel vuurwapens in omloop en geweld in het uitgaansleven en tegen 
hulpverleners blijft een grote zorg. De politie doet al veel om vuurwapens van straat te 
halen. Maar de straffen zijn te laag, dat is mij een doorn in het oog. Daarom ga ik de 
komende tijd de barricaden op om de straffen op wapenbezit te verhogen. 
 
Helaas is het ook zo dat in de rap-scene vuurwapens regelmatig verheerlijkt worden. 
Zij schotelen onze jeugd soms het beeld voor dat het cool is om een wapen te 
bezitten en zelfs te gebruiken als je dat nodig vindt. Ik vind dat ook rappers hun 
verantwoordelijkheid moeten nemen om dit te stoppen. Ik ga hen uitnodigen om 
hierover met mij in gesprek te gaan. 
 
Het afgelopen jaar bent u als nieuw gekozen raadsleden aan de slag gegaan. Dat 
heeft u met grote toewijding en enthousiasme gedaan. Ik wil u complimenteren met 
de wijze waarop u alle dossiers hebt opgepakt en eigen gemaakt. 
 
De komende jaren staat er veel te gebeuren. Met miljardeninvesteringen wordt Zuid in 
de vaart der volkeren opgestuwd. Naast grote projecten als Hart van Zuid, Feyenoord 
City, Stadionpark en de uitbreiding van Ahoy, komen er veel nieuwe woningen bij op 
Zuid. De Maastunnel gaat dit jaar weer open en de Hoekse Lijn gaat rijden. 
 
In de hele regio komen er tot 2040 naar schatting 170.000 woningen bij. Dat geeft een 
nog grotere druk op de wegen rond Rotterdam. Daarom heeft de Minister besloten tot 
een verkenning van een derde oeververbinding. De komende tijd gaan we bestuderen 
hoe en waar die moet komen. 
 
Op de noordoever vraagt de sluiting en grootscheepse renovatie van museum 
Boijmans Van Beuningen onze aandacht. Ook in Noord gaat de komende jaren volop 
gebouwd worden. Zelfs appartementen van on-Rotterdamse afmetingen en allure. Na 
jaren van bezuinigen trekt de economie weer aan, dat is duidelijk. 
 
Energie is ook een belangrijk thema voor 2019. Zowel op wereldschaal als in onze 
stad. Van koploper vervuiling moet Rotterdam de komende jaren koploper 
duurzaamheid worden. 
Daarom sluit de gemeente dit voorjaar samen met bewoners en bedrijven een 
klimaatakkoord, om de CO2-uitstoot in tien jaar tijd met de helft te verminderen. 
 
Naast al die beeldbepalende projecten en grote ambities mogen we niet uit het oog 
verliezen dat niet iedereen van de aantrekkende economie profiteert. Er zijn mensen 
werken, maar nauwelijks rond kunnen komen. Die het boekengeld voor de opleiding 
van hun kinderen niet kunnen betalen. 
 
Er zijn mensen met een kleine portemonnee die – net zoals de daklozen uit het 
Rotterdam Project – door allerlei boetes en procedures steeds verder in het 
schuldenmoeras wegzakken. Ook hier past meer erbarmen en persoonlijke aandacht. 
 
De eind november overleden journalist Mark Hoogstad noemde Rotterdam treffend 
“de stad van twee snelheden”. Ik zie het als een belangrijke taak van het 
gemeentebestuur om de mensen die het niet bij kunnen benen, niet uit het oog te 
verliezen. 
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Veel mensen maken zich ook zorgen over de toenemende polarisatie. Zelf vind ik 
sommige vormen van polarisatie niet slecht. Het betekent voor mij dat ieder standpunt 
– ook extreme - zichtbaar en hoorbaar zijn in het maatschappelijk debat. 
 
Er moet altijd ruimte zijn om frustraties, emoties en woede te uiten. En iedereen heeft 
het grondrecht op vrije meningsuiting, hoe extreem die mening ook lijkt. Als alle 
meningen op tafel liggen, kunnen we er over praten. 
 
Maar het afgelopen jaar zagen we dat er soms valse tegenstellingen werden 
gecreëerd. Alsof de ene mening de andere uitsluit. 
De ene groep strijdt bijvoorbeeld voor gelijkwaardigheid, de andere voor de culturele 
identiteit. 
De ene groep maakt zich sterk voor opvang in de wijk, de andere groep maakt zich 
zorgen over de wijk. 
Het zijn kanten van dezelfde medaille. Het is niet of/of maar en/en. 
 
Het is van het grootste belang dat wij, het gemeentebestuur en u, als 
vertegenwoordigers van de Rotterdammers, die meningen niet alleen herhalen en 
aanscherpen, maar ook naar consensus en oplossingen zoeken. 
 
Want als er iets is wat tot de Nederlandse cultuur behoort, is het wel: consensus. Je 
kunt niet alleen claimen, maar je moet ook bereid zijn een ander iets te gunnen. 
 
Dat vraagt om leiderschap van ons allemaal. Hier in dit huis, en in de stad. Bij 
sportverenigingen, scholen, theatergezelschappen, moskeeën en kerken. 
 
Laten we allemaal over onze schaduw heenstappen. 
Laten we komend jaar stappen zetten om kloven te dichten. Dat begint met naar 
elkaar luisteren en elkaars pijn te voelen. 
 
Alles wat wij in dit huis doen, berust op een wettelijke grondslag. Maar we doen er 
pas echt toe, als we het leiderschap en de wijsheid in de samenleving kunnen 
mobiliseren om samen met ons te werken aan een welvarende, stabiele en veilige 
samenleving. 
 
Een samenleving waarin iedereen zijn weg kan vinden. 
Samen werken aan een stad die tegen een stootje kan, nu en in de toekomst. 

 


