
Verslag hoofdpunten uitkomsten evaluatie Burenraad, 31 mei 2022

De Burenraad bestaat in 2022 vijf jaar. Aan Chemours en DuPont is gevraagd wat ze van (het
functioneren van) de raad vinden. Ook heeft de Burenraad zichzelf geëvalueerd en op basis van die
uitkomsten plannen voor de toekomst gemaakt.

De Burenraad vindt dat Chemours en DuPont de afgelopen jaren stappen vooruit hebben gemaakt
wat betreft openheid, communicatie en verbinding met de omgeving. De raad heeft daar een
stimulerende en prikkelende rol in gespeeld. Onder de leden van de Burenraad is een enquête
gehouden. De uitkomsten wijken niet veel af van de resultaten uit een soortgelijk eerder onderzoek.
De belangrijkste uitkomsten zijn:

● De sfeer scoort hoog
● De tijd die een lid kwijt is aan het werk voor de Burenraad is passend
● De relatie met de bedrijven scoort een 4 op een schaal van 5
● De informatievoorziening vanuit de bedrijven kan beter, vooral over minder positieve zaken

en het gebruik van de websites

Wensen/verbeterpunten
● Vooraf vragen vanuit bedrijven inventariseren
● Betere afstemming in het vooroverleg
● Meer inhoudelijke onderwerpen vanuit de bedrijven
● Meer efficiënte vergaderingen door betere voorbereiding. Voorkeur is dat Chemours en

DuPont hun presentaties afstemmen en proberen waar het kan deze te bundelen
● Meer dialoog en meer thema-avonden
● Uitbreiding qua leden en zo een meer representatieve vertegenwoordiging van de omgeving

worden
● Starten wervingscampagne
● Actief informeren via onder andere nieuwsbrieven

De Burenraad heeft ook een standpunt geformuleerd.

Als Burenraad omarmen we het standpunt om te komen tot ‘maximaal schone industrie’ als
fundament voor een goede relatie met de omgeving. Dat betekent dat wij als Burenraad de bedrijven
blijven uitdagen om zo ambitieus als mogelijk is te werken aan dat gewenste eindresultaat. 

Wat vinden Chemours en DuPont van de Burenraad?
● De bedrijven waarderen het bestaan van de Burenraad
● Ze erkennen dat de dialoog met de omgeving belangrijk is en willen graag weten hoe de

omgeving over hen denkt
● Omdat de bedrijven vooral vanuit feiten communiceren, heeft de Burenraad een nuttige

functie als klankbord. Hoe vertalen we onze boodschap naar de omgeving?
● De Burenraad is een graadmeter van wat er speelt in die omgeving
● De samenwerking is constructief-kritisch. Er is ruimte om wederzijds vragen te stellen. Er is

goed overleg in een goede sfeer
● De vernieuwde website en de vlogs zijn mooie initiatieven
● De laatste thema-avond over PFAS was een succes
● Chemours en DuPont zijn dankzij de Burenraad open en toegankelijker

Conclusie is dat de Burenraad en de bedrijven op een lijn zitten wat betreft wensen en
verbeterpunten. Ze gaan daar samen aan werken.


