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• Ontstaan van de Vereniging Eigenarenplatform Boulevard
Zuid
De vereniging EPBZ werd in 1997 opgericht met behulp van een
toenmalig extern adviesbureau werkzaam voor het OBR
(ontwikkelingsbedrijf Rotterdam). Dit bureau vertegenwoordigde het
Eigenarenplatform naar buiten. Aanvankelijk was het een matig
functionerende vereniging die zijn draai nog moest vinden.

•

Aanleg van een sneltram over de Groene Hilledijk

Een gebeurtenis die grote invloed heeft gehad op het Eigenarenplatform
(EP) is de geplande aanleg van een sneltram over de Groene Hilledijk, de
zgn "Carnisselandelijn". Hoewel deze ingreep door de overheid min of
meer werd aangeduid als de redding voor dit winkelgebied, waren velen
een andere mening toegedaan waaronder veel eigenaren en winkeliers.
Het verlies van 70 % van de parkeergelegenheid voor de winkels en het
onzekere lot van de prachtige bomen deed velen inzien, dat deze ingreep
een catastrofe zou betekenen voor de middenstand. Als goede winkels
verdwijnen verloedert de buurt, dus er was fel verzet ook vanuit de
bewonersorganisaties.

•

Nieuwe belangstelling voor het Eigenarenplatform (EP)

Hierdoor kwam plotseling vanuit de eigenaren grote belangstelling voor het EP want hiermee
had men een instrument voorhanden waarmee men in verzet kon gaan en tevens een
rechtspersoon om juridische procedures te gaan voeren. De toenmalige boulevard manager
trok zich terug uit het EP. Hij voelde er weinig voor om in verzet te gaan tegen zijn eigen
opdrachtgever de gemeente Rotterdam.

•

Verzet tegen de aanleg van de tram met positief resultaat

Het EP trok ten strijde, voerde een Samenwerkingsverband van bewoners, eigenaren en
winkeliers aan en verkeerde daarbij in de gelukkige omstandigheid, dat ook diverse
raadsfracties de tram op die plek niet zo zagen zitten. Er waren betere alternatieven. De strijd
werd in 2002 afgerond toen de gemeenteraad het eerder genomen besluit vernietigde en voor
een ander tracé koos.

•

Het Eigenarenplatform gaat door

Inmiddels had het EP veel ervaring opgedaan met contacten met de overheid, een degelijk
netwerk opgebouwd, en vele gesprekken gevoerd met de overheid en raadsleden. Het lag
voor de hand verder te gaan op de ingeslagen weg. Het doel was verbetering van de
winkelstraat in de ruimste zin van het woord.

•

Wat doet het Eigenarenplatform zoal?

De Vereniging is zeer actief. We zijn betrokken bij veel zaken en trachten de belangen van de
eigenaren zo goed mogelijk te behartigen.

Het EP heeft onder meer zitting in het Boulevardfonds waarin de deelgemeente, het OBR,
DS+V en diverse adviesbureaus zitting hebben genomen. Tijdens de bijeenkomsten van het
Boulevard bestuur worden de meeste zaken besproken die betrekking hebben op de
winkelboulevard. Met man en macht wordt getracht de winkelstand, de veiligheid en de
buitenruimte te verbeteren.

…
Een van de belangrijkste taken is grip te krijgen op de branchering. Hiermee trachten we de
kwaliteit van de winkelstand te verbeteren. Getracht wordt de juiste winkels op de juiste
plaats te krijgen en ontbrekend assortiment binnen te halen. Het Eigenarenplatform heeft een
meer dan vruchtbare samenwerking met alle betrokkenen opgebouwd.

Samenwerking met de winkeliers is voor het Eigenarenplatform zeer belangrijk en vindt dan
ook op grote schaal plaats. Dit opmerkelijk, omdat huurders en verhuurders vaak als kat en
hond tegenover elkaar staan. Maar ons standpunt is, dat je als eigenaar ook oog moet hebben
voor de middenstander die in staat moet zijn om in zijn winkel zijn boterham te verdienen,
zonder dat excessief hoge huren hem dit onmogelijk maken. Daarom adviseren wij sommige
leden wel eens om hun huurprijs te matigen of een indexverhoging een jaar achterwege te
laten.

• Een ideale situatie met een bloeiende middenstand?
• Na het bovenstaande te hebben gelezen wordt wellicht de indruk gewekt dat hier op Boulevard
Zuid in Rotterdam inmiddels een ideale situatie is ontstaan. Helaas moeten wij u uit de droom helpen,
zover is het nog lang niet om de volgende reden.

• De huidige recessie die ons allen treft heeft natuurlijk ook zijn weerslag op Boulevard Zuid.
Gelukkig heeft de overheid dit ook ingezien en momenteel worden alle zeilen bijgezet om de
winkelboulevard weer tot een bloeiende winkelstraat te maken.

