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Inleiding
Geachte Vastgoedeigenaren,
Hierbij ontvangt u een nieuwsbrief van de BIZ-eigenaren Winkelboulevard Zuid met o.a. bijdragen
van de Brancheringsmakelaar en de Luifelmakelaar over de laatste ontwikkelingen op de
Boulevard.

Van de voorzitter BIZ-eigenaren
Nu 2019 ten einde loopt is het moment van terug- en vooruitblikken aangebroken. Het was een
bewogen jaar voor de BIZ-eigenaren van de Boulevard Zuid waarin veel is gebeurd. Ik wil mij
beperken tot de volgende zaken.
Voor ons als BIZ-eigenaren van groot belang was de uitwerking van de plannen van ‘Hand in
Hand’. De eigenaren BIZ heeft zich in algemene zin achter ‘Hand in Hand’ geschaard, maar dat wil
niet zeggen dat wij het altijd met de uitwerking van de plannen eens zijn.
Wat dit betreft heeft het bestuur tijdens het overleg met de projectleider meerdere keren
aangegeven op de Boulevard Zuid te gaan voor realistische doelen en te werken vanuit een visie.
Wij constateren echter met enige regelmaat dat er sprake is van ‘hap- snap-beleid (o.a. bij de
verwerving van vastgoed door de gemeente, het verplaatsen van ondernemers).
Er is dus regelmatig overleg met de projectleider Ron van Gelder, maar even bijpraten is iets
anders dan invloed uitoefenen op of intensief betrokken worden bij de plannen. En dit laatste is ons
is toegezegd door wethouder Barbara Kathmann. Toch heeft het bestuur de indruk dat het de
laatste maanden beter gaat, maar wij zullen de belangen van de eigenaren scherp in de gaten
blijven houden en streven naar meer invloed op de uitvoeringsplannen.
Ook Feyenoord City maakt onderdeel uit van de plannen van ‘Hand in Hand’. Nu dit project voor
een jaar vertraging heeft opgelopen, zijn wij benieuwd wat de gevolgen hiervan zijn voor de
ontwikkelingen op de Boulevard Zuid het komende jaar.
December 2019 zal ook het lang verwachte brancheringonderzoek van Tony Wijntuin worden
gepresenteerd. Wij hebben een aantal keren met hem gesproken. Hij heeft toegezegd dat in zijn
visie wonen naast winkels niet aan de orde is op de Boulevard Zuid. Wij zullen de resultaten van dit
onderzoek scherp in de gaten houden.

Het bestuur snapt goed dat er op de Boulevard Zuid het nodige moet gebeuren. Ook hier zijn
mogelijk teveel detailhandelsmeters en dat betekent een herbestemming van een deel van de
winkelvoorraad, maar dan wel met aantrekkelijke en nieuwe concepten. Het bestuur blijft moeite
hebben met de invulling van de zgn. mixed zone op een deel van de Groene Hilledijk. Wij zijn
benieuwd wat het brancheringonderzoek hierover uiteindelijk gaat zeggen. Als vastgoedeigenaar
moet het verhuren van de panden immers wel interessant en rendabel blijven ook al om te kunnen
investeren in je eigen pand.
Wat dit betreft staat de BIZ-eigenaren wel achter het idee van ingroeihuren om zo nieuwe en
kansrijke ondernemers te helpen om de vaak lastige beginperiode op de Boulevard Zuid te kunnen
overbruggen.
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In 2020 zal het luifel- en puienplan van start gaan. Ook binnen het bestuur is de discussie hierover levendig. Zodra
de plannen definitief zijn, zullen wij ons standpunt hierover, samen met u, gaan bepalen.
Tenslotte wil ik nog vermelden het te betreuren dat er in 2019 te weinig vorderingen zijn gemaakt om de samenwerking, die er in het verleden wel was tussen eigenaren en ondernemers, te verbeteren. Hopelijk kunnen hier in
2020 wel stappen worden gezet.
Rest mij u alvast, mede namens het bestuur, prettige feestdagen en een goede jaarwisseling toe te wensen en
een in alle opzichten gezond en een succesvol 2020!

Henk Oedairam
Voorzitter BIZ-eigenaren

Winkelboulevard Zuid en de revolutie in de retailketen—rubriek
Amazon gaat in 2020 gas geven en een gratis thuisbezorgd lippestiftje van Alibaba!

Amazon haalt nu al, zonder veel moeite, 350 miljoen uit de Nederlandse markt. Wat als ze echt
gas gaan geven?(Rabobank)
De vraag is niet of en wanneer Amazon naar Nederland komt, maar hoe Amazon verder gaat groeien en wat dit betekent voor de Nederlandse/Rotterdamse retailsector, zowel online als offline.
Retailers kunnen zich op vijf aspecten onderscheiden van de concurrentie: prijs, product (breed of diep assortiment), bereik (zoveel mogelijk klanten bereiken met een combinatie van winkels en online), service en beleving. De
eerste drie – prijs, product en bereik – worden in de huidige compleet transparante markt steeds lastiger en zullen
door de verwachte groei van Amazon nog minder geschikt worden als wapen in de strijd. Gezien de schaal (omzet
2018 > 230 miljard dollar en marktwaarde > 990 miljard) van Amazon is een prijsoorlog niet te winnen. Het productaanbod van Amazon – via eigen retail en via partners - is vrijwel onbegrensd en ook op bereik is de slag van Amazon moeilijk te winnen (hooguit op lokaal niveau). Service en beleving blijven daarmee over als belangrijke concurrentiewapens en fysieke retailers kunnen hiervoor hun medewerkers en hun winkels inzetten om onderscheidend te
zijn en te blijven van online concurrentie.
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Winkels moeten aantrekkelijker worden door te werken aan de elementen ‘service’ (via het personeel) en
‘beleving’ (via de winkelomgeving). Daarmee krijgen klanten prima argumenten om te kiezen voor de fysieke
winkel en niet voor online. Ook zal aan de kwaliteit van winkelgebieden moeten worden gewerkt, zowel aan de
‘fysieke’ component daarvan (waaronder de kwaliteit van winkels, de bereikbaarheid en parkeervoorzieningen)
als aan de samenwerking.

Rotterdam Zuid
De ontwikkelingen in Rotterdam Zuid beginnen steeds meer vorm te krijgen. Zuidplein krijgt een grote opknapbeurt, de Kop van Zuid en Katendrecht ontwikkelen door en over dik een jaar starten de bouwwerkzaamheden
voor Feijenoord City. Dat zijn kansen door de komst van vele nieuwe bewoners met meer koopkracht, maar ook
bedreigingen in de vorm van meer m2 retail. Dit alles tegen de achtergrond van de komst van on-line giganten
als Amazon en Alibaba die 1 lippenstiftje gratis thuis bezorgen. Zoals uit bovenstaande analyse blijkt worden
beleving en service de toverwoorden in deze strijd.

Winkelboulevard Zuid

In het on-line geweld en de ontwikkelingen op Zuid zal de Winkelboulevard alleen kunnen overleven door een
“eigen smoel”. Een totaal unieke beleving en vooral, veilig, gezellig en gastvrij, kwaliteit. Het meest Rotterdamse
winkelgebied. Nu hebben we nog te maken met een belabberde BELEVING en een IMAGO-probleem. We willen
de beleving en het imago verbeteren door Nieuwe Rotterdamse helden, nieuwe concepten en jonge en hippe
doelgroepen naar de Boulevard trekken. Hiervoor is experimenteer-ruimte nodig in de vorm van pop-up, ingroeihuren en dergelijke. Beleggers zijn vaak niet in staat om met deze constructies te werken. De op de balanswaarde gebaseerde huurprijs is bij hen maatgevend. Woningbouwcorporaties en Gemeente Rotterdam hebben hier
meer mogelijkheden. Nu Gemeente Rotterdam zelf panden heeft verworven benadrukt de BIZ-eigenaren bij de
gemeente om deze kans aan te grijpen en het gemeentelijk vastgoed ook in te zetten als aanjager van de vernieuwing. Natuurlijk kan de gemeente dit niet alleen en zullen de pandeigenaren, ondernemers en bewoners
gezamenlijk – hand in hand - de winkelboulevard een “eigen smoel” gaan geven en verkopen.

Hans van Agt
Brancheringsmakelaar Winkelboulevard Zuid
06 38305269
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Start Luifelpilot Groene Hilledijk & Beijerlandselaan / januari 2020
Vanuit het integraal programma Hand in Hand is het streven om de uitstraling van de Groene Hilledijk en de
Beijerlandselaan duurzaam te verbeteren. De verouderde luifel geeft de Groene Hilledijk en de Beijerlandselaan
een laagwaardige en gedateerde uitstraling. De bestaande luifels nemen het zicht en daglicht weg van de panden
en dragen niet bij aan een mooie uitstraling van het winkelgebied.
Om deze redenen heeft de gemeente Rotterdam besloten om te starten met een luifelaanpak op de laatste drie
delen van de Groene Hilledijk en één deel op de Beijerlandselaan. Dat betekent dat de luifel op deze delen
professioneel gedemonteerd wordt en dat er cosmetisch gevelherstel zal plaatsvinden, uitgevoerd door aannemer
Meerbouw. Ook zal in goed overleg nieuwe reclame-uitingen worden geboden aan de in het pilotgebied
gevestigde ondernemingen – in de vorm van led doosletters. Daarnaast krijgen deze ondernemingen de
mogelijkheid om al dan niet een nieuwe zon- en regenscherm te laten plaatsen.
Wilt u als pandeigenaar in het pilotgebied daarnaast een nieuwe pui plaatsen, werkzaamheden aan de gevel
laten uitvoeren en of een gesloten rolluiken laten vervangen door een open rolluiken dan kunt u gebruik maken
van een 50% gevelsubsidieregeling.
In januari 2020 zal gestart worden met de uitvoering van de Luifelpilot gericht op 3 blokken, betreffende:

de Groene Hilledijk 262 t/m 296A

de Groene Hilledijk 217 t/m 273A &

de Beijerlandselaan 169 t/m 179.
Start gesprekken Luifelpilot
Abdel Bouchibti gaat in de maanden december 2019 en januari 2020 in gesprek met alle pandeigenaren en
ondernemers van het deel waar de luifelpilot loopt.
Voor meer informatie over de pilot luifelaanpak kunt u contact opnemen met:
Abdel Bouchibti / T: 06-43755965 / E: abdel@zakenexpert.nl
Impressie – laatste deel
Groene Hilledijk mogelijke toekomstbeeld zonder luifel / met nieuwe
reclame-uitingen en al
dan niet zonwering/
regenschermen
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Lodewijk en ik kennen elkaar vanuit onze vastgoed portefeuille.
Jarenlang maakten Lodewijk en ik deel uit van het bestuur van het
EigenarenPlatform Boulevard Zuid. Lodewijk als voorzitter, ikzelf als
bestuurslid.
Het is een samenwerking geworden die meer dan 15 jaar heeft geduurd.

Dagelijks hadden we contact om de lopende zaken te bespreken.
In die tijd heb ik bewondering gekregen voor de wijze waarop Lodewijk
op een vriendelijke doch besliste manier aan het platform leiding heeft
gegeven.
Hoewel hij precies wist waarheen hij wilde was hij altijd ontvankelijk voor
de mening van anderen.
Samen hebben we gestreden om zaken voor elkaar te krijgen die in onze ogen noodzakelijk waren.
Daarbij gingen we ook grote zaken niet uit de weg.
Zo hebben we ons met succes gekeerd tegen een, naar onze mening, onjuiste beslissing van de Rotterdamse gemeenteraad om een trambaan aan te leggen op een plaats die ook achteraf onjuist bleek te zijn.
En we hadden succes !!
Het werd een van de weinige keren dat de Rotterdamse raad een reeds genomen besluit heeft ingetrokken.
Jaren later werd aan ons beiden als waardering voor onze inzet door de gemeente Rotterdam de Erasmus onderscheiding toegekend.
In een strijd kon Lodewijk, als geen ander, mensen waarmee hij het niet eens was toch in hun waarde laten.
Eind 2016 trad Lodewijk af als voorzitter.
In de jaren dat we samen optrokken zijn we behalve zakelijke partners ook vrienden geworden.
Het Eigenarenplatform heeft een bevlogen leider verloren.
Lodewijk, je was een prettig mens.

John Koorevaar

Leegstand en nieuwe ondernemers
In 2019 hebben 21 nieuwe ondernemers mogen verwelkomen
Beijerlandselaan 30
King Fish Mediterranee
Beijerlandselaan 40
Cakes by Kee
Beijerlandselaan 63
Almina Patisserie
Beijerlandselaan 75-77
Tugba Home
Beijerlandselaan 71a
Plaza Latina
Beijerlandselaan 25-d
Sissy
Beijerlandselaan 35b
With love gifts
Beijerlandselaan 91
Brizzel IJssalon (verplaatsing van Groene Hilledijk)
Beijerlandselaan 99-105
Tugba Home decor
Beijerlandselaan 117
Tan Home
Beijerlandselaan 120
Ranee (verplaatsing)
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Beijerlandselaan 184-186
Groene Hilledijk 192
Groene Hilledijk 192 a
Groene Hilledijk 204
Groene Hilledijk 206a
Groene Hilledijk 207b
Groene Hilledijk 220
Groene Hilledijk 226
Groene Hilledijk 230
Groene Hilledijk 261

Pay Porter
Dolci restaurant
Dishy Hairstyling
Osmani - doorstart
Luxus Mode
Tugba Hair Salon
Toko Orguyo
Bio tandenbleker
Second chance
Arezo Boutique

De leegstand over de winkelboulevard ligt nu op 20 panden waarvan 11 aan de Beijerlandselaan en 9 aan de
Groene Hilledijk. Leegstand in 2018 over de winkelboulevard lag op 18 panden.
Heeft u in uw netwerk interessante en onderscheidende ondernemers die we naar de winkelboulevard willen
trekken, neem dan contact op met brancheringsmakelaar Hans van Agt (06 38305269).

Namens de BIZ-eigenaren Boulevard Zuid
wensen wij u Prettige Feestdagen
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