
Geachte Vastgoedeigenaren 

Hierbij ontvangt u een nieuwsbrief van de BIZ-eigenaren Winkelboulevard Zuid met o.a. bijdragen 

van de Brancheringsmakelaar en de Transformatiemanager over de laatste ontwikkelingen op de    

Boulevard. 

 

Van de voorzitter 

Het is een open deur om te beginnen met de opmerking dat het bijzondere tijden en daardoor een 

bijzonder jaar is. Gelukkig zijn de meeste van de winkels en horecabedrijven op de Winkelboulevard 

Zuid inmiddels weer open, zij het in aangepaste vorm of met de nodige beperkingen. Er wordt dit jaar 

uitgegaan van een economische krimp van tussen de 6 en de 8 procent. Voor een groot aantal van 

ons zal 2020 in financiële zin dan ook een verloren jaar zijn. Hopelijk biedt een verdere versoepeling 

van de coronamaatregelen nog wat soelaas. 

Ook de BIZ eigenaren Boulevard Zuid had begin 2020 de nodige plannen en wensen, maar door de 

conoracrisis zijn deze in aan ander perspectief gekomen en zullen opnieuw tegen het licht moeten 

worden gehouden. Zijn ze nog wel haalbaar en realistisch? Wij hebben onze samenwerkingspartners 

(gemeente Rotterdam, regiegroep ‘Hand in Hand’) op de Boulevard Zuid voorgesteld even te 

wachten met het doorzetten van een aantal plannen totdat de eerste coronagolf voorbij is. Ons 

inziens is in het najaar van 2020 beter in te schatten wat onze prioriteiten moeten zijn en met welke 

plannen we verder kunnen. 

Een van de zaken die wij zeker gaan oppakken is de nieuwbouw hoek Adriaan Nimantstraat/Groene 

Hilledijk. De BIZ-eigenaren zijn van mening dat de nieuwbouw veel te lang op zich laat wachten en 

ook niet tevreden hoe dit traject is gelopen. Wij gaan bij de gemeente Rotterdam aandringen om 

vaart te maken met de uitvoering. De Groene  Hilledijk verdient het om een volwaardige plaats te 

krijgen op de winkelboulevard zonder deze lege plek. Immers gerealiseerd moet worden dat een kale 

vlakte zijn weerslag heeft op de waarde van de andere panden op de Groene Hilledijk.  

Een tweede item wordt het starten met het luifelproject en de wens van de BIZ-eigenaren voor de 

komst van een nieuwe glazen, transparante, luifel. Wij zijn in gesprek met de gemeente hierover en 

hopen najaar 2020 met dit project aan de slag te kunnen gaan.     

Veel BIZ-eigenaren op de Winkelboulevard Zuid zijn de afgelopen weken het gesprek aangegaan 

met huurders die door de coronamaatregelen hun deuren hebben moeten sluiten of die vanwege de 

sterke omzetafname in de betalingsproblemen zijn gekomen. Daar waar het kan wordt meegedacht 

met de huurder, maatwerk geregeld en meegewerkt aan een oplossing, maar het is soms lastig om 

iedereen tevreden te houden. 
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Het geeft ons veel vertrouwen in de toekomst van ons winkelgebied om te zien op welke wijze veel ondernemers 

en hun medewerkers de afgelopen weken, ondanks alle beperkingen, hebben geprobeerd hun winkel draaiende te 

houden. In de wetenschap dat wij ook deze crisis op termijn zullen overwinnen kunnen wij daarna weer nieuwe 

stappen zetten op de lange weg naar een sterker en aantrekkelijker Winkelboulevard Zuid, samen met de andere 

betrokkenen. 

Ik wens u, mede namens de rest van het bestuur, een mooie zomer toe in goede gezondheid! 

Henk Oedairam 

voorzitter 

Winkelboulevard Zuid en de revolutie in de retailketen—rubriek 

Gevolgen van Corona voor winkelstraten 

Economen en andere experts buitelden in Maart en April over elkaar heen met de meest sombere scenario’s. De 

ergste crisis sinds de jaren dertig! 

Feit is echter dat de Nederlandse overheid forse maatregelen heeft genomen om bedrijven door de moeilijke maan-

den te loodsen waar veel ondernemers ook daadwerkelijk mee zijn en worden geholpen.  

Inmiddels mogen flinke delen van de economie weer geheel of gedeeltelijk open. Vastgoedeigenaren en huurders 

proberen tot gezamenlijke oplossingen te komen. Winkelstraten worden weer goed bezocht en de terrassen zijn 

weer gezellig vol. Ondernemers zijn veerkrachtig en met  creativiteit en innovatie weten zij de klant weer te vinden 

en omzetten te maken.  

De verwachting bij de experts en analisten is nu dat eind dit jaar en volgend jaar de echte grote klappen zullen val-

len. Maar als we goed naar ze luisteren dan komen we er achter dat zij het eigenlijk ook niet weten. Ze hebben het 

namelijk ook over de vele “onzekerheden in hun modellen”.  

Laten we het er maar op houden dat niemand echt weet hoe het gaat lopen.  

Wat we wel weten is dat on-line een verdere vlucht heeft genomen en gaat nemen.  

Nog meer mensen hebben het gemak ontdekt van on-line bestellen en laten bezorgen.  

Kansen dus voor ondernemers.  

 

Winkelboulevard Zuid 

Met het Corona Team hebben we tijdens de lock-down alle ondernemers benaderd en met raad en daad bijge-

staan. Een prima samenwerking tussen pandeigenaren, ondernemers en professionals van Hand in Hand 

(gemeente).  

Hier gaan we mee door!  

Na de lock-down hebben we het mogelijk gemaakt voor horeca-ondernemers om terrasvlonders te laten plaatsen 

door de gemeente op hun parkeerplek. Hierdoor zijn er nu 30 heerlijke vlonderterrassen gecreëerd.  

Ter ondersteuning van de horeca ondernemers wordt nu samen met deze ondernemers ook hard gewerkt aan een 

terrassenplan voor het horecaplein aan de Beijerlandselaan. Begin augustus zullen de veranderingen zichtbaar 

zijn.  



 Nieuwsbrief  2020, nr 2  
Bezoek ons op het 

web! 

www.epbz.nl 

Pagina 3 

Nieuwe ondernemers 

Ondanks alle tegenwind van Corona, de economische gevolgen en on-line concurrentie zijn we er in geslaagd om 
dit jaar 15 panden in te vullen. Stonden er in Juli 2019 nog 25 panden in de verhuur, dat zijn er nu nog 14.  
 
Recent hebben we de volgende leuke nieuwe ondernemers kunnen verwelkomen: 
Beijlerlandselaan 34 – Mlouza Backery 
Beijerlandselaan 25 -  Maysaar Boetiek 
Beijerlandselaan 39b – With Love gifts 
Beijerlandselaan 123 – Almina Patisserie 
Groene Hilledijk 191 – Clinic Luxa Skin 
Groene Hilledijk 207b – Tugba Hair Salon 
Groene Hilledijk 184-186 - Subway 
Groene Hilledijk 210 –  Mr. Muscle – vitamine store 
Groene Hilledijk 212 – Magnifique Beauty 
Groene Hilledijk 224 – Bio Tandenbleker 
Groene Hilledijk 274 – One Love pop-up store 
 
 
Hans van Agt 
Brancheringsmakelaar Winkelboulevard Zuid 
06 38305269 

Corona crisis 
 

Helaas een gebeurtenis met ongewisse uitkomst. 

We hebben diverse medeeigenaren geadviseerd hun huurders ruimhartig tegemoet te treden ook in hun eigen be-

lang.  Diverse eigenaren hebben hieraan gevolg gegeven. 

Hulp aan ondernemers: 

Iris Bourne (ondernemer nagelstudio op de Groene Hilledijk) heeft op eigen initiatief hulp verleend aan haar collega 

ondernemers o.a. door hen te helpen met het invullen van documenten voor de aanvraag van steun van de over-

heid.  

Onze voorzitter Henk Oedairam heeft haar bijgestaan. Een goede samenwerking tussen ondernemers en eigena-

ren. 

Ook de laanmanager Hans van Agt heeft zijn steentje bijgedragen bij hulp aan ondernemers. 
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Brancheringscommissie 

Voorheen was dit een aangelegenheid van de Boulevard Manager samenspraak met de eigenaren. 

Het doel van de gemeente is om de brancherings-commissie te verbreden.  

Diverse nieuwe personen en instanties gaan in de toekomst deelnemen in deze commissie. 

Het oorspronkelijke plan was om bij meerderheid van stemmen de commissie te laten beslissen wie wel of niet 

voor een winkel op de boulevard in aanmerking zou komen. 

Vanzelfsprekend ligt deze beslissings-bevoegdheid echter bij de pandeigenaren. 

De eigenaren hebben deze gang van zaken dan ook afgewezen.  

In een reactie naar de eigenaren heeft de gemeente de bevoegdheid van eigenaren erkend. Wellicht zal de nieuwe 

brancherings-commissie in de toekomst slechts een adviserende rol gaan spelen. 

Maar de eigenaren willen in deze nieuwe opzet wel eerst de kaders afspreken waarbinnen de gesprekken worden 

gevoerd alvorens in deze commissie zitting te nemen. 

Deze nieuwe kaders moeten, vertraagd door de Corona crisis, eerst goed worden vastgelegd. 

Huurprijzen 
In een schrijven heeft de gemeente m2 huurprijzen vermeld die op de boulevard zouden moeten gelden. Ook hier-

tegen hebben de eigenaren bezwaar gemaakt. 

Huurprijzen voor winkels zijn vrij onderhandelbaar en kunnen slechts in overleg met de eigenaar en de huurder tot 

stand komen. Deze zijn sterk afhankelijk van diverse factoren waarbij de kwaliteit en ligging van de aangeboden 

winkel een grote rol spelen. 

Nogmaals er dient nog veel besproken te worden alvorens de eigenaren in de nieuwe commissie zitting zullen ne-

men. 

 

John Koorevaar 

BIZ-aanslagen 2020 
 
De gemeente gaat vanaf 1 juli de eerder opgeschorte belastingaanslagen, waaronder de BIZ-aanslagen 2020, 

versturen. Meer informatie over de heffing van de verschillende gemeentelijke belastingen vindt u via : 

 http://www.rotterdam.nl/werken-leren/belastingen-corona   

http://www.rotterdam.nl/werken-leren/belastingen-corona
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Hoe staat het er voor met de Luifelaanpak fase 1? 

 
In het 1

ste
 kwartaal van 2020 is een begin gemaakt met het demonteren van de luifels op de laatste 3 blokken van de 

Groene Hilledijk en 1 blok op de Beijerlandselaan. Inmiddels zijn alle luifels (uitgezonderd 2 luifels) op de aangege-

ven blokken verwijderd. Achter een aantal luifels is prachtig glas-in-lood tevoorschijn gekomen. Uiteraard is er voor 

gekozen om het glas-in-lood zoveel mogelijk te herstellen en te behouden. 

 
 
Gevelherstel fase 1 is gestart 

Meerbouw is gestart met het herstellen van de gevels. Dat betekent dat de kozijnen en de bovenramen worden her-

steld en opgeknapt. In bepaalde gevallen is gekozen voor nieuwe beplating en stukwerk. Het streven is om aan het 

einde van het 3
de

 kwartaal van 2020 de luifelaanpak fase 1 afgerond te hebben. 

 

Nieuwe reclame-uitingen in de vorm van doosletters  

Nedcap is in het eerste kwartaal van 2020 samen met de Luifelmakelaar langs geweest bij alle ondernemers/

winkeliers om de huisstijl, logo en gewenste kleurstelling op te halen, zodat zij een passend reclame-ontwerp kunnen 

aanbieden aan de ondernemers die gesitueerd zijn in het deel waar de Luifelaanpak fase 1 van kracht is. Zodra de 

ondernemer en afdeling Bouw en Woningtoezicht akkoord is met het ontwerp, wordt de reclame in productie geno-

men. 

 

De eerste reclame-uitingen zullen vanaf medio juli 2020 geplaatst worden. 
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Start 50% gevelsubsidieregeling vanaf medio juni 2020 

De Groene Hilledijk en de Beijerlandselaan kennen een grote variëteit aan puien van wisselende kwaliteit. Dit geeft 

een rommelige uitstraling en draagt niet bij aan het verbeteren van de fysieke kwaliteit van het winkelgebied. Om 

het duurzaam te veranderen is naast de luifelaanpak fase 1 een 50% subsidieregeling in het leven geroepen. 

De subsidieregeling Gevelaanpak Boulevard Zuid, is gekoppeld aan de luifelaanpak fase 1 en geldt voor de Groene 

Hilledijk 262 t/m 296, Groene Hilledijk 217 t/m 273 en Beijerlandselaan 165 t/m 179. Pandeigenaren en onderne-

mers op de aangegeven delen van de Groene Hilledijk en Beijerlandselaan worden gestimuleerd om duurzaam te 

investeren in het moderniseren van het exterieur van winkelruimten. Deze 50% subsidieregeling kan uitsluitend wor-

den verstrekt aan eigenaren en ondernemers die duurzame investeringen doen in het verbeteren van de gevel, pui 

en het exterieur (passend binnen het vastgestelde beeldkwaliteitsplan). Via onderstaande webadres kunt u 

de subsidie-aanvraag indienen. 

https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-gevelverbetering/ 

 

Wilt u meer weten over deze 50% gevelsubsidie neem dan contact op met:  

Abdel Bouchibti /  T: 06-43755965  /  E: abdel@zakenexpert.nl  

https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-gevelverbetering/

