
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 

De toon in mijn stukje in de nieuwsbrief van juni jl. was hoopvol omdat er een versoepeling van de 

coronamaatregelen was aangekondigd.  Dit zou immers wat meer perspectief bieden voor veel 

ondernemers, ondanks het feit dat 2020 toch een lastig jaar zou worden. 

Inmiddels is het bijna oktober en zien we dat de coronamaatregelen weer worden aangetrokken. En 

hoewel  het gelukkig nog geen volledige lockdown is, hebben deze maatregelen wel tot gevolg dat 

onze klanten voorzichtiger zullen worden, minder klanten de Winkelboulevard Zuid zullen bezoeken 

waardoor het voor veel ondernemers weer lastiger wordt om het hoofd boven water te houden. 

Ons advies aan u: maak gebruik van de mogelijkheden die de overheid u biedt en ga op tijd het 

gesprek aan met uw verhuurder indien u toch in problemen dreigt te komen om gezamenlijk te kijken 

naar de mogelijkheden. 

De aangescherpte maatregelen sterken ons wel in onze visie om alle plannen voor de 

Winkelboulevard opnieuw tegen het licht te houden. Is de invulling van het beoogde 

brancheringsplan met de zgn. mixed zone nog wel actueel en wat betekent dit alles voor de 

herinrichting van de Winkelboulevard? 

Kortom het is beter om nu een pas op de plaats te maken en de juiste dingen te doen in plaats van 

door te denderen om er dan over een jaar achter te komen dat de plannen niet haalbaar en 

realistisch zijn en weer op de schop moeten met alle financiële consequenties van dien. 

Wij blijven dit punt onder de aandacht brengen bij onze samenwerkingspartners (gemeente 

Rotterdam, regiegroep ‘Hand in Hand’), maar onze boodschap vindt nog niet bij iedereen gehoor. 

U heeft het ongetwijfeld gelezen of gehoord, maar ook ter discussie staan de plannen rond 

Feyenoord City. De definitieve beslissing hierover is weer uitgesteld/verschoven naar najaar 2021. 

Er zijn nogal wat twijfels bij diverse betrokkenen  over de financiële haalbaarheid van de plannen. 

Aan de andere kant is Rotterdam gelukkig ook niet vies van enige ambitie, maar er moet zorgvuldig 

worden omgegaan met gemeenschapsgeld. Dat neemt niet weg dat zolang er geen besluit wordt 

genomen de stichting BIZ Eigenaren /Platform Boulevard  Zuid ook moeilijk kan inspelen op de  

ontwikkeling van Feyenoord City. 

Al met al genoeg zaken om ons als Stichting de komende tijd mee bezig  te houden, naast de 

vervolgfase van het omstreden luifelplan en de voortgang van het project Adriaan Niemantstraat/

Groene Hilledijk een project dat in handen is gekomen van een andere ontwikkelaar en maar niet 

wordt gerealiseerd. 
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Ook de diverse transformaties van winkel naar woning op met name de Groene Hilledijk en niet te vergeten de 

renovatie van de  voormalige Kijkshop. 

Wij houden u op de hoogte zodra zich weer nieuwe ontwikkelingen aandienen. 

Ik wil eindigen door, mede namens het bestuur, de wens uit te spreken dat de afkondigde strengere coronamaatre-

gelen niet veel langer dan drie weken zullen duren. Door ons strikt aan de maatregelen te houden kunnen wij, met 

z’n allen, een bijdrage leveren om dit voor elkaar krijgen. 

 

Henk Oedairam 

voorzitter 

Winkelboulevard Zuid en de revolutie in de retailketen—rubriek 

Gevolgen van Corona voor winkelstraten 

Begin oktober heeft de regering nieuwe beperkende maatregelen ingesteld en ook steunmaatregelen.  

Net nu ondernemers weer op redelijke omzetten zaten.  

Deze maatregelen komen voor veel ondernemers dus hard aan, met name voor horeca en feestgerelateerde zaken. 

Hoe dit zal gaan doorwerken op de economie blijft koffiedik kijken.  

Wat we zeker 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.  

Dat biedt natuurlijk ook kansen voor ondernemers.  

 

Winkelboulevard Zuid 

Met het Corona Team hebben we tijdens de lock-down alle ondernemers benaderd en met raad en daad bijgestaan. 
Vervolgens hebben we in juli en augustus alle ondernemers voor een tweede maal persoonlijk bezocht.  

Ook hierbij hebben we ondernemers geadviseerd op het gebied van bedrijfsvoering, digitalisering, innovatie en 
maatwerkafspraken met de pandeigenaar.  

Deze inzet heeft, in combinatie met welwillende eigenaren en de steunmaatregelen van de overheid, preventief ge-
werkt en bedrijfsuitval voorkomen.  

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 30 heerlijke vlonderterrassen gecreëerd. Binnenkort worden de 
nieuwe beleidslijnen bekend van Gemeente Rotterdam over de winterperiode.  

Samen met ondernemers, eigenaren en bewoners hebben we het horecaplein omgetoverd naar een foodcourt met 
een aantrekkelijke en warme uitstraling.  Van afvalpallets hebben we bloembakken gemaakt. Duurzaam hout dus 
met het label Hout van Zuid. Samen met de ondernemers en de gemeente hebben we vervolgafspraken gemaakt 
over het beheer.  
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Brancheringsplan 

De brancheringscommissie – die bestaat uit bewoners, pandeigenaren, ondernemers en gemeente – heeft een 
Brancheringsplan gemaakt. Deze plattegrond hangt op het kantoor van de BIZ eigenaren en bij Hand in Hand,  
Beijerlandselaan 167.  

Pandeigenaren die dit plan toegezonden willen krijgen graag even een verzoek mailen naar hans@zakenexpert.nl  

 

Nieuwe ondernemers 

Ondanks alle tegenwind van Corona, de economische gevolgen en on-line concurrentie zijn we er in geslaagd om 
dit jaar 21 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: 
Beijerlandselaan 165 – Restaurant en lunchroom Dolice 
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 226 – Bio Tandenbleker 
Groene Hilledijk 274 – One Love pop-up store 
 
 
Hans van Agt 
Brancheringsmakelaar Winkelboulevard Zuid 
06 38305269 

 

mailto:hans@zakenexpert.nl
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Hoe staat het er voor met de Luifelaanpak Hand in Hand, 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. Het  

herstellen van de bovengevels en het glas en lood op het laatste deel van de Groene Hilledijk is grotendeels  

afgerond.  

Bijna alle nieuwe reclame-uitingen (in de vorm van led-doosletters en een dwarsbak, gekoppeld aan fase 1) zijn ge-

plaatst. De nieuwe reclame-uitingen vallen, vooral aan het eind van de Groene Hilledijk, in positieve zin op. In het 4
de

 

kwartaal 2020 worden de laatste bovenraampartijen en gevels opgeknapt op het laatste deel van de Groene Hille-

dijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Daar waar de Luifelaanpak fase 1 is afgerond is sprake van een ware metamorfose.  

 
Evaluatie Luifelaanpak fase 1 

Luifelaanpak fase 1 wordt in oktober/november 2020 samen met een vertegenwoordiging van de pandeigenaren, 

ondernemers, bewoners, partners en belanghebbenden geëvalueerd. 

 
De 50% gevelsubsidieregeling Fase 1 loopt tot medio 2021 

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 ondernemers 

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

ren in het moderniseren van het exterieur van winkelruimten. Deze 50% subsidieregeling wordt verstrekt aan eigena-

ren en ondernemers die  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 

 

Start voorbereidingen Luifelaanpak fase 2 

De voorbereidingen voor de aanbesteding van de Luifelaanpak fase 2 zijn al gestart. De verwachting is dat de aan-

bestedingsprocedure in december 2020 is afgerond. Het streven is om in het 1ste kwartaal van 2021 te starten met 

de uitvoering van de Luifelaanpak fase 2.  
 

Meer informatie? 

Abdel Bouchibti / Luifelmakelaar Hand in Hand / T: 06-43755965 / E: abdel@zakenexpert.nl 
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Het luifelplan 

 

Het regenseizoen is weer begonnen. 

Het resultaat van de eerste fase van het luifelplan is nu duidelijk zichtbaar. 

Waar de luifels zijn verwijderd loopt bij regen geen passant meer. 

Waar de luifels nog niet zijn weggehaald loopt het publiek. 

De gemeentelijke lobby om de luifels weg te halen zet zich voort 

De gemeente wil alle luifels verwijderen. 

Naar onze mening is dit geen methode om de koopkracht op de boulevard te bevorderen. 

Op deze wijze bewijst Hand in Hand ons geen dienst. 

Hand in Hand meldde ons dat gemeentelijke Welstand heeft aangegeven het plaatsen van nieuwe luifels niet meer 
toe te staan.  

Beter de nog bestaande luifels met droogloop dan geen luifels. Moderniseren van de bestaande luifels is toch ook 
een optie? Wat zou u denken van echt goede verlichting onder de luifels? 

 

De luifels weg? 

Bezint eer gij begint.  

 

John Koorevaar 


