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

Van de voorzitter
De door de regering afgekondigde lockdown-maatregelen van zaterdag jl. komen voor veel
ondernemers op een zeer ongelukkig moment met de komende feestdagen voor de deur. Dat maakt
het perspectief van veel ondernemers nog onzekerder, ook al omdat niet duidelijk is hoe lang deze
maatregelen van kracht blijven. Wij roepen onze leden op met onze huurders in gesprek te gaan als
er een vermoeden is dat zij door deze strengere lockdown-maatregelen in de problemen komen. Ook
kunnen deze ondernemers worden doorverwezen naar de medewerkers van Hand in Hand (HiH).
Het spreekt voor zich, dat de geplande kerstactiviteiten, waarover ik in de nieuwsbrief van oktober
sprak, geen doorgang zullen vinden.
Desondanks wil ik toch ook van de gelegenheid gebruik maken om deze laatste nieuwbrief, 2021
even in perspectief te zetten en een blik te werpen op het komende jaar. 2021 was voor de BIZ-E
een bewogen jaar.
Het begon met de rellen op de Beijerlandselaan en de Groene Hilledijk (GHD). Die kregen veel
landelijke aandacht. Wij waren in één keer de bekendste winkelstraat van Nederland. Om deze titel
op deze wijze te verkrijgen, daar zijn wij niet trots op.
HiH heeft deze rellen aangegrepen om hun plannen nog sneller en harder door te zetten. Het
verwijderen van de luifels op een deel van de GHD is hiervan een duidelijk voorbeeld. De BIZ-E blijft
van mening dat dit traject niet elegant is verlopen, dat afspraken zijn geschonden en toezeggingen
niet zijn nagekomen.
2021 was ook een bewogen jaar, omdat de samenwerkingsrelatie met Hand in Hand (HiH) begin dit
jaar sterk was bekoeld. En dat doet best wel wat met je. Sinds dit najaar doen we echter weer als
volwaardige partner mee. De samenwerkingsrelatie is nog broos, het winnen van vertrouwen heeft
nu eenmaal tijd nodig. Hopelijk verbetert dit verder in de loop van 2022.
In de nieuwsbrief van oktober jl. heb ik gemeld dat HiH eenmalig € 40 miljoen heeft ontvangen uit het
nationaal Volkshuisvestingsfonds. De verdeling van deze gelden moeten o.i. transparant zijn en
worden besteed aan de doelen van dit fonds, d.w.z. het upgraden, isoleren en/of vergroten van
woningen, zodat zowel bewoners, ondernemers en particuliere vastgoedeigenaren hiervan kunnen
profiteren. Wij zullen erop toezien dat dit ook werkelijk gebeurt. Toewijzing aan prestigieuze
projecten is wat ons betreft niet aan de orde.
Het bestuur wil ook via deze weg aangeven blij te zijn met de komst van Daan Merckx. Daan gaat
ons in 2022 ondersteunen en adviseren over allerlei zaken die spelen op de Winkelboulevard Zuid.
Ook gaat hij deelnemen aan de diverse overleggen. Wij verwachten dat dit de nodige verlichting
geeft voor de werkzaamheden van het bestuur.
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Gezien de plannen die op stapel staan zal ook 2022 weer de nodige aandacht van ons vragen. De plannen voor de
herinrichting van de Groene Hilledijk (GHD) zal in de loop van 2022 zijn beslag krijgen. Zoals u weet spelen de gemeente en RET met het idee voor de komst van een tram op de GHD. Een heikel punt voor ons. Hetzelfde geldt
voor de plannen met het Riederplein en het Riederblok. Mogelijk gaat dit gepaard met het verdwijnen/verplaatsen
van de KFC en McDonald’s.
Genoemde onderwerpen zijn tijdens de BIZ-E vergadering van november jl. aan de orde geweest. Daar gaf u aan
dit geen goede ontwikkelingen te vinden.
Inmiddels hebben wij de wethouder van mobiliteit mw. Bokhove, een brief gestuurd en daarin aangegeven tegen de
mogelijke komst van een tram op de GHD te zijn.
Ook zal er in 2022 een besluit vallen over Feyenoord City. Wij hebben HiH gevraagd alvast een aantal scenario’s te
ontwikkelen met daarin opgenomen de mogelijke consequenties voor de WBZ, zodat we snel kunnen schakelen
nadat er een besluit is genomen.
Het komende jaar zullen we u weer met enige regelmaat op de hoogte stellen over de voortgang van genoemde
plannen, maar heeft u tussentijds vragen, wacht daar niet mee en neem contact op met een van de bestuursleden!
Rest mij u, mede namens het voltallige bestuur, een gezond en in alle opzichten goed 2022 toe te wensen..
Tot in 2022!
Henk Oedairam

Voorzitter

Daan Merckx
Het bestuur wil ook via deze weg aangeven blij te zijn met de komst van Daan Merckx.
Daan is zelfstandig Retail Expert en organiseert Retail Inspiratietours voor Retailers en
Retail gerelateerde organisaties waaronder ook veel Retail vastgoed organisaties
(projectontwikkelaars, institutionele beleggers etc.) De afgelopen periode is hij werkzaam
geweest als Manager Retail & Inspiratie bij een Ruimtelijk Economisch Adviesbureau.
Daan zal ons in 2022 gaan ondersteunen en adviseren over allerlei zaken die momenteel
spelen op de Winkelboulevard Zuid.
Denk daarbij aan de plannen rond het Riederplein/Riederblok, de herinrichting van de
Groene Hilledijk (o.a. tram op de Groene Hilledijk), ontwikkelingen omtrent Feyenoord City,
maar ook de verlenging van de BIZ Eigenaren in 2022. Daan zal deelnemen aan diverse
overleggen en wij verwachten daardoor de nodige verlichting voor de werkzaamheden
van het bestuur.

Acquisitie en selectie van nieuwe kandidaten
Hans van Agt is vanuit de alliantie Hand in Hand actief als brancheringsmakelaar voor de Groene Hilledijk en de
Beijerlandselaan. Hij denkt graag met u mee over de invulling van uw bedrijfs onroerend goed, kan kandidaten voor
u werven en selecteren. Kandidaten en concepten die het gebied versterken en waarde toevoegen. Tevens is het
mogelijk om een achtergrondcheck te laten verrichten van kandidaten.
Hans van Agt, hans@zakenexpert.nl, 06 38305269
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Beschikbare panden en nieuwe ondernemers
In December 2021 tellen we 10 beschikbare panden voor verhuur van de in totaal 230 panden (4%).
In 2021 zijn er 16 nieuwe ondernemers geplaatst:
Beijerlandselaan 25
Loulou’s Healthy Kitchen
Beijerlandselaan 26
Sweet delicous
Beijerlandselaan 39
Gozde fotografie
Beijerlandselaan 72
HFC
Beijerlandselaan 73
1001 Bazaar
Beijerlandselaan 81
Almeria Fish Market (uitsluitend verse ongebakken vis)
Beijerlandselaan 121
Boutique
Beijerlandselaan 142
Sieraden
Beijerlandselaan 204
Royal Roots Corner
Groene Hilledijk 187-189
Laxmi Nagar
Groene Hilledijk 200
Urban Eatz
Groene Hilledijk 232a
Jack & Mills (zorgburo)
Groene Hilledijk 242
Kunst = Zinnig
Groene Hilledijk 252b
Nickson Ink
Groene Hilldeijk 256
Huisartsen praktijk
Groene Hilledijk 237
OTB Movement

Voortgang transformatie aanpak vanaf juli 2019 t/m heden
Factsheet Transformatie 01.07.2019 01.11.2021

Totaal

%

Aantal winkels

240

100%

Verwerving Gemeente Rotterdam

53

22%

Branchering
Ingevuld totaal (excl. Verplaatsingen)
passend branchering
versterkend

42
30
17

Transformatie naar woning
Transformatie naar andere functie

7
4

Leegstand per 01.07.2019

27

11%

Leegstand per 31.11.2021

11

5%

Gerenoveerde winkelpanden
Gedemonteerde luifels

11
112

47%

Hersteld glas in lood raampartijen

81

34%

Nieuwe reclame uitingen

85

35%

Verwijderde verouderde rolluiken

13

Fysiek

Corona - risico
Verwachte bedrijfsbeeindigingen agv corona lock down

20

8%

Werkelijke bedrijfsbeeindigingen agv corona lock down

9

4%

Aantal risico ondernemingen (bedrijfseconomisch)

47

20%
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Onderzoek herinrichting Groene Hilledijk
In het afgelopen jaar is in opdracht van de gemeente Rotterdam en in samenwerking met de Alliantie Hand in
Hand een ontwerpstudie uitgevoerd naar de mogelijkheden voor een herinrichting van de Groene Hilledijk. Deze
herinrichting van de Groene Hilledijk staat voorlopig gepland voor de periode 2024-2025. In de nieuwbrief van 30
juni 2021 is een toelichting gegeven op de aanleiding, het doel en de aanpak van deze studie. Eind oktober is deze ontwerpstudie afgerond. De uitkomsten van dit onderzoek zijn op 20 december 2021 besproken met de wethouder Mobiliteit. Het was een oriënterend gesprek waarin de verschillende scenario’s zijn gedeeld en de effecten van
deze scenario’s op ruimte en mobiliteit zijn voorgelegd. Wat de scenario’s laten zien is dat het nu knelt tussen de
‘verkeersdeelnemers’. Dit leidt tot onveilige situaties voor met name voetgangers en fietsers. Een herverdeling van
de beschikbare ruimte is noodzakelijk om de ambitie van een groene en levendige stadsstraat waar het fijn fietsen,
wandelen, winkelen en wonen is te bewerkstellingen.
Er zijn veel ambities, maar de beschikbare ruimte is beperkt. Bovenop deze ambities komt de wens van de RET
om het tracé van tram 25 te ‘strekken’ over de Groene Hilledijk terug op tafel. Hiermee beoogt de RET reistijdwinst
te behalen op deze voor hen belangrijke openbaar vervoer verbinding. Het ‘strekken’ van de tramlijn heeft echter
geen toegevoegde waarde voor directe omgeving. De OV bereikbaarheid van het gebied is uitstekend en veranderd hierdoor niet. De ruimtelijke impact is echter groot. Voor de 3 scenario’s uit de ontwerpstudie is zichtbaar gemaakt wat de (ruimtelijke) consequenties zijn van de inpassing van een tram. Hiermee wordt in één oogopslag
duidelijk dat er onvoldoende ruimte is om alle verkeersmodaliteiten (voetganger, fietser, openbaar vervoer, auto) in
te passen.
De ontwerpstudie Groene Hilledijk heeft zichtbaar gemaakt wat de consequenties zijn van de keuzes die gemaakt
worden. De inzichten uit de ontwerpstudie zijn gedeeld met de verantwoordelijk wethouder en de partijen die betrokken zijn bij de plannen voor het OV-netwerk. In de huidige collegeperiode zullen hier geen besluiten meer over
genomen worden. De eerste 6 maanden van 2022 zullen gebruikt worden om de belangen op straatniveau evenwichtig en gelijkwaardig af te zetten tegen de belangen op netwerkniveau. Belangrijk daarbij te vermelden is dat
deze kwestie niet alleen speelt op de Groene Hilledijk, maar ook op andere stadsstraten in Rotterdam. In dezelfde
periode zal ook gestart worden met het opstellen van een programma van eisen voor de toekomstige herinrichting
van de Groene Hilledijk. En hiervoor zal ook in 2022 nauwe samenwerking met de BIZ eigenaren en de andere
belanghebbenden worden gezocht.
Frank van Wijngaarden
Projectmanager
Gemeente Rotterdam
Stadsontwikkeling
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Namens de BIZ-eigenaren Boulevard Zuid
wensen wij u Prettige Feestdagen
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