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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 over de laatste ontwikkelingen op de Boulevard.

Van de voorzitter
Het hebben van korte lijntjes met de wethouders heeft ons in het verleden geen windeieren gelegd.
Ervaring heeft immers geleerd dat op de Winkelboulevard Zuid (WBZ) de tussenschakel van Hand in
Hand (HiH) of ambtenaren niet altijd effectief werkt. En hoewel wij de samenwerking met deze
schakels willen continueren is het toch belangrijk om soms één op één met een wethouder te
overleggen om onze standpunten helder te maken, zodat soms sneller knopen kunnen worden
doorgehakt. Vandaar ook dat wij wethouder Zeegers/Simons/Versnel een brief hebben gestuurd voor
een nadere kennismaking.
Hierin heeft het bestuur van de BIZ-eigenaren wederom aangegeven dat er op de WBZ meer
aandacht moet komen voor lastenverlichting van ondernemers, het versterken van de branchering
en het verduurzamen van de bovenwoningen op de WBZ. Wat het bestuur betreft moeten dit de
belangrijkste speerpunten zijn de komende jaren voor de gewenste facelift van onze winkelstraat.
Binnenkort hopen wij in een persoonlijk gesprek met hem dit nader toe te lichten, ook al omdat wij de
indruk hebben dat HiH nog niet erg warm loopt voor deze accentverschuivingen.
Achterliggende gedachte hierbij is dat de gemeente Rotterdam de afgelopen jaren ad random
weliswaar de nodige panden heeft aangekocht, maar dat een groot aantal nog leeg staat of is
ingevuld met concepten die weinig toevoegen. Het is HiH blijkbaar niet gelukt om de grote ketens en
de landelijk werkende formules binnen te halen, waardoor het voor de kleine ondernemers ook
steeds moeilijker wordt om te overleven. Veel van de huidige ondernemers zitten met smart te
wachten op de ‘grote jongens’ (een gezonde mix van lokale én landelijke formules is gewenst). HiH
zegt dat het allemaal goed komt, dat ze eraan werken en dat we geduld moeten betrachten, maar
dat zeggen ze al een paar jaar en wij zien nog geen vooruitgang. Hoelang moeten wij nog geduld
hebben?
Ons inziens is de brancheringsvisie zoals die in 2019 is geformuleerd dan ook niet meer actueel.
Vandaar dat wij Areaal opdracht hebben gegeven deze visie te herijken. Wij hopen dat dit rapport in
de zomer wordt gepresenteerd.
Wat dit betreft zijn wij benieuwd hoe er binnen deze visie tegen de Groene Hilledijk (GHD) wordt
aangekeken. Ondernemers op de GHD hebben het zwaar en het perspectief ziet er niet goed uit. En
dan komt nu ook de herinrichting van de GHD er nog aan en zijn er weer plannen om de tram door
de GHD te laten rijden. Dit betekent dat de winkels moelijker te bereiken zijn, hetgeen tot nog meer
omzetverlies zal leiden. Is dit het beoogde doel van de gewenste mixed zone?
En dan komen er ook nog minder parkeerplaatsen terug. De BIZ-eigenaren probeert er alles aan te
doen om dit laatste te voorkomen, maar wij voelen ons soms een roepende in de woestijn. En dan
kun je, zoals HiH doet, wel zeggen dat de WBZ er prachtig uitziet met dat glas in lood nu de luifels
weg zijn, maar wat koop je daarvoor als er zoals nu op de GHD, geen klant meer loopt. Met alleen
glas in lood kan een winkelier zijn brood niet verdienen!
Verder blijven wij van mening dat het opknappen van woningen en winkels een betere bijdrage levert
aan de upgrading van de WBZ dan te investeren in megalomane en prestigieuze projecten als die
van de Riederkop en het Riederblok. Wij zijn nog steeds tegen het verplaatsen en mogelijk zelfs
verdwijnen van de KFC en McDonalds.
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En zijn deze woningen eenmaal verduurzaamd, beter geïsoleerd en daardoor energiezuiniger dan worden zij ook
aantrekkelijker voor meer koopkrachtige bewoners. Wij blijven er dan ook voor pleiten dat wij als eigenaren ook
gebruik kunnen maken van het Volkshuisvestingsfonds (de gemeente Rotterdam heeft 40 miljoen uit dit fonds ontvangen voor o.a. verduurzamingsprojecten!). Dan zal hiervan een stimulerende werking van uitgaan om te verduurzamen en zijn we ruim op tijd klaar om de nieuwe bewoners van Feyenoord City te ontvangen.
En wat ons betreft zouden ook ondernemers van de mogelijkheden van dit fonds gebruik mogen maken door hun
winkel te verduurzamen om zo hun maandlasten te verlichten.

Een ander pijnpunt zijn de geplande werkzaamheden op de kop van de Beijerlandselaan.
Vanwege de renovatie van dit complexe verkeerspunt wordt deze voor minimaal anderhalf jaar afgesloten. Wij begrijpen best dat renovatie van dit plein een keer moet gebeuren maar vragen ons af of eind 2022 wel het meest
geschikte moment is nu ondernemers net weer een beetje uit het dal beginnen te klimmen van 2 jaar corona en dit
nu weer voor hun kiezen krijgen. De gemeente doet zijn best om de bewoners en ondernemers goed te informeren, maar vast staat dat er op dit stuk WBZ geen bus, tram of auto doorheen komt. Wij hopen dat een ieder ook
deze periode kan overbruggen. Als we meer informatie over deze afsluiting hebben kunnen we eventueel een extra bericht sturen.
De afgelopen weken is het bestuur samen met onze adviseur Daan Merckx en ondersteund door Abdel Bouchibti
hard bezig met het verlengen van de BIZ-periode voor eigenaren. De proefpeiling stemt ons positief maar het kost
veel moeite eenieder van u te bereiken. Ik verzoek u hierbij nogmaals mee te werken aan deze best wel lastige en
tijdrovende klus.

Tot slot wil ik nog melden dat de BIZ-eigenaren de komende tijd op elke 4e zaterdag van de maand een kleinschalig evenement gaat organiseren op de WBZ. Op zaterdag 30 juli trappen wij af met een aantal steltlopers die een
goody-bag uitdelen aan passanten. Houd het programma s.v.p. ook voor de komende maanden in de gaten.
Ik hoop niet dat de inhoud van deze brief wat klagerig en negatief overkomt, maar het bestuur probeert zo goed
mogelijk op te komen voor de belangen van de vastgoedeigenaren en als zaken o.i. niet de goede kant opgaan,
moeten wij er iets van zeggen, dit alles in het belang van de toekomst van onze WBZ.
Rest mij u een goede zomer en hopelijk vakantie toe te wensen. En wees voorzichtig en alert, want hoewel alle
coronamaatregelen zijn afgeschaft, betekent dit niet dat corona passé is. Er zullen telkens nieuwe varianten de
kop opsteken. Maar een periode van winkelsluitingen in het najaar of de winter dat kan echt niet meer, dit moet ten
koste van alles worden voorkomen.
Met een zonnige groet,
Henk Oedairam
Voorzitter

Aankondiging nieuwe BIZ periode (2023—2027)
De huidige BIZ periode van de Winkelboulevard Zuid loopt eind dit jaar af. Momenteel zijn we als bestuur druk bezig met de verlenging van de BIZ periode (2023 – 2027). Hiervoor zijn de afgelopen periode een aantal stappen
gemaakt.
In samenwerking met Zaken Expert is er in de periode van 30 april t/m 30 mei 2022 een proefpeiling uitgevoerd.
Alle pandeigenaren in het afgebakende gebied (Beijerlandselaan/Groene Hilledijk) hebben per mail een enquête
ontvangen. De uitslag van de proefpeiling liet zien dat er (ruim) voldoende draagvlak is om de BIZ regeling te verlengen. Van de pandeigenaren die hebben gereageerd (105 van de 231) gaf namelijk 97% aan voor een verlenging van de BIZ regeling te zijn.
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Naar aanleiding van de proefpeiling is medio juni, in samenwerking met Zaken Expert het concept BIZ plan opgesteld en ingediend bij de gemeente. Belangrijkste thema’s voor de nieuwe BIZ periode zijn branchering, gebiedspromotie, buitenruimte op orde, feestverlichting en laanmanagement. Het bestuur heeft in overleg met andere pandeigenaren besloten de jaarlijkse BIZ-bijdrage gelijk te houden aan de vorige BIZ periode (t.w. € 200,00). Begin juli zal
het BIZ plan definitief zijn vastgesteld door de gemeente. Zodra het BIZ plan definitief is vastgesteld zullen we deze
publiceren op onze website.
De officiële stemming voor de BIZ Eigenaren Winkelboulevard Zuid gaat eind oktober/begin november 2022
van start. In die periode ontvangt u een grote envelop met een BIZ logo. Gooi deze niet envelop niet weg! In
deze envelop zit onder andere het officiële stembiljet. Deze moet u aankruisen en retourneren. Minimaal 50%
van de pandeigenaren moet een stem uitbrengen en hiervan moet 2/3 vóór een BIZ regeling stemmen. Laat
uw stem niet verloren gaan voor een betere Winkelboulevard Zuid en stem straks vóór een nieuwe BIZ regeling. Alleen ga je misschien sneller, maar samen kom je verder!
Het bestuur zal u de komende periode verder op de hoogte houden. Heeft u vragen over het BIZ-traject Beijerlandselaan/Groene Hilledijk, aarzel niet en neem contact op met Daan Merckx (merckxdaan@gmail.com of 06-1295
6961)

Impressie Lente op Zuid (30 april—2 mei)
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