
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 en de gemeente 

Rotterdam. 

 

Van de voorzitter 

De zomer is achter de rug. Helaas is het Coronavirus ook weer aan een opmars bezig.  
Er dreigen toch weer een aantal donkere wolken boven winkelend Nederland en dus ook boven de 
Winkelboulevard Zuid (WBZ). Hopelijk valt het deze keer mee, nu veel mensen zijn gevaccineerd en 
blijven de gevolgen van dit virus beperkt. En de winkels open! Weer een winkelsluiting, kunnen veel 
ondernemers er niet meer bij hebben. En niet alle voorteken zijn gunstig. Immers, dit voorjaar begon 
een aantal ondernemers eindelijk weer een beetje op te krabbelen na 2 jaar corona. Toen begon de 
oorlog in Oekraïne. Die gooide weer behoorlijk wat roet in het eten met als gevolg o.a. een zwakke 
Euro, renteverhoging en een ongekend hoge inflatie die niet altijd is door te berekenen aan klanten. 
Maar wat veel ondernemers op dit moment vooral nekt zijn de gigantisch energieprijzen. Wij horen 
schrikbarende bedragen die ondernemers op dit moment maandelijks moeten ophoesten. Hopelijk 
komt de overheid snel met maatregelen om de pijn voor het MKB te verzachten, want dit kan echt 
niet veel langer duren om een kaalslag te voorkomen. 
 
Andere zorgen en dichter bij huis, zijn de ontwikkelingen op de kop van de Beijerlandselaan (het 
Roseknoop-project). Het betreft het gebied vanaf de Mediamarkt. Vanaf begin januari 2023 wordt dit 
stuk voor twee jaar afgesloten voor renovatiewerkzaamheden/onderhoud/herstel van leidingen. Heel 
begrijpelijk en noodzakelijk dat hier allerlei werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, maar het 
geeft extra zorgen voor de aldaar gevestigde ondernemers. De BIZ-gebruikers hebben een advocaat 
in de arm genomen met als insteek de pijn voor deze ondernemers enigszins te verzachten (o.a. een 
bereikbaarheidsplan, verzoek om nadeelcompensatie). De BIZ-E zal indien nodig, de BIZ-G 
ondersteunen in deze strijd. 

 
De afgelopen maanden heeft het bestuur een aantal gesprekken gevoerd met een aantal recent 
gekozen gemeenteraadsleden over onze plannen voor een toekomstbestendig WBZ. Wij hebben 
aangegeven dat het versterken van de branchering de komende jaren meer prioriteit moet krijgen en 
megalomane projecten als de Riederkop en het Riederblok ‘on hold’ moeten worden gezet. Met een 
aantrekkelijke huur moet het o.i. toch mogelijk zijn om de grotere nationale en ook internationale 
formules te werven voor de WBZ. Dit maakt immers ook de kans groter dat de kleinere 
speciaalzaken kunnen overleven. Extra aandacht hebben wij gevraagd voor de ontwikkelingen op de 
Groene Hilledijk, want dit is nu gedeeltelijk een ‘doodse, saaie’ winkelstraat geworden.  

 
Wat betreft ons speerpunt voor de komende jaren, het versterken van de branchering hebben wij 
vooruitlopend hierop onderzoeksbureau ‘Areaal’ gevraagd een herijking te doen op de 
brancheringsvisie. Begin oktober hopen wij in een overleg met wethouder Robert Simons van Haven 
en Economie dit rapport te overhandigen. Laat ons weten als u een exemplaar van dit onderzoek wilt 
ontvangen.  
 
Een ander punt tijdens onze gesprekken met gemeenteraadsleden was verduurzaming van de 
woningen en bedrijfspanden en het samenvoegen van woningen/bedrijfspanden. Wij willen graag dat 
eigenaren én ondernemer gebruik kunnen maken van de financiële middelen van het 
Volkshuisvestginsfonds. Onze gesprekpartners hebben aangegeven dit een interessante gedachte 
te vinden, maar we moeten afwachten of dit voorstel daadwerkelijk tot realisatie komt. 

Inleiding 
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Een ander punt van aandacht zijn de ontwikkelingen rond Feyenoord City. Nu de komst van een nieuw stadion 
op korte termijn op losse schroeven staat, heeft dit mogelijk ook gevolgen voor de overige plannen (o.a. de 
komst van 1.700 woningen!). Binnenkort besluit de Raad van State of het huidige bestemmingsplan (dus inclu-
sief een nieuw stadion) nog opgaat nu dit stadion op de lange baan is geschoven. Hopelijk gaat dit lukken, 
want een nieuw bestemmingsplan goedgekeurd krijgen, dan ben je zo weer twee jaar verder en dan staat het 
woningbouwprogramma vermoedelijk ook stil. En voor ons geldt, hoe meer woningen in de nabije omgeving, 
hoe groter de kans op meer bezoekers voor de WBZ. Overigens blijven wij pleiten voor de komst van alleen 
sport-gerelateerde retail in Feyenoord City. 
 
Tot slot wil ik u nog wijzen op het artikel in deze nieuwsbrief van Daan Merckx, onze adviseur, die samen met 
Abdel Bouchibti hard aan de slag is om ervoor te zorgen dat de BIZ-E wordt verlengd. Een stemadvies mag 
m.i. wel deze keer. Stem t.z.t. voor verlenging van de BIZ-E, want dit betekent dat wij ons werk (onze missie) 
kunnen voortzetten en invloed kunnen uitoefenen op de ontwikkelingen op de WBZ.   
   
Heeft u vragen en opmerking n.a.v. deze nieuwsbrief of over ontwikkelingen op de WBZ, laat ons dit weten, 
dan pakken wij dit gezamenlijk op. 
  
Ter relativering nog het volgende: hoe somber het op veel vlakken in de maatschappij ook mag zijn op dit mo-
ment, er komen altijd weer betere tijden. De zon komt immers ook elke dag weer op, ook al zien we hem niet 
elke dag.  
En blijf vooral gezond. 
 
Henk Oedairam 
 
Voorzitter 
 
 
 

Nieuwe BIZ periode (2023—2027) 

De huidige BIZ Eigenaren Winkelboulevard-Zuid loopt eind dit jaar af. Momenteel zijn we als bestuur druk be-
zig om de periode met 5 jaar te verlengen. Daar hebben we uw hulp uiteraard hard bij nodig! 

Op 3 november 2022 aanstaande start de stemming voor de verlenging van de BIZ Eigenaren Winkelboule-
vard-Zuid periode 2023 - 2027. Dat betekent dat u als pandeigenaar een BIZ- stemformulier krijgt om in te vul-
len en te ondertekenen. De BIZ stemming is alleen geldig als 50% van alle eigenaren het ondertekende BIZ-
formulier inlevert en als 2/3 de van alle eigenaren vóór verlenging van de BIZ stemt.  

Het is voor de Groene Hilledijk en de Beijerlandselaan van cruciaal belang dat u weer voor een BIZ Eigenaren 
stemt. Op die manier kan de BIZ Eigenaren Winkelboulevard-Zuid zich de komende 5 jaar weer vol inzetten 
om uw belangen als pandeigenaar te behartigen. 

Waar gaat de BIZ Eigenaren zich de komende 5 jaar mee bezighouden? 

 

Verbeteren van de uitstraling van de Winkelboulevard-Zuid 

Samenwerking tussen ondernemers, eigenaren en gemeente verbeteren 

Deelnemen aan de Brancheringscommissie / betere branchering 

Participatie herinrichting van de Winkelboulevard-Zuid 

Inrichting middenberm Groene Hilledijk  
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Mede-organiseren van evenementen zoals ‘Koningsdag’ en ‘Lente op Zuid’ 

Meer en betere Promotie van Winkelboulevard-Zuid 

Pandeigenaren informeren en adviseren bij individuele vraagstukken  

Belangenbehartiging van eigenaren in de breedste zin van het woord  

Zorgen voor de feestverlichting 

Betrokkenheid van de eigenaren vergroten 

 

U stemt toch ook voor de verlenging van de BIZ Eigenaren Winkelboulevard-Zuid 

 

Mocht u meer informatie over de BIZ-stemming willen hebben kunt u altijd contact opnemen met onze adviseur 
Daan Merckx via: 

T: 06-12956961 / E: merckxdaan@gmail.com 

 

 

Renovatie Roseknoop 
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(Bijdrage gemeente Rotterdam) 

In januari 2023 start de renovatie van de Roseknoop: een groot en langdurig project. We maken de kruising veiliger 
voor al het verkeer, verhogen de dijk en vervangen het riool. En de tram krijgt nieuwe rails. Er komen meer wonin-
gen en meer mensen. Daarom richten we de buitenruimte opnieuw in. We halen bomen weg, maar er komen meer 
bomen terug: meer groen dus. Zo veranderen we de Roseknoop van een ingewikkeld kruispunt naar een mooi, vei-
lig en goed bereikbaar stadsplein. 

Wat en waarom? 
De Roseknoop is het gebied tussen de Rose- en 2e Rosestraat, Colosseumweg, Laan op Zuid, Beijerlandselaan, 
Hilledijk/Putselaan en het Varkenoordseviaduct. De Roseknoop verbindt de gebieden Feijenoord en IJsselmonde 
met elkaar. Van januari 2023 tot en met september 2024 zijn er afsluitingen voor het autoverkeer en openbaar ver-
voer. Tram- en buslijnen gaan anders rijden. Wijken, huizen, winkels en voorzieningen blijven bereikbaar. Wel ko-
men er omleidingen en is de reistijd langer. 

Start werkzaamheden en afsluitingen 
Vanaf 9 januari 2023 beginnen we met het ophogen van de dijk en andere werkzaamheden. De 2

e
 Rosestraat is 

vanaf januari 2023 tot en met september 2024 afgesloten voor autoverkeer, tram en bus. De 2
e
 Rosestraat loopt 

vanaf het Albedacollege tot het kruispunt Varkenoordseviaduct/Laan op Zuid en loopt daarna verder vanaf de Laan 
op Zuid tot de Putselaan. Verkeer kan nog wel (met een onderbreking, zie hieronder) over de Laan op Zuid en het 
Varkenoordse viaduct. Het stuk van de 2

e
 Rosestraat vanaf het Albedacollege tot het kruispunt Varkenoordseviaduct 

is januari 2024 weer open. 

Vanaf mei 2023 tot en met oktober 2023 zijn de Laan op Zuid en het Varkenoordse viaduct afgesloten voor auto, 
tram en bus. Fietsers en voetgangers kunnen wel langs de werkzaamheden. 
Aan de planning wordt continu gewerkt. Hou voor actuele werkzaamheden, omleidingen en andere ontwikkelingen 
de site en de Feyenoord City BouwApp in de gaten. 

Meer informatie: https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/roseknoop/ 

https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/roseknoop/

