
Over de periode 1 januari t/m 31 december 2017 wordt, in navolging van de eerdere vergelijkbare heffing, 

door de Gemeentelijke Belastingdienst een precario heffing toegepast die direct terugvloeit naar het 

winkelgebied Boulevard Zuid. 

De Stichting Winkelboulevard Zuid gebruikt, in nauw overleg met het Eigenarenplatform (EP), deze 

middelen voor het uitvoeren van activiteiten die het winkelgebied ten goed komen. Hiermee worden de 

belangen t.a.v. het goed functioneren van de winkelstraat gediend. Deze inspanningen zijn belangrijk voor 

het imago van de winkelstraat en, niet in de laatste plaats, het bekendheid geven aan de 

winkelmogelijkheden op de boulevard. Samengevat: wij dienen hiermee het collectieve belang! 

Tevens is er voor de individuele ondernemers en vastgoedeigenaren een direct belang. Een goed 

renderende winkelstraat is van direct belang voor de individuele omzetten en daarmee de vastgoedwaarde. 

De activiteiten worden door de Stichting en het EP jaarlijks beschreven in een Plan van Aanpak en na 

afronding van het jaar verantwoord. 

2017 is waarschijnlijk het laatste jaar dat de precario heffing in deze vorm kan worden toegepast. De 
precario regeling zal worden omgezet naar een BIZ regeling (BedrijvenInvesteringsZone) om aan te sluiten 
bij de landelijke regelgeving. In de loop van dit jaar zult u nader worden geïnformeerd over de BIZ regeling 
voor de Boulevard Zuid.  
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Zaterdag 24 september was er van 11.00 uur tot 17.00 uur, een middag voor de fitte 

Rotterdammers georganiseerd.  Er waren verschillende sportactiviteiten. Zo was er een 

High Heels Run, een race op hakken, waarbij de opbrengst van de inschrijvingen is 

gedoneerd aan het goede doel Boks4Nox. Nox is een meervoudig gehandicapte peuter die 

volledig zorgafhankelijk is. We kunnen met trots mededelen dat door deze run €277.20 is 

opgehaald. Daarnaast waren verschillende dansscholen op het evenement, waarbij de 

leden hebben opgetreden. Verder waren wereldkampioen kickboksen zwaargewicht Ismael 

Londt, sportscholen en -verenigingen aanwezig op het evenement. Hij heeft een korte 

training laten zien, dit was erg bijzonder om te zien. Fit op Zuid werd goed bezocht en het 

was heel gezellig. 

Eigenaren betalen precariobelasting t.b.v. het winkelgebied 

 

 

Vereniging Eigenarenplatform Boulevard Zuid 

Geachte leden van het Eigenarenplatform/Vastgoedeigenaren 

Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van 2017 

In deze nieuwsbrief is ook een selectie van artikelen opgenomen die door de studenten van ZuidOnder-

neemt zijn geschreven voor de maandelijkse ondernemers nieuwsbrief.   

Fit op Zuid: Een geslaagd event 



Terugblik feestelijke openingen Winkelboulevard Zuid 

Zaterdag 24 september 2016 werden Liman Home Decor en Used Products op de Groene Hilledijk 

feestelijk geopend.  

De voorzitter van de Gebiedscommissie Feijenoord,  

Nel Noel opende met de ondernemers hun nieuwe winkel. De feestelijke 

openingen werden druk bezocht en de sfeer was erg goed. Dit ook dankzij de 

goede muziek die aanwezig was. Verder waren leden van de stichting 

Winkelboulevard Zuid, Maurice Schweitzer en ZuidOnderneemt aanwezig.   

 

Om het feest compleet te maken, heeft Liman Home Decor twee cadeaubonnen 

t.w.v. €25,- uitgereikt. U kunt terecht bij Liman Home Decor voor prachtige 

decoratie spullen voor in huis.  

Tijdens de opening van Used Products werden er ook lekkere hapjes geserveerd.  

Bij Used Products kunt u terecht voor inkoop, verkoop en verpanden van goederen. 

ZuidOnderneemt vond het heel leuk en leerzaam om mee te werken aan het organiseren van deze 

evenementen. 

Zaterdag 15 oktober 2016 werd  daarnaast ook Gold Beauty & Hair op de Groene Hilledijk feestelijk 

geopend. De opening was een groot succes. Er waren meerdere partijen aanwezig. Een vlogger, 

een dj, Turkse pers en heel veel uitgenodigden.   

ZuidOnderneemt heeft een interview gehouden met Jeanrich, de 

beveiliger en toezichthouder van de Winkelboulevard Zuid. Hij is al 

drie jaar werkzaam voor Trigion en werkt dagelijks in de winkelstraat. 

Wat Jeanrich precies doet, is toezicht houden en extra service bieden 

voor de bezoekers. Indien er bijvoorbeeld mensen vragen stellen over 

het parkeren of als er vuil of fietswrakken staan, maakt hij een 

melding daarvan. In principe doet Trigion alles behalve de politietaken 

uitvoeren. Jeanrich houdt van een beetje actie en daarom vindt hij zijn 

baan zo leuk. ‘Het is elke dag anders in de winkelstraat’, zegt hij. 

Jeanrich vertelt dat de bewoners die hier wonen meer zien dan de 

beveiligers. De beveiligers zijn er alleen binnen werktijden en gaan 

daarna weg, maar de bewoners zien ook wat er in de avonden en 

nachten gebeurt in de buurt. Hiermee weten de bewoners en de 

ondernemers eerder wat er speelt binnen de wijk.  

Vaak geven ze dit ook door volgens Jeanrich en kunnen de 

toezichthouders aan de slag met de informatie die ze krijgen. De 

bewoners en ondernemers spelen dus een hele grote rol binnen de 

veiligheid. Zij zorgen ervoor dat problemen sneller gesignaleerd 

worden.  

Waar Jeanrich tegenaan loopt zijn de fietswrakken die overal en nergens staan op de 

Winkelboulevard Zuid. Dit geeft volgens hem een grauw beeld van de winkelstraat. Op dit moment 

zijn er werkzaamheden bezig en dit zorgt ervoor dat de straat er mooier zal uitzien. De beveiliger 

komt zelf uit de buurt en vindt dat de Winkelboulevard Zuid erg gezellig is, omdat er diversiteit is. 

‘Er zijn veel verschillende mensen, eten en het leven stopt nooit en dat maakt Winkelboulevard 

Zuid erg sterk en sfeervol!’ De mensen letten op elkaar en dit zorgt juist voor een veiligere buurt.   

Maak kennis met Trigion 
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Binnenkort worden er punaises op de stoep aangebracht in de winkelstraat. Deze laten zien 

waar de ondernemers hun uitstalling mogen neerzetten. Hierdoor zal de winkelstraat een 

schonere en mooiere uitstraling krijgen en ontstaat er meer duidelijkheid voor de ondernemers, 

waar zij hun waren mogen uitstallen. Ook voor Toezicht & Handhaving zijn de punaises van 

belang, zodat er geen discussie meer mogelijk is tussen de toezichthouders en ondernemers 

over waar de winkeluitstalling precies mag komen.  

Vragen over uitstallingen kunt u stellen aan de handhavers van Stadsbeheer, de 

gebiedsnetwerker, de wijkagent, de bedrijfscontactfunctionaris en bij ZuidOnderneemt.  

De werkgroep ‘Buitenruimte en Veiligheid’ bestaat uit: ondernemers, gemeente, politie en brandweer. Alle partijen zijn samen hard 

bezig om een schone en veilige buurt te creëren. Om dit voor elkaar te krijgen worden er acties uitgevoerd door het KVO-team. Zo 

stonden er bijvoorbeeld veel fietswrakken op de middenberm van Winkelboulevard Zuid. Deze zijn inmiddels gelabeld en dienen op-

gehaald te worden door de eigenaren. Als dit niet binnen viertien dagen gebeurt, worden de fietsen weggehaald door de gemeente. 

Deze aanpak zorgt weer voor plek en overzicht op de middenberm. Op Winkelboulevard Zuid zijn er plantenbakken aanwezig die voor 

sfeer en een mooi uitzicht zorgen. Er wordt veel afval gegooid in die plantenpakken. De werkgroep gaat met Stadsbeheer Schone 

Stad in gesprek over het afval. Verder zullen de luifels van de winkels worden schoongemaakt en elektriciteitskabels zullen worden 

opgeschoond.  De lichtbakken die niet werken zullen gerepareerd worden. Rond december worden er punaises geplaatst op de Beij-

erlandselaan en Groene Hilledijk, zodat het duidelijk wordt waar de uitstalling van de ondernemers mag komen. Ook brengt de brand-

weer een bezoekje aan de ondernemers om de winkels veiliger te maken.  

Het KVO-team verwacht dat met deze maatregelen de veiligheid en aantrekkelijkheid op de Winkelboulevard Zuid zul-

len toenemen.  Bent u trouwens goed voorbereid op de donker dagen die eraan komen? De politie en Trigion helpen hierbij.  

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Mail dan naar: zuidonderneemt@live.nl. 

Let op! Punaises worden geplaatst 

Buitenruimte en Veiligheid 

Maak kennis met de wijkagent: Theo Anröchte 

Winkelboulevard Zuid is zeker een veilige winkelstraat!’ 
 
Theo is de wijkagent van de Walravenbuurt en van de Winkelboulevard Zuid. Hij is één van de mensen die 
zorgt voor een veilige woon- en leefomgeving. Theo is al negen jaar wijkagent van deze buurt en zit al 
dertig jaar bij de politie. Hij vindt het belangrijk dat veel mensen hem kennen, dan kunnen zij hem sneller 
bereiken. Omdat hij bekend is bij iedereen, hebben de mensen de gedachte: wij kennen de wijkagent, dus 
kunnen we hem wel wat vragen. Zo ben je ook volgens Theo sneller op de hoogte van wat er speelt en wat 
er aan de hand is in de wijk. De bewoners kunnen op vele manieren de wijkagent bereiken. Ze kunnen de 
wijkagent bellen; ook kunnen de mensen langs het politiebureau Maashaven. Daarnaast kan iedereen 
Theo mailen (theo.anrochte@politie.nl), appen via de Veiligheidsapp en bereiken via Twitter.  
 
De wijkagent vindt dat de Winkelboulevard Zuid best veilig is. En dit vooral voor het winkelend publiek.  
Daarnaast voegt hij toe dat er wel wat gebeurt, maar dit blijft vaak beperkt tot in de winkels. Theo denkt dat 
er heel veel gestolen wordt en dat er maar een deel van die diefstallen bij de politie terechtkomt. Waar het 
vooral om gaat volgens Theo, is dat de Winkelboulevard Zuid soms een slecht imago heeft. Dit probleem 

kan volgens de wijkagent opgelost worden door veel aanwezig te zijn op de Winkelboulevard Zuid en door de problemen zo klein 
mogelijk te houden en op te lossen. De ondernemers en bewoners kunnen zeker een bijdrage leveren aan de veiligheid van deze 
buurt. Dit kan door in eerste instantie positief te zijn over de Winkelboulevard Zuid.  Het straatbeeld kan verbeterd worden voor de 
bezoekers en bewoners van de winkelstraat. Dit kan door de straat schoon te houden en de verlichting in orde te houden, zodat 
de mensen niet in het donker hoeven te lopen. Verder is het belangrijk dat de ondernemers op een nette manier hun bedrijf 
runnen. Dit zal zeker helpen om de buurt en de straat een goede naam te geven volgens onze wijkagent.   
 
Theo vindt zijn functie als wijkagent nog steeds even leuk, omdat volgens hem geen dag hetzelfde is. Hij praat met verschillende 
mensen over allerlei onderwerpen. Deze afwisseling maakt het zeker leuk. Het enige waar hij tegenaan loopt is dat niet alle 
ondernemers op één lijn zitten. Er moet meer collectiviteit komen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de koopavonden. Als klant is het 
fijn dat alle winkels gezamenlijk open en dicht zijn. Het is beter om samen af te spreken wanneer de winkels open zijn of niet. Dit 
geldt ook natuurlijk voor de zondagen.  Als winkelstraat geef je een veel beter beeld door duidelijkheid. Als laatst vertelt Theo dat 
Hillesluis een diverse wijk is met een grote bevolkingsdichtheid. Er wonen veel verschillende nationaliteiten bij elkaar met een 
eigen stukje cultuur. De diversiteit zie je ook terug op de Winkelboulevard Zuid als bezoeker. Dit zorgt ervoor dat Theo zijn baan 
erg leuk vindt. Over vijf jaar wil Theo nog steeds bezig zijn met het bevorderen van een positieve naam voor de Winkelboulevard 
Zuid! 

Pagina 3 

2017, nr 1 



Ruim twee jaar geleden is het project ‘Klusteam Winkelboulevard Zuid’ gestart, in samenwerking 

met Feyenoord Jobscorer, mede op initiatief van het Eigenarenplatform. Feyenoord Jobscorer is 

een samenwerkingsproject van Feyenoord en het UVW Rotterdam.  

 

Tijdens dit project krijgen jongeren die een Wajong-uitkering hebben, de kans om werkervaring op 

te doen in en om De Kuip en krijgen ze allerlei werknemerskwaliteiten aangeleerd onder intensieve 

begeleiding vanuit Feyenoord. In nauwe samenwerking met Feyenoord Jobscorer en de 

Eigenarenplatform voeren zo’n 3-8 jongeren diverse grote en kleine klussen uit, onder 

professionele leiding van Michiel Schneider, pedagogisch medewerker Feyenoord en mijzelf. 

Bij deze klussen moet er gedacht worden aan herstelwerkzaamheden en opknappen van panden.  

Taken als bijvoorbeeld verven, behangen, slopen van plafonds (systeemplafonds), gipswanden 

van niet dragende aard en tuinwerkzaamheden. Werkzaamheden aan gas en/of electra (met 

uitzondering van kleine handelingen) en bouwkundige werkzaamheden mogen wij veiligheidshalve 

niet uitvoeren.  

Op dit moment is onze ploeg twee dagdelen per week aan het werk op de Winkelboulevard Zuid; 

in de nabije toekomst is het de bedoeling om deze werkzaamheden uit te breiden.  

 

De kosten voor de opdracht bestaan slechts uit materiaalkosten. Door het ontbreken van 

arbeidskosten kunnen wij onze werkzaamheden aantrekkelijk aanbieden! Ik wijs u er graag op dat 

de mogelijkheid bestaat offertes aan te vragen voor uw werkzaamheden via mij. Zo krijgt u een 

helder beeld van de kosten van uw opdracht. 

 

Heeft u een opdracht voor Jobscorer?  

Mail dan naar: info@komshoppen.nu 

Sinds dinsdag 25 oktober start het nieuwe tv-programma ‘Het geheim van Feijenoord’. De serie geeft een kijkje in het dagelijks 

leven van bewoners, ondernemers, vrijwilligers en professionals die gezamenlijk hun buurt, de wijk Feijenoord, vooruit willen 

helpen. Maar liefst tien weken lang kunt u iedere dinsdag om 17:30 uur een aflevering van dit programma zien op RTV Rijnmond. 

De uitzendingen worden ook op dinsdag ieder uur herhaald! 

Wij stellen u graag voor aan: Frank Brunjes & Jobscorer 

De serie ‘Het geheim van Feijenoord’ 
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Tandir Dürüm is deze maand verbouwd en ziet er weer als nieuw uit! Tandir Dürüm is een restaurant met diverse gerechten.   

Ze staan bekend om hun houtskoolgrill en elke dag vers vlees! 

Deze ondernemer is te vinden aan de Groene Hilledijk 249, 3073 AH Rotterdam. 

Wij verwelkomen IxMox Fashion & Emilse Nail Art op de Winkelboulevard Zuid! 

Haar onderneming bestaat uit kleding, pedicure en manicure. 

 Deze ondernemer is te vinden aan de Groene Hilledijk 220a, 3074 AC Rotterdam. 

Ondernemer in het zonnetje: TANDIR DÜRÜM 

Ondernemer in het zonnetje: IxMox Fashion & Emilse Nail Art  
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Eigenaren Platform 

Boulevard Zuid 

Groene Hilledijk 163 B 

3073 AB Rotterdam 

 

T: +31(0)10 486 18 51 

E: info@epbz.nl 

 

Bezoek ons op het 

web! 

www.epbz.nl 

De Vereniging is zeer actief. We zijn betrokken bij veel zaken en trachten de belangen van de 
eigenaren zo goed mogelijk te behartigen. 

Het EP heeft onder meer zitting in het Boulevardfonds waarin de deelgemeente, het OBR, DS+V 
en diverse adviesbureaus zitting hebben genomen. Tijdens de bijeenkomsten van het Boulevard 
bestuur worden de meeste zaken besproken die betrekking hebben op de winkelboulevard. Met 
man en macht wordt getracht de winkelstand, de veiligheid en de buitenruimte te verbeteren. 

Het EP is actief betrokken bij de branchering. Hiermee trachten we de kwaliteit van de winkelstand 
te verbeteren. Getracht wordt de juiste winkels op de juiste plaats te krijgen en ontbrekend 
assortiment binnen te halen. Het Eigenarenplatform heeft een meer dan vruchtbare samenwerking 
met alle betrokkenen opgebouwd. 

Samenwerking met de ondernemers is voor het Eigenarenplatform zeer belangrijk en vindt dan ook 
op grote schaal plaats. Dit is opmerkelijk, omdat huurders en verhuurders het vaak niet met elkaar 
eens zijn. Maar ons standpunt is, dat je als eigenaar ook oog moet hebben voor de middenstander 
die in staat moet zijn om in zijn winkel zijn boterham te verdienen, zonder dat excessief hoge huren 
hem dit onmogelijk maken. Wij werken nauw samen met de laanmanager om het inplaatsen van 
nieuwe ondernemers en het behouden van goede ondernemers op de Boulevard. Het EP 
ondersteunt dit ook financieel. 

Boulevard Zuid een mooie laan voor goed ondernemerschap 

Vereniging Eigenarenplatform Boulevard Zuid 


