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Samenvatting plan

Beijerlandselaan-Groene Hilledijk “Hand in Hand”
De Beijerlandselaan en de Groene Hilledijk vormen samen de voornaamste winkelconcentratie in Feijenoord.
Het winkelgebied heeft als direct verzorgingsgebied de wijken Hillesluis, Bloemhof en Vreewijk. Met ca. 240
winkels en bedrijven (totaal bruto vloeroppervlakte ca. 29.000m2) heeft de winkelstraat een dominante
positie en voorziet daarmee in de dagelijkse behoeften van de omwonenden. Vanuit de omliggende wijken
kunnen ca. 38.000 inwoners in principe tot het verzorgingsgebied worden gerekend. De integrale aanpak van
het winkelgebied is daarom cruciaal voor de woningbouwopgave op Zuid in het kader van het NPRZ. Zonder
een vitaal en aantrekkelijk winkelgebied zullen de omliggende wijken nooit de gewenste kwaliteitssprong
kunnen maken.
De vitaliteit en de aantrekkelijkheid van het winkelgebied staat al jaren onder druk. Ondermijning doordrenkt
de Beijerlandselaan en de Groene Hilledijk. Sinds 2014 hebben instanties hier hun handen meer dan vol aan.
De gebiedsontwikkelingen Parkstad en Stadionpark raken nu echt op stoom. Dit is hét moment om aan te
haken of af te haken bij deze ontwikkelingen.
De Alliantie Hand in Hand wil zich de komende 10 jaar inzetten voor een vitale lokale economie en een
aantrekkelijk woonklimaat op de Beijerlandselaan en de Groene Hilledijk. Voor bewoners, ondernemers
en bezoekers. Aanpak van ondermijnende criminaliteit, overlast en problematische verhuur is daarbij
randvoorwaardelijk. Het fundament onder deze aanpak zijn de pijlers aanpak ondermijning, fysiek,
branchering & woonprogramma en imago & communicatie.
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Negatief (-)

Positief (+)

- Ondermijning doordrenkt BL / GH

+ Parkstad, Stadionpark
(waaronder Feyenoord City ) en nieuwe
OV-structuren bieden kansen

- 1,2 km lang, 240 winkels met 140
particuliere eigenaren

+ BIZ eigenaren en BIZ gebruikers actief
- Huren hoog: BL 300 en GH 200 per m2,
omzet laag

+ NPRZ investeert in scholing, werk en wonen

- Hillesluis (HS) en Bloemhof (BH) breed
scala problemen, ontberen koopkracht

+ Woningmarkt Rotterdam (Zuid) steeds
populairder

- Weemoed naar hoogtijdagen BL / GH

+ Woonstad Rotterdam marktleider sociale
woningbouw

- Reputatie en uitstraling armoedig, malafide
+ GH bestemming mixed zone

Negatief (-)

Positief (+)

- Ondermijning drukt eerlijke economie weg

+ Karakteristieke architectuur

- Armoedige uitstraling: gevelbeeld

+ Ruimte, licht en lucht

- te veel winkels, te lang en ook slecht
ondernemerschap

+ Breed draagvlak rigoureuze transformatie
+ Spin off voor Bloemhof en Hillesluis

- Eerdere overheidsinspanningen verkokerd en
ontoereikend

+ GH potentie als woonlaan

- Geen regie en slechte reputatie

+ Internationale profiel BL / GH

- Winkelstraat en wijken communicerende vaten
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Interventieprogramma

Aanpakken en afpakken
• Malafide ondernemers / pandeigenaren hard
aanpakken
• Straf-, bestuurs-, fiscaalrechtelijk optreden

Herontwikkelen (nieuwbouw )
• Adriaen Nimantstraat
• Groningerstraat
• Riederkop

Signaleren
• Criminaliteitsbeeldanalyse
• Knock and talk
• Toezicht gastheren / citystewards

Renoveren / transformer/transformeren
• Grondige aanpak particuliere woningvoorraad
• Renoveren / transformeren Colosseumgebouw
• Renoveren / transformeren Bankgebouw
• Renoveren / transformeren GH 300
• Renoveren / transformeren politiebureau

Voorkomen
• Vergunningplicht
• Pinautomaten
• Bezit van en / of zeggenschap over beheer
van strategische panden
• BIBOB (ookvrijwillig)

Verbeteren uitstraling en verblijfskwaliteit
• Opwaarderen winkelpuien
• Transformeren GH naar 30 km zone
• Verbeteren verblijfskwaliteit horecaplein
• Verbeteren oversteekbaarheid BL / GH

Stimuleren positieve ontwikkelingen
• BTW-loterij
• Keurmerk #goedbezig
• Experimenteerruimte teruggeven afgepakt geld

Vergroten bereikbaarheid en toegankelijkheid
• Realiseren inpandige fietsenstalling
• Optimaliseren bestaande parkeergarages
• Ruimtelijke verkenning Riederlaan / plein

Reputatie kantelt positief
• Gebiedscampagne, koppeling met
Feyenoord City
• Campagne op fysieke ingrepen en handhaving
• Actief netwerk bewoners, ondernemers en
pandeigenaren
• Rondleidingen
• Evenementen
• Kunst en cultuur

Winkelstraat inkorten / minder winkels
• Concentreren winkelen op de BL
• Aantrekkelijke mixed zone GH
Stimuleren goed ondernemerschap
• Gezamenlijk brancheringprofiel opstellen en
uitvoeren
• Organisatorische kracht toevoegen via nieuwe
ondernemers
• Samenwerking met InHolland voortzetten (meer)
stagiairs en onderzoek
• “Rotterdams” ondernemerschap promoten

Onderscheidend imago
• Marketingstrategie op termijn

Het verkrijgen van positie van en / of
medezeggenschap in de winkelvoorraad
• Verwerven van circa 40 panden
• Medezeggenschap bij circa 40 panden
• Prioriteit bij GH en oostelijk gedeelte BL
• Brancheringscommissie voortzetten

Aantrekkelijk en divers maken van de woningvoorraad
• Nulmeting bij eigenaren, bewoners en gebouwen
• Toevoegen woonmogelijkheden Samenvoegen,
klushuizen, wonen in voormalige winkels
• Professionele ondersteuning eigenaren bij
samenvoegen / opwaarderen woningen
• Professionele ondersteuning eigenaren bij
transformeren winkel naar woning

Experimenteren met maatschappelijk winkelbeheer
• Oprichten van de Sociale Winkelbouw Corporatie.
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• Partnersalliantie
• BIZ E – BIZ G - Gemeente Rotterdam - NPRZ,
Woonstad Rotterdam - Bewoners, politie, Openbaar
Ministerie, Belastingdienst, RIEC, Humanitas,
InHolland, marktpartijen, Feyenoord City,
kunstenaars, e.v.a.

• Regie
• Trekkers 4 programma onderdelen
• Mandaat, steun en middelen
• Slagkracht
• Klein, wendbaar en toegewijd
• Op locatie

• Integraal

• Jaarlijks directieraad: Gemeente,
• Woonstad en NPRZ

• Intensief

• Frequent contact met leden Alliantiebestuur,
te weten: BIZ G, BIZ E, Gemeente, Woonstad,
NPRZ, bewoners

• Gebiedsgericht

• Langdurig

• Met bewoners en ondernemers
• Hand in hand
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2019 - 2023
• Alliantieteam BL / GH actief

2024 - 2031
• BL / GH eerlijk, rechtvaardig, warm en welvarend

• 25 malafide ondernemers structureel
beëindigd

• Winkelgebied in trek bij bewoners,
Rotterdammers
en bezoekers

• 80 panden in bezit / medezeggenschap over
beheer

• Fraaie panden en dito publiek domein

• Nieuwbouw Adriaen Nimantsstraat en
Groningerstraat

• Verblijfskwaliteit hoog
• Sterke ondernemers, evenwicht in branchering

• Restauratie en programmering
Colosseumgebouw en bankgebouw

• Concentratie winkelfunctie BL

• 50% gevelbeeld BL / GH op orde

• GH geliefd door mix van winkels, dienstverlening
en wonen

• 50% particuliere voorraad BL
Oost / Riederkop gerenoveerd

• Sociale stijgers hebben de BL / GH ontdekt

• 25 winkeltransformaties GH

• Sociale verbindingen zijn versterkt

• BIZ ondernemers en BIZ pandeigenaren goed
georganiseerd en samenwerkend

• Stageplekken jongeren
• Goed contact met overheid

• Sociale winkelbouwcorporatie actief

• BIZ eigenaren en gebruikers in de lead

• 10 nieuwe publiekstrekkende ondernemers

• BL / GH sterk onderscheidend imago

• Reputatie BL / GH kantelt
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Sfeerimpressie 2030
In 2030 zijn de Beijerlandselaan en Groene Hilledijk niet alleen aantrekkelijk voor bewoners, maar ook
voor de bezoekers en toeristen die Feyenoord City trekt. De nieuwe buren uit Parkstad en Stadionpark
doen er regelmatig hun dagelijkse boodschappen en komen er graag een hapje eten. Er is een nieuwe
waarheid ontstaan: ondermijning rendeert niet. Het wordt gezien en in alle gevallen aangepakt. In
beide straten ogen de oude karakteristieke panden en winkelplinten tiptop, mede doordat luifels,
gesloten rolluiken en mis-ogende reclames zijn verwijderd of vervangen.
De entree van de Beijerlandselaan dient als etalage, ook voor bewoners van Parkstad en de toeristen
die Feyenoord City bezoeken. De verblijfskwaliteit in de openbare ruimte is hoog. Oplossingen zijn
gevonden voor de dominantie van de tram en het parkeren. Bewoners en bezoekers kunnen nu op
meerdere plaatsen gemakkelijk de straat oversteken. Er is altijd wat te doen. Met de herontwikkeling
ter hoogte van de Riederkop / Brabantsestraat is het gehele oostelijk gedeelte van de Beijerlandselaan
gerenoveerd. Onduidelijke winkels zijn vervangen door branches die het verschil maken. Rondom
de rotonde heeft zich hippe horeca gevestigd, met name in de plint van het geheel gerestaureerde
Colosseum gebouw. Het horecaplein is een trekker, met het statige gerestaureerde bankgebouw als
uithangbord. Er is evenwicht bereikt tussen kleine en grotere speciaalwinkels, hoogwaardige horeca
en franchisers. Zij bedienen, naast de bewoners in de directe omgeving, ook bezoekers uit de stad.
Bovenliggende woningen zijn rechtmatig bewoond en populair bij sociale stijgers: huishoudens die er
in inkomen en koopkracht op vooruit gaan. Nadat de Beijerlandselaan is verbeterd, heeft het ook een
krachtige eigen identiteit ontwikkeld: echt Rotterdams.
De Groene Hilledijk is een aantrekkelijke en unieke mixed zone. De nieuwbouw aan de Adriaen
Nimantstraat is een plaatje en het politiebureau aan de entree is herontwikkeld. De verblijfskwaliteit
van de buitenruimte, met de prachtige bomen en de middenberm is hoog en aangepast aan de
nieuwe situatie. De straat is een 30 km zone waar autoverkeer, fietsverkeer en voetgangers in balans
zijn. Het straatbeeld wordt niet langer gedomineerd door geparkeerde auto’s. Bewoners en bezoekers
kunnen gemakkelijk de straat oversteken en er is een fietspad. Een groot deel van de winkels aan
de Groene Hilledijk is geleidelijk vervangen door woningen, maatschappelijke voorzieningen en
dienstverlenende bedrijvigheid. De speciaalwinkels aldaar trekken ook bezoekers van buiten de wijk.
Wonen in de samengevoegde woningen en voormalige winkels is in trek bij sociale stijgers uit Hillesluis
en Bloemhof. Nadat de Groene Hilledijk is verbeterd, is het één van de populairste plekken op Zuid om
te wonen.
De Beijerlandselaan en Groene Hilledijk hebben duidelijk geprofiteerd van de grootschalige
gebiedsontwikkeling Stadionpark. Het nieuwe trein- en metrostation en de nieuwe fiets- en
voetganger verbinding over het spoorwegemplacement biedt aansluiting op de Riederlaan. De
monumentale woningbouwensembles Kiefhoek en Stuhlemeijer hebben internationale bekendheid.
Ondernemers en bewoners kennen en respecteren elkaar. De sfeer op straat is vriendelijk.
Oorspronkelijke bewoners zijn en blijven zeer welkom! Een gestaag groeiend team van betrokken
en daadkrachtige vrijwilligers, stagiairs en professionals sleuren meerjarig om het gewenste
toekomstbeeld te bereiken. Zij doen dit vanuit een centraal gelegen locatie, welke ondernemers,
bewoners en bezoekers in toenemende mate als “eigen” gaan beschouwen, van waaruit warm
bijgedragen wordt aan het welbevinden in de wijk.
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1

Inleiding

Bloemhof en Hillesluis zijn twee van de zeven focuswijken in Rotterdam-Zuid. In deze wijken wordt, naast
de aanpak van de sociale problemen, de economie en de veiligheidsproblemen ook de woningvoorraad
ingrijpend verbeterd. Deze aanpak behoort tot het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). Met het
vaststellen van de woonvisie komt de woningbouwopgave op Rotterdam-Zuid in een stroomversnelling.
Om in de toekomst nieuwe doelgroepen aan te kunnen trekken en sociale stijgers (bewoners die qua
opleiding en inkomen vooruit gaan) te behouden zijn levendige stadsstraten – met een kenmerkende mix
van woningen, winkels en andere bedrijvigheid – van groot belang. De aanwezigheid van ondermijnende
(economische) activiteiten vormt een bedreiging voor het doorontwikkelen van de Beijerlandselaan en de
Groene Hilledijk. Zonder structurele verbetering van de veiligheid en het sociaal-economisch klimaat op de
Beijerlandselaan en de Groene Hilledijk is het onaantrekkelijk voor de sociale stijgers om zich te vestigen
en beklijven de inspanningen niet. De winkelstraat speelt een cruciale strategische rol in de noodzakelijke
integrale gebiedsontwikkeling op Zuid. Bestrijding van de ondermijning heeft daarbij topprioriteit. Het
succes hiervan is een noodzakelijke voorwaarde om weer een eerlijk en rechtvaardig, economisch krachtig
en authentiek winkel- en verblijfsgebied te realiseren.

1.1

Aanpak ondermijning: topprioriteit

Rotterdam Zuid, in het bijzonder de meest
kwetsbare wijken, hebben te kampen met de
invloed van georganiseerde criminaliteit. Dit
brengt naast zichtbare geweldsincidenten
een veelvoud aan veel diepere onzichtbare
problemen met zich mee. Daar waar onderen bovenwereld verweven raken spreken we
van ondermijning. Verborgen of onzichtbare
criminaliteit zoals drugsproductie en -handel,
mensenhandel, witwassen, illegaal gokken en
verschillende vormen van fraude drukken zwaar
op de dagelijkse leefomgeving. Huishoudens en
bedrijven raken gewild of ongewild betrokken. Het
beïnvloedt de sfeer in de wijk, verslechtert het
opvoedingsklimaat, verdrukt de eerlijke economie
en arbeidsmarkt en bedreigt de rechtstaat.
Vanwege de verstrekkende gevolgen krijgt de
aanpak van ondermijning prioriteit. Niet alleen
ter bestrijding van crimineel gedrag, maar in deze
situatie vooral ook vanwege het ontwrichtende
karakter voor de samenleving. Binnen de
Gemeenteraad wordt de aanpak van ondermijning
unaniem gesteund. In het coalitie-akkoord
worden aanzienlijke middelen gereserveerd voor
de geïntensiveerde aanpak van ondermijnende
criminaliteit.

Juist hier hebben criminele structuren in de
loop der jaren voet aan de grond gekregen. De
afgelopen vier jaar hebben overheidsinterventies
duidelijk gemaakt dat veel ondernemers in de
winkelstraat zich met ondermijnende activiteiten
bezighouden. Als door tussenkomst van de
overheid een “verkeerde onderneming” gesloten
wordt, kan deze te gemakkelijk in één van de
vele andere winkelpanden, onder een andere
naam / branche, herstarten. Er is sprake van
oneerlijke concurrentie. Hoge huren zijn voor
malafide ondernemers geen probleem, terwijl
bonafide ondernemers de hoge huur niet
kunnen opbrengen, zich niet kunnen vestigen
of hun winkel moeten sluiten. Het is typerend
dat meerdere gerenommeerde merken geen
toestemming geven om hun producten aan
te bieden in de winkelstraat. Zij willen niet
geassocieerd worden met deze straat. Om
die reden is bestrijding van de ondermijning
de topprioriteit in de integrale aanpak van de
winkelstraat. Kernbegrippen daarbij zijn een harde
- zichtbare en onzichtbare - aanpak, in combinatie
met signaleren, voorkomen en stimuleren.
De aanpak is zowel gericht op ondernemers als
pandeigenaren.

Tot 2014 was er geen scope op ondermijning
in de grootste winkelstraat van Zuid. Niet
alle pandeigenaren zijn geïnteresseerd in een
gevarieerde, bonafide winkelstraat en dragen zo
bij aan de economische neergang en verloedering
van de winkelstraat.

Bloemhof en Hillesluis zijn twee van de zeven
focuswijken in Rotterdam-Zuid. In deze wijken
wordt, naast de aanpak van de sociale problemen,
de economie en de veiligheidsproblemen ook
de woningvoorraad ingrijpend verbeterd. Deze
aanpak behoort tot het Nationaal Programma
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Rotterdam Zuid (NPRZ). Met het vaststellen van
de Woonvisie komt de woningbouwopgave op
Rotterdam-Zuid in een stroomversnelling.
Om in de toekomst nieuwe doelgroepen aan te
kunnen trekken en sociale stijgers (bewoners
die qua opleiding en inkomen vooruitgaan) te
behouden zijn levendige stadsstraten – met
een kenmerkende mix van woningen, winkels en
andere bedrijvigheid - van groot belang.
De aanwezigheid van ondermijnende
(economische) activiteiten vormt een bedreiging
voor het doorontwikkelen van de BL en de GH.

1.2

Zonder structurele verbetering van de veiligheid
en het sociaal-economisch klimaat op de BL
en de GH is het onaantrekkelijk voor de sociale
stijgers om zich te vestigen en beklijven de
inspanningen niet. De winkelstraat speelt een
cruciale strategische rol in de noodzakelijke
integrale gebiedsontwikkeling op Zuid. Bestrijding
van de ondermijning heeft daarbij topprioriteit.
Het succes hiervan is een noodzakelijke
voorwaarde om weer een eerlijk en rechtvaardig,
economisch krachtig en authentiek winkel- en
verblijfsgebied te realiseren.

Aanpak in het verleden

In de winkelstraat is al jarenlang fors geïnvesteerd: leegstand is bestreden, het gevelbeeld boven de winkels
en de openbare ruimte is verbeterd en in het noordelijk deel van de BL zorgde nieuwbouw voor een impuls.
De (voorgangers van) de huidige BIZ Eigenaren en BIZ Gebruikers hebben daarbij nauw samengewerkt met
de gemeente Rotterdam, die de winkelstraat ziet als een belangrijke voorziening voor Bloemhof, Hillesluis
en Vreewijk. Voor eerder geplande, cruciale interventies zoals herstructureringsplannen (bijvoorbeeld de
Riederkop) zijn om diverse redenen (bestuurswisselingen, economische crisis en veranderde wet- en
regelgeving) geen middelen vrijgemaakt. Het ontbrak ook aan politiek draagvlak om de te lange winkelstraat
in te korten. Er was geen consistente, heldere verbeteraanpak, waardoor steeds enkele jaren geïnvesteerd
werd om vervolgens weer terug te vallen in een periode van niet investeren. Daarmee ging steeds een deel
van wat was opgebouwd verloren. De branchering is verder achteruitgegaan. Het gevelbeeld op sommige
delen oogt nog steeds pover. Het imago van de winkelstraat is ondanks alle inspanningen alleen maar
verslechterd.

12

1.3

Integrale aanpak

Met 240 winkels en 140 pandeigenaren is de winkelstraat op alle relevante aspecten - ondermijning , fysieke
uitstraling, branchering, beleving en imago – disfunctioneel en onbeheersbaar. De gewenste regie ontbreekt.
De nabije toekomst biedt kansen als ook bezoekers van Feyenoord City en de nieuwe bewoners van Parkstad
de winkelstraat gaan bezoeken. In de huidige staat zal men de winkelstraat evenwel vermijden. Paralel
met het bestrijden van de ondermijnende criminaliteit, als communicerende vaten, is een majeure fysieke
ingreep noodzakelijk. Naast het zichtbaar aanpakken van de “boeven” moet de uitstraling van de straat
op korte termijn drastisch worden verbeterd. Denk daarbij in eerste instantie aan het vervangen van een
aanzienlijk aantal winkelpuien, verwijderen van de luifels en de dichte rolluiken en het aanbrengen van nieuwe
harmonische reclame-uitingen. Pas daarna zal de reputatie van de winkelstraat verbeteren en daarmede het
vertrouwen van publiekstrekkende nieuwe ondernemers toenemen. Tot die tijd zal de leegstand toenemen, of
zal de nieuwe huurder van mindere ondernemerskwaliteit zijn dan de vorige. Een proces dat zich al langere tijd
voordoet.

‘Om de regie in de winkelstraat te heroveren en het gewenste interventie programma uit te
voeren zal naar verwachting zeker 30% van het vastgoed moeten worden verworven dan
wel in beheer genomen. Daarmee gaan we het verschil maken. Onze panden zien er tiptop
uit en zijn het voorbeeld voor andere eigenaren, er vindt geen ondermijnende activiteit
in plaats, met goede ondernemers in de winkels en sociale stijgers in de woningen op de
verdiepingen. Voorbeeldstellend en goed voor de publiciteit.’
Dit alles vraagt voortvarende bestuurlijke besluitvorming over een meerjarige, intensieve samenwerking en
inzet. Een team met uitsluitend spelers die graag willen en goed kunnen voert de operatie uit, vanuit een
centrale locatie in de winkelstraat.

S
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2 Context
2.1

Feiten

De lengte van winkelstraat Beijerlandselaan / Groene Hilledijk is 1.2 km aan weerszijden.
Er zijn 240 winkels en ondernemingen.
Als verzorgingsgebied is de winkelstraat in toenemende mate afhankelijk van Bloemhof
en Hillesluis, de minst koopkrachtige wijken van Rotterdam.
Het aantal bijstandsgerechtigden in Bloemhof en Hillesluis is hoger dan in de rest van Rotterdam.
Het aantal mensen zonder startkwalificatie is hoger dan in de rest van Rotterdam.
Het vastgoedeigendom is versnipperd: 140 particuliere eigenaren.
Er zijn ongeveer 3 keer zoveel woningen als winkels.
Bij 5 procent van de woningen is sprake van eigenaar - bewoner. Circa 50% van de woningen is groter dan 85
vierkante meter.
De energie prestatie en de bouwkundige staat van de woningen is gemiddeld slecht.
Gebiedskoers detailhandel 2017-2020 is door gemeente vastgesteld.
Hierin ruimte voor Groene Hilledijk als mixed zone.
Bovengemiddeld veel veiligheids- en leefbaarheidsproblemen.
Pilot project sturen op instroom van nieuwe huurders in Bloemhof - Hillesluis wordt doorgezet.
Bij woning toewijzing zijn artikel 8 en 9 van de Rotterdamwet van toepassing, waardoor koopkracht toeneemt.
Pilot project gemeente / politie en Woonstad Rotterdam om leefbaarheidsproblemen aan te pakken.

2.2

Aannamen

Er is iets fundamenteel mis met de winkelstraat. De (geregistreerde) omzetten zijn laag, de huren zijn relatief
hoog. Toch is er weinig leegstand. Hoe kan dat? De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat veel ondernemers
zich met ondermijnende activiteiten bezig houden. Ook is er sprake van een grootschalige informele economie.

De winkelstraat en omliggende woonbuurten functioneren als communicerende vaten. In een gezonde
buurt staat de winkelstraat ten dienste van de bewoners in de omliggende woonbuurten en omgekeerd. Hier
verzwakken beide elkaar juist.

De winkelstraat met de huidige branchering, uitstraling en imago alsmede de oververtegenwoordiging van
criminele activiteiten en informele economie, is zeer problematisch. De branchering is onvoldoende (eenzijdig:
teveel van hetzelfde), de uitstraling schraal (vele rotte plekken, donkere luifels en gesloten rolluiken) en het
imago slecht (verkeerde beleving).
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De hedendaagse aantrekkelijke winkelstraat moet de bezoeker een ervaring opleveren door zich te
onderscheiden met licht en lucht, trendy speciaalzaken, aantrekkelijke horeca, bijzondere evenementen,
gastvrijheid, gemak, uitstraling en bereikbaarheid. Bezoekers willen beleving ervaren.
Dat is op de BL / GH nu niet het geval.

Een deel van de huidige bewoners waardeert de winkelstraat. Veel bewoners in het geheel niet, dat beeld
geldt eveneens voor bezoekers van buiten. De winkelboulevard heeft een slecht imago. Er liggen in de nabije
toekomst kansen, wanneer de samenstelling van het directe klantengebied van de winkelstraat drastisch
verandert, indien nieuwe bewoners met meer inkomen zich er vestigen.

De (voorgangers van) BIZ eigenaren en BIZ gebruikers doen het goed en worden prima ondersteund door de
gemeente. Het is echter een illusie om te veronderstellen dat zij zelfstandig in staat zijn het tij te laten keren.
Bij ongewijzigd beleid zal het winkelgebied steeds zwakker worden.

Op voorwaarde dat er nu ingrijpend wordt geïnvesteerd en samengewerkt, hebben de winkelstraat en
aangrenzende woonbuurten de potentie om binnen 10 jaar het niveau van het huidige Kralingen-West
te overtreffen.

Meerdere (particuliere) woningen in de wijken Bloemhof en Hillesluis, in het bijzonder die op de GH (ook
winkelpanden) en BL kunnen getransformeerd dan wel samengevoegd worden tot woningen die qua ligging,
kwaliteit en uitstraling sociale stijgers kunnen behouden of aantrekken. Dit verhoogt de levendigheid en
economische draagkracht in de winkelstraat.

Er zijn veel ondernemers in de winkelstraat die oorspronkelijk uit verre landen komen. Dit maakt deze
winkelstraat in hoge mate onderscheidend. Wat door velen wordt gezien als bedreigend, is juist een kans.
Belangrijk hierbij is dat geen enkele bevolkingsgroep dominant is en dat ondernemerschap zich ontwikkelt.
De term multicultureel ondernemen is passé. We hebben het hier over Rotterdamse ondernemers! Het gaat
er niet om waar je vandaan komt, maar wat je neerzet en bijdraagt aan de stad.

Het voornemen om te komen tot een rigoureuze transformatie kan rekenen op een breed draagvlak. Met
uitzondering van een aantal pandeigenaren en ondernemers op de GH. Zij maken zich zorgen over negatieve
waardeontwikkeling, minder passanten en slinkende omzetten.

15

3 Ontwikkelingen in de omgeving
3.1

Gebiedsontwikkeling Stadionpark-Feyenoord City

Het gebied rond de Kuip wordt nu gekenmerkt door sterke functies met grote doorgaande verbindingen
voor de auto en trein die als barrières door het gebied lopen. De verschillende deelgebieden Veranda,
Sportdorp en het bedrijventerrein functioneren op zichzelf vrij goed, maar met de komst van een nieuw
stadion, wil de gemeente het gebied meer samenhang en identiteit geven door een intensiever programma.
De gebiedsontwikkeling Stadionpark bestaat in de toekomst uit twee delen: het Waterfront (Feyenoord
City, de Veranda, bedrijvenpark Stadionweg, Eiland van Brienenoord) en Sportstad (de Stadion-driehoek,
Varkenoord, Sportdorp, Sportcampus en Park De Twee Heuvels). In stadion park worden deze ambities met
elkaar verbonden door het thema sport en beweging. Voor de Beijerlandselaan / Groene Hilledijk zijn in deze
ontwikkeling twee zaken belangrijk:
2

1
Waterfront en BL / GH krijgen een “Centraal station
Zuid”. Door een nieuwe fiets-voetgangersbrug over
het spooremplacement wordt een verbinding
gelegd met de Riederlaan, waarmee Hillesluis en
de winkelstraat als het ware als Stadionpark-West
verbonden zijn aan deze ontwikkeling.

3.2

Het is niet wenselijk dat aan het waterfront
detailhandel komt die al op de BL zit. Hier ligt
namelijk al een concentratieopgave. Verdere
uitbreiding van detailhandel is voorlopig
ongewenst.

Gebiedsontwikkeling Parkstad

De in ontwikkeling zijnde woonwijk Parkstad ligt aan weerszijden van de Laan op Zuid, tussen de huidige Kop
van Zuid, de wijk Feijenoord en de Afrikaanderwijk. Het zuidelijkste deel van Parkstad grenst aan Hillesluis, waar
de winkelstraat BL begint. Parkstad vormt de verbinding van oude en nieuwe wijken op Zuid. De wijk zal vooral
middeldure woningen, waarnaar momenteel veel vraag is, bevatten. Voor dagelijkse boodschappen voorziet de
winkelconcentratie aan de Vuurplaat gedeeltelijk, maar de opgave is dat de BL hier ook in kan gaan voorzien.
Tegelijk kan de BL als winkelgebied de mogelijkheid bieden om naast dagelijkse boodschappen ook andere
producten aan te bieden.
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3.3

Focuswijken Bloemhof en Hillesluis

De wijken Bloemhof en Hillesluis, in de jaren 20 en
30 van de vorige eeuw gebouwd als arbeiderswijken,
kennen een eenzijdig woningaanbod, vooral in het
sociale huursegment. De wijken zijn focuswijken
binnen het Nationaal Programma Rotterdam Zuid
en behoeven naast intensieve aandacht voor
school, werk en wonen en alles wat hier onder
geschaard wordt, dezelfde aandacht op het gebied
van veiligheid. Met 26.000 inwoners vormen alleen
al deze twee wijken meer dan 1 / 3 van de bevolking
van Feijenoord. Veel van deze bewoners staan voor
grote uitdagingen. Onder meer om financieel rond
te komen, maar ook voor wat betreft hun geestelijke
en lichamelijke gezondheid, het opvoeden van
hun kinderen en het deel kunnen nemen aan het
maatschappelijk verkeer, waaronder het hebben
van werk.
In de naaste omgeving zoals oude delen van de
Afrikaanderwijk, in Parkstad, Stadionpark, in Vreewijk
en rond winkelcentrum Zuidplein worden grote
herontwikkelingsprojecten voorbereid. In Bloemhof
en Hillesluis wordt door Woonstad Rotterdam al op
enkele locaties sloop en nieuwbouw gerealiseerd.
Hierbij is het streven om ook andere

inkomensgroepen te trekken, maar deze ingrepen
zullen de oude wijken nog niet drastisch veranderen.
Daarom wordt naast de fysieke ingrepen stevig
ingezet met een sociaal programma, waaronder
arbeidstoeleiding, oplossen van schulden en op
betrokkenheid van ouders bij hun opgroeiende
kinderen. Aandacht wordt gegeven aan bewegen
en gezonde voeding en aan het ontdekken en
benutten van vaardigheden van bewoners. In de
buitenruimte wordt geïnvesteerd om het verblijven
en spelen op straat en pleinen te veraangenamen
en ontmoeting tussen buurtbewoners te
stimuleren.
Hoewel de wijken nog in de rode cijfers staan, zien
we de wijken ook met kleine stapjes vooruit gaan.
Zorgelijk is echter de veiligheid en de beleving
hiervan. Te veel blijkt dit de positieve ontwikkelingen
te overschaduwen. De winkelstraat BL / GH drukt
hierbij in negatieve zin op de cijfers. Juist deze
volkswijken herbergen zoveel mooie mensen en
Rotterdams cultureel erfgoed. Tegelijk moet de
negatieve spiraal, die mede in stand blijft door het
al jaren noodlijdende winkelgebied, doorbroken
worden.

3.4 Tuindorp Vreewijk
In Vreewijk staan knusse gezinswoningen in een groene omgeving. Tussen de huizen liggen prachtige
binnenterreinen. Bewoners zijn trots op hun wijk en voelen zich hiermee verbonden. Een echte Vreewijker
verhuist niet en houdt van zijn tuin. Bewoners vinden het belangrijk om hun buren te kennen en samen
voor de wijk te zorgen. Dit is het oude plaatje wat nog steeds terug te vinden is.
Er zijn veel sociale huurwoningen in Vreewijk. Bewoners vinden het belangrijk dat Vreewijk betaalbaar blijft. Van
oorsprong is Vreewijk een wijk met zowel lage, midden als hoge inkomens. Het evenwicht hiertussen is er niet
meer. Steeds meer mensen zijn aangewezen op een uitkering. De laatste jaren zijn er meer zorgen om Vreewijk.
De sociale- en veiligheidsindex dalen sinds 2008. Het imago van de wijk is relatief nog goed, mede omdat in
omliggende wijken de problemen groter zijn. Neemt niet weg dat Vreewijk een wijk is waarin geïnvesteerd moet
worden.
De GH en de BL vormen een belangrijke verbinding voor de Vreewijkers naar de kop van Zuid en de binnenstad.
Vreewijkers klagen al jaren over de verkeersveiligheid van fietsers en de gebrekkige kwaliteit van het
winkelaanbod op de GH.

17

4 Interventieprogramma
4.1

Bestrijden van ondermijning

“Stap één: eerst de rotte plekken eruit.
Als dat niet lukt, komt de rest van de droom ook niet uit.”
(stadsmarinier Tijs Nederveen in De Groene over de aanpak op de Westkruiskade)

“Er bestaan geen landen die een duurzame economische groei hebben doorgemaakt waar
de georganiseerde misdaad en corruptie welig tieren. Landen waar de maffia regeert, zijn
gedoemd armoedig te blijven.”
(prof. Jan van Dijk in Secondant #1, 2009)

De aanpak van ondermijning op Zuid startte in 2014. Aanleiding was signalering door toenmalige
stadsmariniers die Edward van der Torre verzochten een verkennend onderzoek te doen. Hij constateerde:
“Opsporingsonderzoeken door de politie zijn belangrijk, maar er is ook behoefte aan een integrale aanpak,
onder meer van belwinkels, goudopkopers, fraudeurs (o.a. uitkeringen) en pandjesbazen. Dit vergt inspanningen
van onder meer gemeente, Belastingdienst, FIOD en sociale dienst.” Ook directeur NPRZ pleitte voor een
stevige aanpak van de onzichtbare drugscriminaliteit om zijn verbeterprogramma’s meer kans van slagen te
geven. Daarop werd stadsmarinier ondermijning aangesteld die met partners de aanpak Hartcore startte.
Vanaf het allereerste begin concentreerde deze aanpak zich op de winkelboulevard Zuid. Sinds de start zijn tal
van acties ondernomen bij diverse branches: juweliers, horeca, geldtransactiekantoren en bruidsmodezaken.
Nu wordt deze aanpak verbreed tot een hechte en langdurige samenwerking van partners uit het
veiligheidsdomein en het vastgoeddomein.
Onze strategie bij de aanpak van ondermijning is niet alleen hakken, maar ook het verwarmen
van het water rond de criminele ijsberg. We maken het voor criminelen zeer onaantrekkelijk
in dit gebied. Aanpakken en afpakken is daarbij broodnodig. Maar daarnaast zetten we ook in op slimmer
signaleren, voorkomen en het stimuleren van positieve ontwikkelingen. De RIEC-samenwerkingspartners:
politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst en gemeente willen malafide ondernemingen en ondernemers de
straat / stad uit hebben.

4.1.1. Aanpakken en afpakken
In lijn met adviezen uit de wetenschap gaan we ons op de BL / GH allereerst richten op aanpakken / afpakken.
Die aanpak moet gericht zijn op de rotte plekken. In de RIEC-operatie Hartcore wordt in diverse draaiknoppen
(drugs, vastgoed, branches en crimineel geld) gewerkt aan het bestrijden van ondermijning. Door het Confisq
team wordt crimineel vermogen geconfisceerd.
Maatregel In Hartcore draaiknoppen en team Confisq wordt de BL / GH geprioriteerd voor het opwerken van
signalen en aanpakken van misstanden. Trekker ondermijning coördineert en regisseert deze inzet. Per jaar 5
malafide ondernemingen structureel beëindigd.
Maatregel Optimaal gebruik van beschikbare bestuurlijke maatregelen (sluiting, vergunningplicht) tegen
malafide eigenaren en ondernemers.
Maatregel In recherche stuurploegen worden zaken die te relateren zijn aan de BL / GH geprioriteerd.
Maatregel Vervolging van 10 verdachten en één criminele familie in verband met criminele activiteiten in
panden op / rond de BL / GH; afpakken van crimineel vermogen.
Maatregel In casus overleggen Veiligheidshuis wordt extra focus gelegd op malafide personen die op / rond
de BL / GH actief zijn.
18

4.1.2. Signaleren
Ondermijning: je gaat het pas zien als je het doorhebt. Toezicht in de winkelstraat geeft zicht op onverklaarbare
bedrijfsvoering. Medewerkers van het alliantieteam gebruiken de knock and talk methodiek: door het maken
van een praatje leg je contact maar ontwikkel je ook vermoedens waar het niet pluis is. Malafide ondernemers
wanen zich niet langer ongezien.
Maatregel Toezicht gastheren / city stewards; knock and talk.
Na vier jaar aan interventies is het ook van belang een diepere signaleringsslag te maken. De verhalen over
juweliers, bruidsmodezaken, horeca en geldtransactiekantoren staan niet op zichzelf. Ook in andere branches
werden heling, illegaal gokken en andere vormen van criminaliteit gezien. Het voormalig wedkantoor op
BL 167a was hiervan een voorbeeld. Los van vastgestelde criminaliteit is ook bij andere, in de winkelstraat
oververtegenwoordigde branches en winkels het ondernemerschap in veel gevallen zwak en de (formele)
omzet zeer beperkt. De combinatie van geringe leegstand, lage omzet en hoge huurprijzen is economisch
gezien moeilijk te verklaren, tenzij we rekening houden met twee verstorende factoren: crimineel en zwart geld.
Nog steeds zijn bepaalde branches sterk oververtegenwoordigd, zoals horeca, juweliers, bruidsmodezaken,
fastfood, bakkerijen en electronicazaken. Daarmee is niet gezegd dat elke ondernemer malafide is, maar de
optelsom maakt dat de kansen voor bonafide ondernemers worden bemoeilijkt.
In samenwerking met de partners in het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) wordt
een criminaliteitsbeeldanalyse gemaakt van het actiegebied. Veelal op basis van wat door jarenlange inzet
al bekend is bij de partners maar ook aangevuld met een individuele pandanalyse. Vervolgens wordt een
verdiepende analyse gemaakt. Het doel is om overzichtelijk en compleet in kaart te brengen wat de aard
en omvang is van ondermijnende structuren en problematiek in het actiegebied. Op basis van de analyse
wordt een advies gegeven voor een geïntensiveerde aanpak. In het ondermijningsbeeld (dat een vertrouwelijk
karakter heeft) wordt op adresniveau opgesomd in welke branches, winkels, inrichtingen en woningen de
afgelopen jaren is geïntervenieerd (juweliers, bruidsmode, horeca, geldtransactiekantoren), wat daarbij werd
aangetroffen en welke maatregelen getroffen zijn. Tevens wordt een richtinggevend advies gegeven over de
aanpak.
Maatregel Criminaliteitsbeeldanalyse RIEC
Afhankelijk van de uitkomsten van de criminaliteitsbeeldanalyse kunnen branches of delen van de straat
vergunning plichtig worden verklaard. De Belastingdienst wordt gevraagd een fiscale-compliance scan van
het projectgebied te maken. Bij strafrechtelijk en fiscaal optreden wordt ingezet op afpakken van crimineel
vermogen.
Maatregel Onderzoeken of Belastingdienst fiscale compliance-scan kan uitvoeren.
Maatregel Onderzoeken fiscaal / strafrechtelijke interventies door FIOD
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4.1.3. Voorkomen
De 240 winkels zijn in handen van zo’n 140 eigenaren. Gesprekken met de eigenaren met het grootste bezit
veranderen nog onvoldoende aan hun gedrag: maar weinig eigenaren kijken kritisch naar hun huurders. Als de
burgemeester een bestuurlijke maatregel treft wordt er vaak niet direct actie ondernomen. Soms neemt men
niet eens de moeite om de zitting over de zienswijze bij te wonen. Een aantal van de grote eigenaren zit op
afstand. Ze beschouwen hun panden als economische belegging. Daarbij staan de maandelijkse inkomsten
en waardeontwikkeling voorop. Zij faciliteren op deze wijze onbewust of bewust malafide economie en
onzichtbare criminaliteit.
Met zoveel mogelijk eigenaren, te beginnen met de grootste en eigenaren van strategische panden zullen
gesprekken worden gevoerd om ze uit te nodigen om mee te doen dan wel te verkopen. Van eigenaren die niet
optreden worden panden vergunning plichtig gemaakt.
Maatregel Voorlichting over rol vastgoedeigenaren bij ondermijning en bieden handelingsperspectief.
Maatregel Bij bestuurlijke sluitingen gesprekken met de eigenaren, waarbij ingezet wordt op beëindigen huur
tijdens elke bestuurlijke sluiting.
De in het actiegebied gesitueerde horecagelegenheden zijn regelmatig bezocht door de RIEC-partners.
Daarbij werd onder meer veelvuldig illegaal gokken aangetroffen als ook drugshandel. In veel gevallen is
een bestuurlijke maatregel genomen. In zijn algemeenheid kenmerkt de horeca in dit gebied zich door veel
hoogdrempelige cafés en fastfood en weinig lunchzaken en restaurants. In een aantal zaken lijkt de omzet op
de kansspelautomaten belangrijker dan de baromzet.
Bij de aanpak van de West-Kruiskade hebben we geconstateerd dat de georganiseerde criminaliteit zich met
name manifesteerde in de cafés. De natte horeca. Een integrale en sluitende aanpak leidde tot sluiting van
betrokken cafés, de verwerving van deze panden, het renoveren daarvan en een nieuwe gewenste huurder in
de voormalige kroeg droeg zorg voor zowel objectieve en subjectieve veiligheid. De “overheid” gaf het goede
voorbeeld. Het fundament van de uiteindelijke transformatie van de West-kruiskade werd hiermee gelegd.
Met name op de BL zien we een oververtegenwoordiging van mogelijk vergelijkbare cafes. Dit beïnvloedt, in
negatieve zin, ook het prettig wonen aldaar, met name in de avonduren. Het verdient nadrukkelijk aanbeveling,
door middel van een vervolgaanpak van de RIEC-partners voor een vergelijkbare aanpak a la West-Kruiskade te
gaan. Hiermee kan ook een fundament gelegd worden voor de gewenste transformatie van BL / GH.
Maatregel Sturen op strategische verwerving van 5 panden om fundament te leggen. Voorbeeld stellen,
aankoop, renovatie en nieuwe invulling.
Maatregel Fiscaal / administratieve paragraaf in huurcontract opnemen.
Maatregel Onderzoek naar mogelijkheid aantal beheerders per pand te maximaliseren.
Maatregel Onderzoek naar mogelijkheid aantal panden in eigen beheer te maximaliseren.

20

4.1.4. Stimuleren
Het is van belang niet alleen malafide ondernemers te verwijderen, maar ook te zorgen voor nieuwe,
kwalitatieve ondernemers met meerwaarde.
Maatregel Inzet om minstens acht adressen per jaar structureel van een bonafide invulling
te voorzien.
Fout geld is wars van registratie en derhalve vaak contant. Om de ruimte voor misstanden te minimaliseren
willen we dat ondernemers zo veel als mogelijk cashvrij opereren. Daarbij wordt ook de kans op overvallen
verkleint. Goede ondernemers verdienen meer klanten. We introduceren een keurmerk waarmee ondernemers
zich kunnen onderscheiden.
Maatregel BL / GH iedere inrichting een pinautomaat
Maatregel Keurmerk #goedbezig voor goede ondernemers
We hebben aanwijzingen dat de belastingmoraal laag is. Om afdracht van btw te stimuleren, willen we een
BTW-loterij organiseren, waarbij bewoners prijzen kunnen winnen door hun btw-bonnetje als lot te gebruiken.
Maatregel Btw-loterij
Bij de minister wordt experimenteerruimte gevraagd om een deel van afgepakt vermogen terug te geven aan
de wijk. Dit draagt enerzijds bij aan verruiming van de beschikbare middelen voor de aanpak, anderzijds heeft
dit een belangrijke symbolische werking voor de bewoners.
Maatregel Lobby voor experimenteerruimte teruggeven fout geld aan wijk of herbestemming van
inbeslaggenomen panden
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4.2 Fysieke opgave: vastgoed en openbare ruimte
Een ruimtelijke benadering laat toe om geïntegreerd te werk te gaan. Zonder ruimtelijke
samenhang beconcurreren de verschillende opgaven elkaar. In de concrete ruimte komen
de verschillende opgaven samen en treden ze in interactie.
(Uit: De Lage Landen 2020 – 2100, een toekomstverkenning)

De grote uitdaging voor de fysieke aanpak is het versnipperd particulier bezit. Om sturing te kunnen geven
op de aanpak is het belangrijk om enerzijds positie te verkrijgen en anderzijds intensief samen te werken met
goedwillende vastgoedeigenaren. Op een drietal plekken wordt nieuwbouw mogelijk geacht. Op de rest van de
winkelstraat zal ingezet worden op een grondige aanpak van de bestaande voorraad (winkels en woningen).
De fysieke opgave betreft naast de aanpak van het vastgoed ook de aanpak van de buitenruimte.
Hoewel een groot deel van de buitenruimte recent opnieuw is ingericht, laat de verblijfskwaliteit nog te wensen
over. De opgave voor de komende jaren dient zich daarom vooral te concentreren op het aantrekkelijker maken
van de buitenruimte. En het verbeteren van de bereikbaarheid.

4.2.1 Herontwikkelen rotte kiezen door sloop / nieuwbouw
Plekken en panden met een slechte of verloederde uitstraling hebben een negatief effect op de omgeving.
Er is sprake van besmettingsgevaar. Daarnaast weerhoudt het bezoekers om (vaker) deze winkelstraat te
bezoeken. Hoe klein ook, het is zaak om dit soort plekken zo snel mogelijk aan te pakken. Op twee plekken
langs de BL en de GH is sprake van een verstoring of onderbreking van het stedelijk weefsel: de Adriaen
Nimantsstraat en de Groningerstraat. Deze kleine en moeilijk te ontwikkelen locaties veroorzaken overlast voor
de omgeving. De financiële haalbaarheid blijkt echter keer op keer een struikelblok. De herontwikkeling van de
Riederkop is een lang gekoesterde wens die maar niet tot realisatie leidt. Het komend kwartaal wordt gebruikt
om hier een doorbraak in te forceren. Feyenoord City en dan met name het nieuwe station en de brug naar de
Riederlaan geven een nieuwe dimensie aan de discussie.
Maatregel Herontwikkelen Adriaen Nimantsstraat 56-62 en 46-49
Maatregel Herontwikkelen Groningerstraat (sloop en nieuwbouw)
Maatregel Herontwikkelen Riederkop (sloop en nieuwbouw)

4.2.2 Renoveren en transformeren bestaande voorraad
Kenmerkend voor de stedenbouwkundige structuur van Hillesluis zijn de rustige woongebieden in combinatie
met de harde (particuliere) randen (Beijerlandselaan, Groene Hilledijk, Hillevliet en Randweg). Op de hoek
van deze randen bevinden zich vaak karakteristieke gebouwen. Bij de fysieke aanpak van de BL en de GH
ligt daarom juist prioriteit bij het versterken van deze karakteristieke koppen. Fysieke herwaardering moet
daarbij hand in hand gaan met een programmatische kwaliteitssprong. Hiermee wordt de identiteit en de
aantrekkingskracht van het gebied versterkt.
Maatregel Grondige aanpak particuliere woningvoorraad BL Oost en GH
Maatregel Transformatie Colosseumgebouw naar levendige plint met kwalitatieve appartementen
Maatregel Kwaliteitshoreca in het voormalige bankgebouw aan het horecaplein
Maatregel Vestiging van een eetgelegenheid met terras op de hoek van de GH en de Bree
Maatregel Transformatie en uitbreiding van het politiekantoor op de hoek GH Sandelingplein
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4.2.3 Verbeteren uitstraling en verblijfskwaliteit
De huidige uitstraling van het winkelgebied is rommelig en liefdeloos. Dat heeft onder andere te maken met
de aanwezigheid van vele reclame-uitingen die niet voldoen aan het Rotterdamse reclame-beleid. De luifels en
de dichte rolluiken zorgen voor een benauwd gevoel, nemen veel licht weg en tasten het uitzicht en aanzicht
van de woningen aan. Gedragspsychologisch advies geeft aan dat dit negatief is voor de winkelbeleving van
bezoekers. Er wordt dan ook gestreefd naar een open en gastvrije uitstraling op de BL en GH. De ondernemers
en pandeigenaren hebben daarbij een eigen verantwoordelijkheid. De alliantie neemt initiatief en faciliteert.
Maatregel Opstellen van een beeldkwaliteitsplan voor de winkelpuien
Maatregel Opwaarderen van de winkelpuien (vervangen kozijnen, verwijderen luifels, rolluiken en
uitstallingen en verfraaien reclame-uitingen)
Naast een gebrekkige uitstraling heeft de straat ook een gebrek aan verblijfskwaliteit. Neem bijvoorbeeld het
horecaplein. Ondanks de herinrichting van het plein functioneert deze niet als de beoogde ontmoetingsplek.
De verblijfskwaliteit is laag. Het plein is opgedeeld in verschillende kleine terrassen. Dit zorgt voor een rommelig
beeld. Er is nauwelijks sprake van samenwerking tussen de ondernemers bij de programmering van het plein.
De potentie van het horecaplein als bruisende ontmoetingsplek voor de straat wordt onvoldoende benut.
Maatregel Verbeteren van de verblijfskwaliteit van het horecaplein
Begin 2018 is ook de middenberm van de GH opnieuw ingericht. Ondanks deze herinrichting wordt de GH nog
steeds gedomineerd door (geparkeerde) auto’s. Het aantal fietsparkeerplekken is nog steeds ontoereikend
voor de grote hoeveelheid geparkeerde fietsen. En hoewel de feiten en cijfers niet aantonen dat er sprake
is van verkeersonveiligheid, geven gebruikers aan de straat als verkeersonveilig te ervaren. Dat geldt in het
bijzonder voor fietsers. De subjectieve verkeersveiligheid - het gevoel van onveiligheid - is een belangrijk
aandachtspunt. Er is veel draagvlak in de omgeving voor het doortrekken van de maximumsnelheid van 30
km / h naar de GH en het verbreden van de rijbanen, zodat meer ruimte ontstaat voor fietsers.
Maatregel Transformeren van de GH naar 30 km-zone
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4.2.4 Vergroten van toegankelijkheid en bereikbaarheid
Historische foto’s laten een beeld zien van
de winkelstraat als plek waar geflaneerd
werd. Vandaag de dag wordt het straatbeeld
gedomineerd door barrières: hekwerken,
verkeersbarrières en geparkeerde auto’s en fietsen.
De voetganger moet weer centraal komen te staan.
Voor fietsers en automobilisten moeten goede
parkeervoorzieningen gerealiseerd worden. Liefst
inpandig. Dat begint bij het beter benutten
van de bestaande parkeergarages die een lage
bezettingsgraad kennen. Dat heeft onder meer
te maken met de slechte vindbaarheid en de
naamgeving. Werk samen met supermarkten
en andere winkels om de bezetting van deze
parkeergarages omhoog te krijgen ten gunste
van ruimte op straat. Zorg ook voor aantrekkelijke
routing tussen het winkelgebied en de
parkeergarages voor de voetgangers en voldoende
(inpandige) stallingsvoorzieningen voor fietsers.
We roepen de hulp in van gedragspsychologen om
te adviseren hoe bezoekers verleid kunnen worden
tot het gewenste gedrag.

Tot slot zorgt ook de tram en met name het
hekwerk voor barrièrewerking. We mogen echter
niet vergeten dat de tram belangrijk is voor
de bereikbaarheid van de winkelstraat en de
omliggende woonwijken. Het is de enige snelle
OV-verbinding van en naar de binnenstad. De
ontwikkeling van Feyenoord City biedt kansen voor
nieuwe snelle OV-verbindingen met Hillesluis. Er
zijn concrete plannen om het evenementenstation
Stadion te transformeren naar Sprinterstation.
En op termijn misschien zelfs een nieuw IC-station.
Daarnaast worden nieuwe tramverbindingen
verkend tussen Hart van Zuid en Feyenoord City
(over de Strevelsweg) en over de Colosseumweg
richting binnenstad. Een nieuwe snelle OVverbinding biedt op termijn kansen om het gebied
beter te ontsluiten.

Maatregel Optimalisatie van het gebruik van bestaande parkeergarages
Maatregel Met RET alternatieven voor tram en oversteek plaatsen bezien. Minimale inzet: hekken weg
Maatregel Realiseren van inpandige stallingsvoorzieningen bij nieuwbouw
Maatregel Ruimtelijke verkenning verbinding Riederlaan / Riederplein
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4.3 Branchering en woonprogramma
“Bouwen is niet moeilijk. Het divers en levendig programmeren van de stad daarentegen
wel. Het juiste aanbod op de juiste plekken op kortere afstand van elkaar met gepaste
openingstijden, dat is scripten in een notendop. Belangrijk is dat je binnen de straat
allemaal dingen aan elkaar kunt rijgen: wonen, werken, leven en recreëren, dat is hoe je een
stad maakt. In het programmeren van de stad zit de werkelijke waardencreatie.”
(uit: interview met Vincent Taapken op woneninrotterdam.nl)

De Beijerlandselaan en de Groene Hilledijk vormen samen de voornaamste winkelconcentratie in Feijenoord.
Het winkelgebied heeft als direct verzorgingsgebied de wijken Hillesluis, Bloemhof en Vreewijk. Met ca.
240 winkels en bedrijven (totaal bruto bedrijfsvloer-oppervlakte ca. 29.000m2) heeft de winkelstraat
een dominante positie en voorziet daarmee in de dagelijkse behoeften van de omwonenden. Vanuit de
omliggende wijken kunnen ca. 38.000 inwoners in principe tot het verzorgingsgebied worden gerekend. De
integrale aanpak van het winkelgebied (inclusief de woningen boven de winkels) is daarom ook cruciaal voor de
woningbouwopgave op Zuid in het kader van het NPRZ. Zonder een vitaal en aantrekkelijk winkelgebied zullen
de omliggende wijken nooit de gewenste kwaliteitssprong kunnen maken.
Al jarenlang wordt geconstateerd dat het aanbod in de Beijerlandselaan en de Groene Hilledijk in kwaliteit
afneemt. Gerenommeerde winkels nemen afscheid en de plaats wordt ingenomen door winkels met minder
kwaliteit. De conclusie is dat de huidige winkelstraat - met zijn 1,2 kilometer en 240 winkelpanden - te lang is.
De kwaliteit van inrichting en branchering voldoet niet aan de wensen van ‘het nieuwe winkelen’.
Rigoureus moet worden ingegrepen om de
mismatch tussen ‘het nieuwe winkelen’ en
de huidige winkelbeleving te herstellen. De
afgelopen jaren is er regelmatig discussie
geweest over het inkorten van de winkelstraat.
In de gebiedskoers Feijenoord van de
detailhandelsnota 2017 worden daar al een
aantal richtinggevende uitspraken over gedaan.
In juli 2017 is politiek ruimte gecreerd om de
GH te ontwikkelen als mixed zone. Met dit
plan wordt gekozen voor het inkorten van de
winkelstraat; minder winkels. Concentratie van
het winkelen op de BL en een mix van speciaalwinkels, maatschappelijke voorzieningen en
combinaties van wonen en werken op de GH.
De ambitie is een divers winkelgebied, met
twee onderscheidende sferen. De BL vormt
daarin het kernwinkelgebied met winkels, de
dagelijkse voorzieningen en horeca. De GH
vormt een levendige stadsstraat met z’n eigen
sfeer waar speciaalzaken, dienstverlening en combinaties van wonen en werken naast elkaar bestaan.De keuze
voor de BL om aldaar het winkelen te concentreren is gemaakt omdat de laan zeer nabij gelegen is bij grote
ontwikkelingen zoals met name Feijenoord City en Parkstad. De nieuwbouw in het noordelijk gedeelte van
de BL sluit daar reeds op aan. Daarnaast heeft de GH met haar uitstraling meer mogelijkheden om door te
ontwikkelen als aantrekkelijke mixed zone.
Nieuwe winkelen
De concurrentie binnen het huidige
winkellandschap is moordend. Iedere buurt heeft
een eigen centrum en het online shoppen (24 / 7
en zonder parkeerkosten!) vervangt steeds meer
het traditionele winkelen. Het valt op dat de winkels
en restaurants op de BL en GH op zulke fora (IenS,
yelp, foursquare) nauwelijks te vinden zijn. De
hedendaagse winkelstraat moet de bezoeker een
ervaring opleveren door zich te onderscheiden
met leuke speciaalzaken, aantrekkelijke horeca,
bijzondere evenementen, gastvrijheid, gemak,
uitstraling en bereikbaarheid. Bezoekers willen
beleving ervaren. Een uitstapje met vriendinnen,
gezin, collega’s, zakenrelaties.

Om het gewenste toekomstbeeld te bereiken zetten we in op het stimuleren van goed ondernemerschap, het
aantrekkelijker en diverser maken van de woningvoorraad (nieuwe woningtypologieën in en boven winkels), het
verkrijgen van positie en / of zeggenschap in de winkelvoorraad en het experimenteren met maatschappelijk
winkelbeheer.
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4.3.1 Stimuleren van goed ondernemerschap
Alle veranderingen vragen om goed ondernemerschap. Van afwachten naar ondernemen en experimenteren.
De winkel, binnen en buiten, ziet er verzorgd uit. De stoep wordt dagelijks geveegd. De eigenaar van de winkel is
zelf het boegbeeld. De ondernemer doet zijn / haar best om het de klant naar de zin te maken. Consumenten
geven aan dat dit de belangrijkste onderscheidende factor is ten opzichte van online winkels. Om meer
klanten te trekken is het van belang om door te ontwikkelen. Slagerij Schell op de West-Kruiskade is daar
een voorbeeld van. Het bedient alle culturen met een gevarieerd assortiment en personeel uit verschillende
windstreken. Een hardwerkende en succesvolle echter Rotterdamse ondernemer. Dat proces zou ook op de
BL en de GH gangbaar moeten worden. Ondernemers met een gevarieerd assortiment en personeel met
verschillende achtergronden. Simici Dunyasi is hiervan een eigen goed voorbeeld. Belangrijk is dat geen van de
culturen overheersend is. Het gaat om een echt Rotterdamse aanpak waarbij aanbod, klant en personeel uit
alle windstreken kunnen komen en daarmee vooral ook Rotterdams is.
Maatregel Kennis maken met ondernemers en eigenaren
Maatregel Samen met ondernemers en pandeigenaren een brancheringsprofiel opstellen en uitvoeren
Maatregel 1 op 1 contacten met ondernemers over Rotterdams ondernemen, in voorkomende gevallen met
een “tolk “om cultuurverschillen te helpen overbruggen
Maatregel Inzet van de bedrijfscontactfunctionaris, voor dienstverlening of coaching
Maatregel Samenwerking met InHolland voortzetten. Blijvend inzetten van stagiairs en onderzoek
Maatregel Behulpzaam zijn bij het verkrijgen van het keurmerk #GoedBezig
Maatregel Nieuwe ondernemers voorbeeldfunctie laten vervullen, organisatorische kracht toevoegen

4.3.2 Verbeteren en diverser maken van woning aanbod
Het winkelgebied en de woonomgeving zijn communicerende vaten. Winkels, diensten en horeca die
goed aansluiten bij de wensen en behoeften van (toekomstige) bewoners dragen bij aan de levendigheid,
herkenbaarheid, sociale binding en het terugdringen van eenzaamheid. Daarmee heeft het een positieve
invloed op de leefbaarheid in de buurt en de waardering van het woonklimaat. Dit plan zet in op de
transformatie van de GH naar een stedelijke mixed zone. Van belang is dat we dat de komende tijd in
gaan kleuren. Wie zijn de huidige en beoogde nieuwe bewoners en wat zijn de referentiebeelden van zo’n
aantrekkelijke mixed zone in de context van de GH? Uiteraard zal de voorliggende integrale en meerjarige
aanpak hier ook een gunstige invloed op hebben. Het woonklimaat op de BL oogt minder aantrekkelijk dan de
GH. Weliswaar is hier ook licht, lucht en ruimte, maar de verloedering heeft hier meer toegeslagen. Met name in
het gehele oostelijke gedeelte, van Riederkop tot en met het Colosseumgebouw, is dat goed zichtbaar. Ook het
hoge aantal natte horeca gelegenheden speelt hierin een negatieve rol. Een voortvarende integrale aanpak op
dit deel van het winkelgebied, met veel aandacht voor de huidige bewoners (o.m. door huisbezoeken),
heeft prioriteit.
De ambitie is om een divers winkelgebied te realiseren waarbij ook huishoudens met meer koopkracht
worden aangetrokken, de zogeheten sociale stijgers. De huidige aanpak van de particuliere woningvoorraad
volstaat niet om de gewenste kwaliteitssprong te maken. Transformatie en samenvoeging is een mogelijke
oplossing. Het is de uitdaging om een wervend perspectief te schetsen en voorbeeldprojecten te ontwikkelen
met innovatieve woonvormen en combinaties van wonen en werken. Diversiteit in woningtyplogieën moet
uiteindelijk leiden tot een woningaanbod dat aantrekkelijk is voor meer huishoudens en doelgroepen.
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Maatregel Scan bij huidige pandeigenaren, bewoners en woningen verrichten (nulmeting)
Aansluiting zoeken van het zorgaspect bij NPRZ doelen Werk en Scholing
Maatregel Nieuwe woningtypologieën ontwikkelen om sociale stijgers aan te trekken of te behouden (huur /
koop,wonen in voormalige winkels, samenvoegen, kluswoningen)
Maatregel Professionele ondersteuning pandeigenaren bij samenvoegen en opwaarderen van woningen
boven de winkels.
Maatregel Professionele en financiele ondersteuning pandeigenaren bij transformeren van winkels naar
woningen op de GH
Maatregel Samen met pandeigenaren sturen op instroom van nieuwe bewoners

4.3.3 Positie en / of zeggenschap verkrijgen in de winkelvoorraad
Met 140 pandeigenaren in 240 winkelpanden is er geen regie in de winkelstraat. Met een aantal pandeigenaren
is goed contact en wordt in het branchering overleg samengewerkt. Met velen is echter geen contact.
Verwerving van een substantieel aantal panden (winkels en woningen) en het opbouwen van nauwe
samenwerking met eigenaren is randvoorwaardelijk voor het welslagen van de totale operatie. Daarmede
kunnen we als toekomstig grootste pandeigenaar regie nemen in de straat en voorbeeld stellend te werk
gaan. Goed voorbeeld doet volgen. We knappen de circa 40 verworven panden tiptop op, dragen zorg voor
een goede invulling qua wonen en ondernemerschap en maken daar reclame voor. De aanpak voor de
BL verschilt daarbij van de aanpak voor de GH. De winkels op de BL worden in beheer genomen door de
Sociale Winkelbouw Corporatie (zie 4.3.4). De winkels op de GH worden getransformeerd tot dienstverlening,
maatschappelijke voorzieningen of combinaties van wonen en werken. De Gemeente Rotterdam neemt
het voortouw in het verwerven, transformeren en faciliteren. Particuliere eigenaren en investeerders volgen
het goede voorbeeld. De opgave op de GH is om uiteindelijk circa 40% van het huidige winkelbestand te
vervangen door woningen, maatschappelijke voorzieningen of dienstverlening met baliefunctie, gemiddeld
5 per jaar gedurende 10 jaar. Zowel bij geconsulteerde pandeigenaren als ondernemers bestaat weerstand
tegen dit onderdeel van het plan. Gevreesd wordt voor lagere waardes en een afname van passanten en
winkelomzet. Er dient bij deze aanpak zorgvuldig te worden omgegaan met betrokken en goedwillende
ondernemers en pandeigenaren.
Maatregel Wervend perspectief schetsen voor het oostelijke gedeelte van de BL (van Riederkop tot
Colosseumgebouw) en de GH (als stedelijke mixed zone)
Maatregel Verkrijgen van positie door het verwerven van circa 40 panden. Prioriteit bij GH en het oostelijke
deel van de BL (van Riederkop tot Colosseumgebouw).
Maatregel Samenwerkingsverband opzetten met pandeigenaren die participeren in de aanpak (minimaal 40
panden)
Maatregel De 1e pandeigenaren die in totaal 15 winkels tot woning transformeren komen in aanmerking voor
een financiele bijdrage
Maatregel In het noordelijk gedeelte BL, als overloop van en naar de toekomstige ontwikkelingen, extra
kwaliteit ondernemingen aantrekken.
Maatregel Rotonde Slaghekstraat ontwikkelen tot levendig plint (met Colosseumgebouw als blikvanger)
Maatregel Prioriteit bij aantrekkelijke en levendige programmering van karakteristieke koppen (zie 4.2.2.)
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4.3.4 Experimenteren met maatschappelijk winkelbeheer: De Sociale
Winkelbouw Corporatie
De door de gemeente te verwerven winkelpanden moeten actief in beheer worden genomen: opknappen,
transformeren, onderhoud, toewijzen, huurincasso, e.d. Er zijn weinig recente voorbeelden bekend waarin de
gemeente zo’n actieve rol speelt in een winkelgebied. Het vraagt om een andere manier van werken waarvoor.
Om een nieuwe dynamiek in de winkelstraat te brengen lijkt het verstandig om een tijdelijk ‘vehikel’ op te
richten binnen de alliantie: De Sociale Winkelbouw Corporatie.
De Sociale Winkelbouw Corporatie houdt zich naast het dagelijks beheer en onderhoud bezig met het
aantrekken en stimuleren van nieuwe ondernemers of bewoners (in het geval van transformatie). Ondernemers
die passen bij het nieuwe brancheringsprofiel van het winkelgebied en bewoners die getypeerd kunnen
worden als sociale stijgers. Het voornemen is om op termijn een compactere winkelgebied over te houden,
maar wel met een meer divers winkel- en voorzieningenaanbod. Daarbij is er behoefte aan goed contact,
sturing en zicht op diverse winkeleigenaren en huurders. Aannemende dat het eigendom van de gemeente
tijdelijk (wel minimaal 10 jaar) van aard zal zijn, is een vorm van intensief beheer wenselijk met de volgende
uitgangspunten:
1. Winkels in voorbeeldige staat van onderhoud brengen.
2. Bereikbare huren voor ondernemers met een bredere maatschappelijk betrokkenheid, bijvoorbeeld door
het aanbieden van stageplekken, wijkactiviteiten organiseren of actief in BIZ gebruikers.
3. Bonus-malus systeem met betrekking tot de basishuurprijs en kortingsmogelijkheden.
4. Door middel van actieve branchering een hogere attractiewaarde voor de straat bereiken.
Maatregel Oprichting van de Sociale Winkelbouw Corporatie (pilotfase)
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4.4 Imago en Communicatie
Tijdens de langjarige revitalisering van de BL en GH is communicatie een cruciaal instrument. Op verschillende
niveaus kan de inzet van communicatie een bijdrage leveren. Gerichte communicatie draagt op korte termijn
bij aan het zichtbaar aanpakken van malafide ondernemers, wat een positief effect heeft op het draagvlak
voor de aanpak bij de bestaande, goedwillende ondernemers en de opdrachtgevers van de aanpak. Op langere
termijn levert dit meer (anonieme) meldingen op en vergroot het de investeringsbereidheid van bonafide
vastgoedeigenaren.
Onder andere op de Mathenesserweg en in de Spaanse Polder is ervaring opgedaan met het actief betrekken
van vastgoedondernemers bij het invullen van bestuurlijk gesloten panden, en bij de transitie van detailhandel
naar woonfunctie. Ook zijn zij betrokken bij het restaureren en visueel verbeteren van het vastgoed. Deze
ervaringen zijn goed bruikbaar op de Boulevard Zuid.
Naast het aanpakken van ondermijnende criminaliteit moet er ruimte zijn voor het profileren van de
bestaande – en toekomstige – sterke punten van de winkelstraat. Diversiteit, goede bereikbaarheid en
Rotterdamse ondernemerszin zijn hierbij belangrijke boodschappen.
Communicatieve verbinding met grootschalige naburige projecten biedt uitgelezen kansen voor
gebiedspromotie. Organisatorisch gezien is het verstandig om een medewerker communicatie direct gelieerd
aan het projectteam – op locatie – te plaatsen. Hiermee kan snel, integraal en effectief geacteerd worden.
Maatregel Actief netwerk opzetten van ondernemers en bestaande en toekomstige bewoners. Zij worden de
dragers van de boodschap en de aanpak, en profiteren hier het meest van. Communicatie is gericht op het
actief en langjarig betrekken van deze doelgroepen.
Imagoverbetering is één van de randvoorwaarden voor het functioneren van de winkelstraat. Met de
problematiek rond ondermijning, de povere uitstraling van het gevelbeeld en de schrale branchering heeft
de winkelstraat geen beste reputatie opgebouwd. Dat is minder het geval bij bezoekers uit de naast gelegen
wijken, dan bij overige (potentiele) bezoekers.
Het imago van Rotterdam-Zuid verandert snel in positieve zin. Ook in de omgeving van de winkelstraat. De
winkelstraat moet zich aanpassen om ook potentiele bezoekers uit de omliggende gebiedsontwikkeling te
verleiden de winkelstraat te bezoeken, uitgaven te doen en positie te verwerven als aantrekkelijke winkelstraat
in Rotterdam-Zuid. Dat begint bij mond-tot-mond reclame nadat ondermijnende activiteiten worden
beëindigd en opvallende fysieke successen zijn geboekt. Vervolgens zullen de eerste publiekstrekkende
ondernemers zich voorzichtig gaan melden. De reputatie begint vervolgens positief te kantelen en nieuwe
identiteiten voor zowel de BL en GH kunnen gebouwd en gebrand worden.
Maatregel Gebiedscampagne, koppeling met Feyenoord City
Maatregel Campagne op fysieke ingrepen en handhaving
Maatregel Actief netwerk bewoners, ondernemers en pandeigenaren organiseren
Maatregel Rondleidingen doen
Maatregel Evenementen uitvoeren
Maatregel Kunst en cultuur toevoegen
Maatregel Marketingstrategie op termijn
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5 Alliantie
5.1

Rotterdamse aanpak

Dit Plan van Aanpak is mede opgesteld vanuit de
opgedane ervaringen bij de West-Kruiskade. Ook
daar was destijds de veiligheid de belangrijkste
aanleiding om integraal, simultaan en intensief
te interveniëren op meerdere terreinen. Ook zijn
er verschillen. Bij BL / GH is ondermijning een
openbare orde probleem binnen (onzichtbaar) en
niet op straat (drugsdealers). Tevens kan hier geen
gebruik worden gemaakt van de gentrification
van de omliggende buurten; dat gebeurde bij het
Oude Westen wel. En, waarschijnlijk nog wel het
belangrijkste verschil: hier hebben we te maken met
140 vastgoedeigenaren bij 240 winkels; bij WestKruiskade is Woonstad Rotterdam eigenaar én
beheerder van ¼ van de winkel- en bedrijfsruimten
op de hoofdas.

Werkzaamheden voor de alliantie worden tevens
verricht door professionals, die vanuit de verschillende
organisaties nu al in het gebied actief zijn. Zij zijn
en blijven de belangrijkste ogen en oren. Denk aan
de wijkagenten, wijkconciërge, gebiedsnetwerker,
sociale wijkteammedewerkers, de mensen van de
gebiedsorganisatie, de beheerders en projectleiders
van de woningcorporatie, de winkeliers verenigd in de
BIZ, en de mensen van stadsbeheer. Zij krijgen met de
alliantie focus op het gebied en een aanvullende koers
van waaruit zij hun werk kunnen invullen. Daarnaast
wordt van hen verwacht daar waar nodig meer met
andere ‘bloedgroepen’ samen te werken. Het is van
groot belang dat de doelen van de alliantie tussen hun
oren zit en dat zij vanuit hun organisaties mandaat
krijgen.

Op basis van deze eerdere ervaring moet de kracht
van de alliantie daarom zijn: doorzettingsmacht,
slagkracht, mandaat, langdurige samenwerking
en regie op integrale inzet van alle betrokken
gemeentelijke diensten.
Het alliantieteam werkt vanuit de locatie
Beijerlandselaan 167 en Groene Hilledijk
202. Het team bestaat uit toppers vanuit de
verschillende betrokken organisaties, met een grote
gedrevenheid, meerjarig commitment, uitstekende
samenwerkings vaardigheden en een open vizier
voor het benutten van kansen met partijen uit de
directe omgeving en van buiten. Het alliantieteam
bestaat, naast een procesregisseur, uit trekkers
vanuit de volgende domeinen; ondermijning, fysieke
leefomgeving (wonen, winkels), branchering en
imago & communicatie.

Daarnaast wil de alliantie ten behoeve van het
realiseren van doorbraken op een aantal domeinen
focus en geprioriteerde inzet in het gebied. Betrokken
medewerkers van het openbaar ministerie, van
politie, belastingdienst en andere personen uit de
handhavings- en justitiële keten, projectleiders
voor de woningbouwprojecten, verwervers, extra
controle en handhaving op goede huurders en goed
verhuurderschap van de winkels en woningen. Deze
personen worden formeel aangestuurd door de
eigen organisatie, maar werken onder regie van het
alliantieteam. Deze medespelers dienen voldoende
mandaat vanuit hun organisatie te hebben en waar
nodig te kunnen organiseren om het belang van de
aanpak van de Beijerlandselaan te kunnen dienen.

5.2

Rol BIZ Gebruikers en BIZ eigenaren

In november 2017 hebben ondernemers en vastgoedeigenaren in meerderheid gestemd voor het vestigen
van een Bedrijven Investerings Zone (BIZ ) op de Winkelboulevard Zuid. Eén BIZ voor de ondernemers en één
BIZ voor de vastgoedeigenaren. Met het vestigen van de BIZ ontvangt de winkelstraat jaarlijks een bedrag dat
besteed wordt aan het verbeteren van het ondernemersklimaat. Hiermee zijn zowel vastgoedeigenaren als
ondernemers goed georganiseerd en kunnen zij als partners op een goede wijze deelnemen aan de verbetering
van de winkelstraat. In het verleden hebben ondernemers en vastgoed eigenaren al goed samengewerkt.
Ook de twee nieuwe BIZ stichtingen werken nauw samen en hebben hun plannen goed op elkaar afgestemd.
De beide BIZ’en maken wezenlijk onderdeel uit van de alliantie Hand in Hand. Zij bepalen mede de koers
in zowel strategeische, tactische en operationele zin. Ondersteuning word geboden om de samenwerking
tussen de BIZ’en te optimaliseren en om het in het interne draagvlak te vergroten. De beide BIZ’en spelen een
toonaangevende rol in het op te stellen brancheringsplan. Een brancheringscommissie waarin ook de beide
BIZ’en vertegenwoordigd zijn, neemt besluiten (binnen mogelijkheiden) welke nieuwe ondernemers zich wel of
niet vestigen.
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5.3

Leggen en versterken van sociale verbindingen

De aanpak gericht op het vergroten van de
veiligheid, aantrekkelijkheid en ondernemerschap
van het winkelgebied biedt ook een unieke kans
om op andere aspecten een sprong voorwaarts
te maken: zorg, welzijn, reductie van risico’s
op criminaliteit van jongeren, psychisch leed,
eenzaamheid, etc. Van belang is daar vooraf ook
rekening mee te houden en op (bij) te sturen. Bij de
Alliantie West-Kruiskade bleek er veel ‘bijvangst’ te
ontstaan, omdat er nieuwe sociale verbindingen
in de wijk werden gelegd en overlast gevende
jeugd op een andere manier werd aangesproken.
Er kwamen mogelijkheden voor stages in de wijk,
zakgeldklussen etc.
De BL en de woonwijken er achter herbergen de
nodige problemen (armoede, schulden, psychische
problematiek, licht verstandelijke beperkingen,
opvoedingsproblematiek, etc.). In de aanpak zou
daar van meet af aan aandacht voor moeten zijn.
Het gaat dan ook om medeverantwoordelijkheid
nemen door ondernemers en bewoners, (tijdig)
signaleren en inschakelen van de juiste hulp
(indien nodig), maar ook om preventie van

bijvoorbeeld het ontsporen van jongeren. Wenselijk
is een driesporenbeleid: het versterken van het
winkelgebied zelf, het versterken van de sociale
(gezondheids)infrastructuur en een integrale aanpak
voor mensen in kwetsbare situaties.
Door aan veiligheid in een gebied te werken, het
winkelbestand “te upgraden”, wordt het sociale
kapitaal in een wijk vergroot. Mensen komen
echt hun huis weer uit en hebben contact met
andere mensen en zullen sneller geneigd zijn
te signaleren en te anticiperen op misstanden,
sociale problematiek in hun omgeving. Een
succesvolle aanpak van het winkelgebied BL zal
dus positief effect hebben op het sociale welzijn.
En dat bij de aanpak in een vroeg stadium, waarbij
naast de wijkteams de inside “deskundigen /
vertrouwenspersonen” uit de buurt, die weten wat
er speelt in de wijk, betrokken worden. De relatie
met InHolland, het leer-werktraject op locatie,
wordt voortgezet. De in te zetten stagiaires worden
gekoppeld aan de trekkers van de pijlers.

5.4 Besluitvorming
Er vindt jaarlijks een top plaats, waarin de directeuren van Stadsontwikkeling, Veilig, NPRZ en Woonstad
Rotterdam zitting hebben. Een door hen gemandateerd alliantiebestuur, bestaande uit vertegenwoordigers
van dezelfde organisaties, twee BIZ leden en een krachtige bewoner komt vier maal per jaar bijeen. Zij geven
gevraagd en ongevraagd advies op basis van (inhoudelijke en financiële) kwartaalrapportages van het team
en signalen en ontwikkelingen. Daarnaast hebben deze personen onderling regelmatig contact om tussentijds
benodigde doorbraken te realiseren.

5.5 Tijdshorizon
De totale verwachte duur van de alliantie is 10 jaar, waarvan eerste vijf jaar inhoudelijk en financieel vastgelegd
bij de bestuurlijke besluitvorming van dit rapport.
Gemeente besluitvorming 				Q4 2018
Fase 1: 		

2018 - 2022 				

Intensief beheer.

Fase 2: 		

2023 - 2027				

Zoeken naar keerpunt: periodieke evaluatie.

Fase 3:		

2028 - 2029				

Regulier beheer
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