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INFORMATIE, TIPS EN MEER OVER DE BEIJERLANDSELAAN EN DE GROENE HILLEDIJK

intussen op beijerlandselaan 167a
Het kan je niet zijn ontgaan dat het
op de Beijerlandselaan 167a een
komen en gaan is van bewoners,
ondernemers, gemeente ambtenaren, af en toe hoog buitenlands
bezoek of een toevallige voorbijganger. In het voormalig illegale
wedkantoor zit nu het Alliantieteam Hand in Hand. Het is de
plek waar samen met bewoners,
ondernemers en pandeigenaren
de plannen worden voorbereid
om van de Beijerlandselaan en
de Groene Hilledijk weer een aantrekkelijk stuk stad te maken.
We hebben hier 10 jaar voor uit-

getrokken en doen dat in nauwe samenwerking met o.a. de
gemeente Rotterdam, BIZ eigenaren/gebruikers, Woonstad
Rotterdam, Feyenoord City, het
Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ), InHolland, Humanitas, de politie, het Openbaar
Ministerie, Kunstenaars, bewoners en diverse marktpartijen.
Er wordt heel hard gewerkt om
het winkel- en woongebied weer
aantrekkelijk te maken door eerlijke ondernemers een steun in
de rug te geven. Wat er achter

de schermen gebeurt gaan we
mede door deze Hand in Hand
Krant maandelijks zichtbaar maken. Ook komt er binnenkort een
website waar alle informatie over
en van de Alliantie is op te zoeken. Maar iedereen die mij een
beetje kent, weet dat ik het liefste persoonlijk in gesprek ga dus
voel je vrij om binnen te stappen
op de Beijerlandselaan 167a. Ook
daar gaan we ervoor zorgen dat
het pand er wat aantrekkelijker
uit komt te zien. Hoe we dat gaan
aanpakken, lees je in de volgende krant van de Alliantie Hand in
Hand.
Ron van Gelder | Kwartiermaker Hand in Hand

“Stadmaken kan alleen succesvol zijn als je het samen doet”
De afdeling Stadsontwikkeling van de gemeente
Rotterdam is verantwoordelijk voor de uitvoering van
het collegebeleid en het
collegeprogramma op het
gebied van wonen, ruimtelijk economische gebiedsontwikkeling, stedelijke
en regionale economische
ontwikkelingen, vastgoedontwikkelingen, ruimtelijke
ordening, verkeer en vervoer, stedenbouw, landschapsarchitectuur en alle
daarmee samenhangende
dienstverlening.
Frank van Wijngaarden is
gebieds-projectmanager en is
sinds de start betrokken bij de Alliantie Hand in Hand. Frank werkt
bij de afdeling Stadsontwikkeling

samen de schouders
eronder

van de gemeente Rotterdam en
is verantwoordelijk voor de uitvoering van de vastgoedplannen
en de inrichting van de buitenruimte voor de wijken Hillesluis

Op dinsdagavond 8 oktober zijn
de ondernemers van de Beijerlandselaan en Groene Hilledijk
bijgepraat over de plannen voor
de aanpak van de branchering
van hun straat.

ren; retailmeters nemen steeds
verder af en nieuwe functies
zoals horeca, maatschappelijke
dienstverlening maar ook werken
en wonen zijn in opkomst. Dat in
combinatie met de sterk veranderde behoeften van consumenten, heeft veel invloed op de winkelstraten van nu en vraagt om
gerichte acties om ervoor te zorgen dat deze straten hun functie
behouden.

Een van de sprekers tijdens deze
ondernemersbijeenkomst was
Tony Wijntuin van adviesbureau
WYNE Strategy & Innovation.
Tony is door de gemeente aangetrokken om te helpen met de
aanpak van de straat/het opstellen van een brancheringsplan.
Allereerst heeft hij stilgestaan
bij alle veranderingen in het winkellandschap in de afgelopen ja-

Aantrekkelijke en bruisende
straten
Tijdens de bijeenkomst is verder gesproken over de aanpak
die wordt gevolgd om de Beijerlandselaan en de Groene Hilledijk
weer tot aantrekkelijke en bruisende straten te maken, met een
mix van winkels, horeca, dienstverlening, cultuur, werken en wonen. Straten waar zowel huidige
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en Bloemhof. Daarnaast organiseert Frank samen met zijn collega’s van de gemeente Rotterdam
de bestuurlijke besluitvorming.

Meer dan stenen alleen
Frank: “Wij gaan vooral over de
‘stenen’ maar het bouwen aan
de buurten kan niet zonder de
bewoners of met de mensen die
op een andere manier betrokken
zijn bij de buurt. Dus behalve met
het fysieke bouwen, ben ik vooral ook bezig met het bouwen aan
een goede samenwerking met
collega’s van andere afdelingen
van de gemeente, marktpartijen
en met de omgeving van
Hillesluis en Bloemhof. Daarnaast leg ik verantwoording af
aan het College over de dingen
die we doen en probeer ik politiek draagvlak te behouden en
te versterken.” Frank is er trots
op dat met Hand in Hand er een
steeds betere samenwerking is
georganiseerd. “Een goede samenwerking is in een aanpak als
Hand in Hand de belangrijkste

succesfactor. Iedereen heeft daar
zijn aandeel in. Als de samenwerking goed is, volgen de resultaten
vanzelf.”
Heeft u vragen over de
ruimtelijke ontwikkelingen in Hillesluis en Bloemhof? Frank van
Wijngaarden is het eerste aanspreekpunt vanuit Stadsontwikkeling voor de fysieke opgave in
Hillesluis en Bloemhof en is te
bereiken via:
f.vanwijngaarden@rotterdam.nl

www.
Vanuit de Alliantie Hand
in Hand is inmiddels opdracht gegeven om naast
deze krant een website te
realiseren waardoor alle
belangrijke informatie en
nieuws 24/7 beschikbaar
is. We streven ernaar om
dit jaar de website af te
hebben.
Wordt vervolgd!

als toekomstige bewoners graag
naartoe gaan, besteden en verblijven en vooral er ook positief
over praten.
Tijdens de bijeenkomst werd
door de deelnemers geconcludeerd dat er inderdaad werk aan
de winkel is op het gebied van
(winkel)aanbod, kwaliteit en uitstraling, maar dat ook vooral de

positieve dingen van de Beijerlandselaan en de Groene Hilledijk
meer moeten worden gedeeld.
Ook aan het imago moet hard
worden gewerkt!
Tony Wijntuin: “Als we met z’n allen samen de schouders eronder
zetten, koesteren wat goed gaat
en toevoegen wat ontbreekt en

vooral durven te doen … dan heb
ik er alle vertrouwen in dat de
Beijerlandselaan en de Groene
Hilledijk over een aantal jaren
weer één van de Rotterdamse smaakmakers wordt en een
voorbeeld voor andere steden en
winkelstraten.”
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In het kort

BiZ ondernemers en
eigenaren

Vastgoedontwikkelingen
Colosseum gebouw: de vier
eigenaren zijn in overleg met
de Alliantie Hand in Hand
bezig om de gevel op te knappen en boven de winkels
appartementen te realiseren.
De hoek van de voormalige
Kijkshop is medio 2020 klaar.
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De kop aan de Groene Hilledijk
(New York Pizza) is uit de steigers en ziet er keurig uit.
Adriaen Nimantsstraat (nieuwbouw): 9 appartementen en
een bedrijfsruimte. De impressie aan de gevel ziet er goed
uit en de reacties op de plannen zijn positief. Planning start
bouw 2e kwartaal 2020.
Politiebureau Sandelingenplein:
zoals het er nu naar uitziet
wordt het huidige politiekantoor aan de Maashaven verplaatst naar het Sandelingenplein.

DOR op orde?

Op de Beijerlandselaan en de
Groene Hilledijk zijn 34 ondernemers die tweedehands goederen in- en verkopen samen met
collega’s van de Alliantie Hand
in Hand intensief bezig geweest
met het invullen van het Digitale Opkopers Register (DOR).
Opkopers zijn wettelijk verplicht
een inkoopregister bij te houden.
Collega’s van het Alliantieteam
Hand in Hand hebben de betrokken ondernemers gemiddeld vier
keer bezocht om te helpen bij het
bijhouden van registreren van de
aangekochte goederen. Regelmatig controleert de gemeente
Rotterdam samen met de politie
en het Openbaar Ministerie of de
administratie op orde is.

sociaal marketingonderzoeK
In nauwe samenwerking met de
BiZ Gebruikers vindt de komende
maanden een sociaal marketingonderzoek plaats om concrete
aanbevelingen te krijgen over
hoe we kunnen komen tot positieve gedragsbeïnvloeding bij
ondernemers. Binnenkort meer
hierover.

aanpak luifels en
winkelpuien
Direct in januari 2020 beginnen
we met het zoveel mogelijk bloksgewijs verwijderen van de luifels
en het schadeherstel in vier complete blokken; drie blokken aan de
kop van de Groene Hilledijk aan
de Strevelsweg kant en één blok
aan de kop van de Beijerlandselaan (Mc Donald’s kant). De kosten
hiervan komen voor rekening van
de gemeente. Aansluitend gaan
we in deze vier blokken, pand voor
pand, in gesprek met de betrokken ondernemers en pandeigenaren. Besproken wordt dan of er
aanleiding is het huidige kozijn,
de reclame en het rolluik te

vervangen en om een markies
of zonwering aan te brengen.
De gemeente stelt hiervoor een
50/50% regeling ter beschikking.
Dit alles gebeurt onder regie van
Abdel Bouchibti. Bouw- en
woningtoezicht van de gemeente
begeleidt dit proces en draagt er
mede zorg voor dat veranderingen in het gevelaanzicht voldoen
aan het beeldkwaliteitsplan.

Horeca en wonen

Om ervoor te zorgen dat er op de
Beijerlandselaan en de Groene Hilledijk een goede balans komt in het
wonen, werken, winkelen en horecavoorzieningen, zijn er twee laanbeheerders aangesteld.
Patricia Paardekooper is gespecialiseerd in Horeca en Isa van den
Broek is degenen die alle vragen
kan beantwoorden over Wonen.
Aandachtspunt is om ervoor te zorgen dat de huidige leegstand wordt
teruggedrongen van circa 10% van
de 700 woningen boven de winkels.

Matigen huren BLL-GHD

Belangrijk onderdeel van het plan
van aanpak van de Alliantie Hand
in Hand, is het matigen van de

huren. Dit doen we op basis van
de huidige inzichten met betrekking tot de kwaliteit van de
winkelstraat en in relatie tot de
andere winkelstraten. Vele ondernemers hebben het moeilijk, nog
veel meer hebben de afgelopen
jaren de winkelstraat de rug toegekeerd. We willen het voor goede
ondernemers aantrekkelijk maken om vooral te blijven of naar
ons toe te komen. We zijn hiervoor
in gesprek met de gemeente en
particuliere eigenaren.

Groene Hilledijk Mix-zone
De Groene Hilledijk bestaat uit
totaal 7 blokken. De mixzone bestaat uit de blokken 1 tot en met
blok 5 (Gezien vanaf de Strevelsweg) . Blokken 6 en 7, grenzend
aan de KFC en Mc Donald’s maken onderdeel uit van het kernwinkelgebied. In deze vijf blokken
gaat de huidige detailhandel, zoveel mogelijk plaatsmaken voor
een mix van zakelijke en maatschappelijk dienstverlening, specialistische detailhandel, kunst
en cultuur en combinaties van
wonen en werken.

Ondermijning

fysiek

branchering en woonprogramma

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

Herontwikkelen (nieuwbouw)
• Adriaen Nimantsstraat
• Groningerstraat
• Riederkop

Winkelstraat inkorten/minder winkels
• Concentreren winkelen op de BL
• Aantrekkelijke mix-zone GH

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

Renoveren/ transformeren/ programmeren
• Grondige aanpak particuliere woning
voorraad
• Renoveren/transformeren Colosseum
gebouw
• Renoveren/transformeren Bankgebouw
• Renoveren/transformeren GH 300
• Renoveren/transformeren BL/GH

Voorkomen
• Vergunningplicht
• Pinautomaten
• Bezit en/of zeggenschap over beheer Verbeteren uitstraling en verblijfskwaliteit
van strategische panden
• Opwaarderen winkelpuien
• BIBOB (ook vrijwillig)
• Transformeren GH naar 30 km zone
• Verbeteren verblijfskwaliteit horecaplein
Stimuleren positieve ontwikkelingen
• Verbeteren oversteekbaarheid BL/GH
• BTW-loterij
• Keurmerk #goedbezig
Vergroten bereikbaarheid en toegankelijk• Experimenteerruimte teruggeven
heid
afgepakt geld
• Realiseren inpandige fietsenstalling
• Optimaliseren bestaande parkeergarage
• Ruimte verkenning Riederlaan/plein.

In aanvulling op de nieuwsbrieven van BIZ Eigenaren en
Ondernemers, verschijnt vanaf november 2019 de maandelijkse Hand in Hand Krant.
Deze Krant is een uitgave van
de Alliantie Hand in Hand
voor geïnteresseerden in de
ontwikkeling van het gebied
Beijerlandselaan en de Groene
Hilledijk en verschijnt maandelijks in een oplage van 1.000
exemplaren.
In het hart van de mix-zone in het
voormalige Intertoys pand is het
voornemen een broedplaats te
openen. Een bruisende plek met
activiteiten overdag, ‘s avonds en
in het weekend. Onderwijs, kunst,
en cultuur gaan hier elkaar ontmoeten en de straat versterken.

branchering- en
transformatiemakelaars
Vanuit Zakenexpert zijn Hans van
Agt en Abdel Bouchibti degenen
die nieuwe ondernemers gaan
aantrekken en de huidige ondernemers stimuleren of te helpen
bij het beëindigen of verplaatsen
van hun bedrijf. Beëindigen of verplaatsen gebeurt altijd op vrijwillige basis. Hans en Abdel starten de
gesprekken met de ondernemers
in de gemeentelijke winkelpanden
in de mix-zone Groene Hilledijk. Per
ondernemer worden maatwerkafspraken gemaakt.

Het verkrijgen van positie van en/of medezeggenschap in de winkelvoorraad
• Concentreren winkelen op de BL
• Aantrekkelijke mix-zone GH
• Brancheringscommissie voortzetten

Stimuleren goed ondernemerschap
• Gezamenlijk brancheringprofiel opstellen en uitvoeren
Experimenteren met maatschappelijk
• Organisatorische kracht toevoegen via winkelbeheer
nieuwe ondernemers
• Oprichten van de Sociale Winkelbouw
• Samenwerking met InHolland voortCorporatie
zetten (meer) stagiairs en onderzoek
• ‘Rotterdams’ ondernemerschap proDe Alliantie Hand in Hand wil zich
moten
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.

Realisatie: GERSER Media in samenwerking met Alliantie Hand in Hand

in 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.

Redactie, vragen en info: alliantiehandinhand@gmail.com

