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De Ondernemers Nieuws its verschijnt om de drie weken en geeft de ondernemers en
partners op de Beijerlandselaan en Groene Hilledijk inzicht in het wel en wee van ons
winkel- en woongebied. Deze Nieuws its is gekoppeld aan onze website www.hand-inhand.nu waar de meest actuele informatie te vinden is. Meer over het
samenwerkingsverband leest u via https://bit.ly/3cZM3MA

DE NIEUWE REGELS OP EEN RIJ
Op basis van de versoepeling van de nieuwe
regels, geldt per 1 juli 2020 nog steeds een aantal
maatregelen. Enkele veranderingen staan
hieronder toegelicht. Deze staan ook uitvoerig
beschreven in de nieuwe noodverordening
Rotterdam-Rijnmond. We hebben alles op een rij
gezet Lees meer

START RONDLEIDINGEN IN JULI
Luifels worden verwijderd, panden opgeknapt,
nieuwe winkels in de straat en mooie
toekomstplannen voor de Beijerlandselaan en
Groene Hilledijk … je krijgt er alles over te horen
tijdens de gratis rondleidingen van Ron van
Gelder en Marcel Dela Haije van de Alliantie Hand
in Hand. Lees meer

TRANSFORMATIE VAN FORMAAT

Een bioscooptheater, leeszaal, woningen of
warenhuis; het Colosseum pand heeft een rijke
geschiedenis als het gaat over de invulling ervan.
Momenteel wordt het hoekpand getransformeerd
naar 13 huurwoningen en wordt gekeken naar
een passende invulling van de winkelruimte op de
begane grond. Lees meer

GEVELTUIN OP BEIJERLANDSELAAN
Zaterdag 11 juli gaan bewoners, ondernemers en
partners samen de eerste 18 meter geveltuinen
realiseren op de Beijerlandselaan vanaf het pand
van de Cashconverters tot en met nummer
167a. Lees meer

EERSTE GLAS IN LOOD DELEN KLAAR
De luifelaanpak zorgt nu al op de Groene Hilledijk
voor meer licht, een bredere stoep en er
verschijnen fraaie delen glas in lood. Het glas in
lood is 80 jaar oud en wordt met grote zorg
gerestaureerd. Lees meer

SLOOPPAND WORDT KUNSTWERK
Maandag 13 juli is iedereen vanaf 11.00 uur van
harte welkom om de start te zien van een nieuw
kunstwerk op de Beijerlandselaan 90. Het huidige
slooppand wordt door Telmo Pieper en Miel
Krutzmann in een week tijd omgebouwd tot een
tweejarig kunstwerk. Lees meer

DE ALLIANTIE VOLGEN VIA SOCIALS
Deze digitale Nieuws its verschijnt iedere
woensdag. Natuurlijk is er ook op andere dagen
voldoende nieuws te melden over de
Beijerlandselaan en Groene Hilledijk. Niets

missen? Volg ons dan op Facebook, LinkedIn en
Instagram, wil je zelf met ons iets delen? Lees
meer
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