
1 Voortgangs magazine december 2022

Voortgangs magazine
Alliantie Hand in Hand



2 Voortgangs magazine december 2022

Boulevard Zuid, 
aangenaam
De Beijerlandselaan en de Groene Hilledijk vormen samen Boulevard Zuid. 
In de jaren ’30 een florerend winkelgebied met allure, waar mensen van  
binnen en buiten de wijk graag kwamen winkelen en flaneren. Maar door 
concurrentie van andere winkelgebieden, criminaliteit, leegstand en 
achterstallig onderhoud kregen de straten een troosteloze aanblik.

De Alliantie Hand in Hand is sinds 2019, samen met ondernemers, pandei-
genaren en omwonenden, bezig om het tij te keren. Met succes! Ondanks een 
aantal tegenslagen hebben we in de afgelopen 3,5 jaar zichtbaar resultaten 
behaald. Zo is de leegstand in de winkelstraat teruggedrongen en het aantal 
adressen waar een vermoeden is van ondermijning is significant gedaald. 
Ten opzichte van 2020 zijn ondernemers en bewoners dan ook op bijna alle 
fronten positiever over het gebied. En de komende jaren maken we met elkaar 
Boulevard Zuid elke dag nóg een beetje mooier. Zodat we er weer kunnen 
winkelen, wonen, werken en ontspannen op zijn Rotterdams.

In dit magazine nemen we u graag mee naar de boulevard, om te laten zien 
wat we hebben bereikt en wat we nog willen bereiken. Voor wie nauw 
betrokken is bij de alliantie of de winkelstraat zijn deze verhalen niet nieuw. 
Die lezers wil ik hartelijk danken voor hun betrokkenheid en inzet de 
afgelopen jaren. Voor andere lezers is dit blad een hernieuwde kennismaking 
met Boulevard Zuid. Tegen hen zeg ik: welkom terug in dit bruisende gebied. 
Een bruisend gebied dat alleen maar mooier wordt.

Ron van Gelder, aanvoerder Alliantie Hand in Hand
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Colofon: Het voortgangs magazine is een uitgave van de Alliantie Hand in Hand. Realisatie: Roos van de Werk i.s.m. GERSER Media. Oplage: 1000 
exemplaren, drukwerk: Veenman+. Redactie: Phebe Tempelaars, Annemiek de Ruiter, Edwin Cornelisse. Fotografie: Reems en Marlo, Ronald Schouten, 
Erik Fecken. Wij hebben ons best gedaan om alle rechthebbenden met betrekking tot (foto)materiaal te achterhalen. Eenieder die meent dat zijn/haar 
materiaal zonder voorafgaande toestemming hier is gebruikt, verzoeken wij om zich tot ons te wenden via info@alliantiehandinhand.nu
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OP WEG NAAR  
EEN  
BOULEVARD ZUID!

Samen bouwen -  
hoe werkt de alliantie?
De Alliantie Hand in Hand bestaat 
uit een diverse, vastberaden groep 
mensen die samen één doel hebben: 
van Boulevard Zuid weer een mooie 
en levendige winkelstraat maken. Dat 
doen ze in nauw en goed overleg 
met alle andere betrokkenen. Leden 
van de alliantie gaan graag het 
gesprek aan met omwonenden en 
met de winkeliers. Het regieteam van 
de alliantie, onder leiding van de 
programma-aanvoerder, overlegt 
elke zes weken met vertegenwoor-
digers van de ondernemers en de 
pandeigenaren, de wijkraden uit het 
gebied, woningcorporatie Woonstad 
en verschillende verantwoordelijke 
gemeente-ambtenaren. De betrokken 
wethouders en hun medewerkers 
krijgen regelmatig bericht over de 
voortgang. Lees op pagina 10, 11, 
16, 17 en 18 van dit voortgang-
smagazine meer over de wijkraden, 
de ondernemers en de eigenaren.

Stevig fundament -  
werken aan drie pijlers
Om snel goede stappen te kunnen 
zetten, is de aanpak van Boulevard 
Zuid verdeeld over drie pijlers. Deze 
drie pijlers zijn het fundament onder 
de brede aanpak van de alliantie. 
De pijler Fysiek gaat over alles dat 
te maken heeft met vastgoed en 
buitenruimte. De aanpak van gevels 
bijvoorbeeld, en de nieuwbouw aan 
de Adriaen Nimantsstraat, maar ook 
de verkeersdrukte in de winkelstraat. 
De pijler Veilig richt zich op de 

Minder leegstand, opgeknapte gevels en opgeruimde straten:  
in winkelgebied Boulevard Zuid is nu al duidelijk te zien dat de aanpak 
van de Alliantie Hand in Hand werkt. In dit artikel een overzicht van de 
werkwijze én de eerste behaalde resultaten.

Leven in de brouwerij
Omwonenden, ondernemers en bezoekers moeten niet alleen een positief beeld hebben 
van Boulevard Zuid, ze moeten er ook kómen! Daarom is het belangrijk dat er op de 
boulevard altijd iets te doen is. De eerste evenementen die de alliantie met dat doel in 
het achterhoofd organiseerde, waren een succes. Zo trok Koningsdag 2022 maar liefst 
50.000 bezoekers.

Terugblik
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aanpak van ondermijning en andere 
criminaliteit, maar ook op zaken die 
invloed hebben op het gevoel van 
veiligheid, zoals vervuiling en kapot 
straatmeubilair. De pijler Program-
mering  tot slot is de pijler die zich 
bezighoudt met ondernemers,  
bedrijven en (winkel)panden.  
Vanuit deze pijler wordt gekeken wat 
de beste soorten winkels en hore-
cazaken zijn voor in deze straat. De 
gemeente koopt panden aan om de 
regie te nemen op Boulevard Zuid, 
en als verhuurder het goede voor-
beeld te geven. Lees op pagina 14 
en 15 de resultaten van 2019-2022 
per pijler.

Positieve aandacht - Boule-
vard Zuid in het nieuws
Het is fijn te merken dat er bij ‘buiten-
staanders’ steeds meer positieve 
aandacht is voor de ontwikkelingen 
op Boulevard Zuid. Bestuurders uit 
binnen- en buitenland bezoeken het 
gebied en de meest uiteenlopende 
gezelschappen zijn nieuwsgierig 

naar onze aanpak. Ook verschijnen 
er steeds vaker mooie artikelen en 
nieuwsitems in de media.

Kroon op het werk was de Vastgoed 
Transformatie Award 2021 die de 
alliantie kreeg uitgereikt. Volgens de 
jury is de alliantie met haar aan-
pak een goed voorbeeld van ‘een 
complexe operatie waar met lef een 
groot gebied wordt getransformeerd’. 
De jury roemt de aandacht die er is 
voor de sociale cohesie, de buurt, 
integraliteit en de wijze waarop met 
elkaar wordt gewerkt. Iets dat voor 
de Alliantie Hand in Hand eigenlijk 
heel logisch is. Nieuwsgierig naar 
de Award of andere nieuwsberichten 
over Boulevard Zuid? U vindt ze op 
www.hand-in-hand.nu 
 
In goede en slechte tijden
Oprechte aandacht voor om-
wonenden en winkeliers was extra 
belangrijk in de periode dat van-
wege corona 11 ondernemers hun 
winkels moesten sluiten. Nog steeds 

is er dreiging. En corona had nog 
een ander gevolg. Toen op 25 janu-
ari de verschrikkelijke ‘avondklokrel-
len’ en plunderingen in de buurt 
plaatsvonden, zat de schrik er bij 
iedereen goed in. Tegelijkertijd zag 
je ook de veerkracht en saam- 
horigheid van de mensen. Schouder 
aan schouder werd direct begonnen 
met opruimen en er zijn meerdere  
hulp- en crowdfundacties gestart 
voor winkeliers met schade.

Scan de QR code, lees meer 
en bekijk alle foto’s

Een jaar na de avondklokrellen werden op 
de Beijerlandselaan en Groene Hilledijk op 
initiatief van bewoner Lars en met hulp van 
velen maar liefst 1000 kaarsen ontstoken. 
Bewoonster Pauline inspireerde de buurt door 
een stoepkrijtactie en maakte spandoeken 
en posters. Zo werd de winkelstraat voorzien 
van een warm tegengeluid.

WE       ZUID

‘Kroon op het werk was de Vastgoed 
Transformatie Award 2021 die de 
alliantie kreeg uitgereikt.’
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Bezettingsgraad plinten

Passantenaantallen

Omzetontwikkeling ondernemers

Aantrekkelijkheid winkels (ol)

Aantrekkelijkheid winkels (os)

Aantrekkelijkheid horeca (ol)

Aantrekkelijkheid horeca (os)

Aantrekkelijkheid dienstverlening (ol)

Aantrekkelijkheid dienstverlening (os)

Parkeergemak (ol)

Parkeergemak (os)

Schoon / netheid (ol)

Schoon / netheid (os)Veiligheid (ol)

Veiligheid (os)

Groen (ol)

Groen (os)

Zitgelenheden (ol)

Zitgelenheden (os)

Aantrekkelijkheid (ol)

Aantrekkelijkheid (os)

Aanbeveling (ol)

Aanbeveling (os)

Organisatiegraad eigenaren

Organisatiegraad ondernemers

66 panden in totaal ingevuld (excl. verplaatsingen) 
      passend bij branchering
25 Versterkend
12 Leegstand
13 Verplaatst

Invulling - leegstand

Verplaatsing en transformatie

25 Verwachte beëindiging a.g.v. corona lock-down
15 Werkelijke beëindiging a.g.v. corona lock-down
12 Overige beeindigingen
50 Aantal risico ondernemingen (bedrijfseconomisch)
120 Aantal ondernemingen actief ondersteund  
         (o.a. tijdens corona)

Beëindiging en versterking

11 Gerenoveerde winkelpanden
145 Gedemonteerde luifels
115 Hertsteld glas in lood raampartijen
121 Nieuwe reclame uitingen 
15 Verwijderde verouderde rolluiken

Fysiek

Urban Monitor 2020 vs 2022

2019 - 2022

FEITEN & 
CIJFERS
Awards zijn mooi, goede cijfers zijn beter. Want dat 
zijn de verbeteringen die de bewoners en onder-
nemers van Boulevard Zuid om zich heen zien. Die 
580 meter aangepakte luifel bijvoorbeeld, of die tot 
zes procent van de teruggedrongen leegstand. 

Een belangrijke pijler onder dit succes is het ver-
krijgen van eigendom en het vergroten van zeggen-
schap. Sinds de start van de aanpak heeft de ge-
meente Rotterdam 55 winkelpanden weten aan te 
kopen op een totaal van circa 240 winkelpanden. 
In dit overzicht een paar belangrijke tussenstanden.

13 Verplaatst
14 Transformatie naar woning of niet retail 
      functie / mixed zone 
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Om goed zicht te krijgen op hoe on-
dernemers, bewoners en bezoekers 
op de Beijerlandselaan en Groene 
Hilledijk ‘hun’ straten ervaren en 
wat hun verwachtingen zijn, begon 
een extern bureau in 2020 met een 
marketingonderzoek. Ten opzichte 
van de nulmeting in 2020, zijn de 
respondenten in 2022 aanmerkelijk 
positiever. Met uitzondering van 
het parkeergemak en de leegstand, 
scoren alle onderdelen hoger.

Nulmeting (2020)
Vervolgmeting (2022)
Online onderzoek (ol)
Offline onderzoek (os) 

Wat vinden  
de mensen  
op Zuid?
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Pijler Fysiek 2019-2022

Wat maakt een winkelgebied 
aantrekkelijk? Het winkel- 
aanbod, schone straten en de 
mogelijkheid om een kopje 
koffie te drinken. Maar ook, 
heel belangrijk, de ruimte om 
je heen. Want verwaarloos-
de gebouwen, langsrazend 
verkeer of kale stenen zonder 
groen, daar wordt niemand 
vrolijk van. Daarom bedachten 
de gemeente, pandeigenaren, 
ondernemers en bewoners de 
afgelopen jaren samen een 
aanpak voor het vastgoed en 
de openbare ruimte op 
Boulevard Zuid.

“Samen maken we de stad”, vindt 
projectmanager Frank van 
Wijngaarden. “Daarom hebben 
we de afgelopen jaren veel gepraat 
met mensen die betrokken zijn bij 
Boulevard Zuid. En naar ze 
geluisterd. Vooral geluisterd. Want 
een gebied verbeteren doe je voor 
en met de bewoners, en niet van 
achter je bureau.”

De Alliantie Hand in Hand 
organiseerde daarom onder meer 
straatateliers, straatexposities en een 
werkplaats om met alle betrokkenen 
in gesprek te gaan over de toekomst 
van de boulevard. De ideeën uit die 
bijeenkomsten werden vervolgens 
verbeeld in mooie illustraties, zodat 
iedereen ziet wat voor straat dit in de 
toekomst zou kunnen zijn. 

De fysieke verbeteringen op 
Boulevard Zuid zijn verdeeld over 
vier thema’s. Het eerste is het aan-
pakken van de rotte kiezen: sterk 
verwaarloosde panden slopen en 
vervangen door nieuwbouw. Panden 
die nog wel te redden zijn, komen 
in aanmerking voor een grondige 
renovatie. Ook wordt gewerkt aan 
de uitstraling en verblijfskwaliteit van 
Boulevard Zuid. En tot slot moet het 
gebied beter toegankelijk en bereik-
baar worden, voor bezoekers én 
voor omwonenden.

Weg met de rotte kiezen
Op twee plekken in het gebied 
zorgen kleine, moeilijk aan te pakken 
locaties al jaren voor overlast: op 
de hoek van de Groene Hilledijk 
met de Adriaen Nimantsstraat en de 
hoek van de Groningerstraat met de 
Beijerlandselaan. Voor deze rotte 
kiezen was geen andere oplossing 
dan grondige aanpak door middel 
van sloop en nieuwbouw.
Aan de Adriaen Nimantsstraat 
is in 2021 gestart met de bouw 
van negen appartementen en een 
bedrijfsruimte. Op de hoek van de 
Groningerstraat en de Beijerlandse-
laan gaan de oude panden plaats-
maken voor 12 tot 16 appartementen 
met op de begane grond plek voor 
bedrijven en organisaties.

Renoveren en transformeren
Sinds de start van de aanpak van 
Boulevard Zuid heeft de gemeente 
53 (winkel)panden aangekocht. 
De eerste panden zijn inmiddels 
opgeknapt of getransformeerd van 
winkel naar bedrijfsruimte of woning. 
Ook de aanpak van de luifels en 
het opknappen van de winkelpuien 
horen bij dit thema. Ook particuliere 
eigenaren dragen hun steentje bij. 
Zo is een belangrijk deel van het 
Colosseumgebouw inmiddels op-
geknapt. En de komende jaren pakt 
de politie de voormalige politiepost 

SAMEN 
DE STAD 
MAKEN Scan de QR code en lees meer
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op de hoek van de Groene Hilledijk 
en het Sandelingplein aan.

Een plezierige plek
Een aantrekkelijke Boulevard Zuid 
heeft een aantrekkelijke buiten-
ruimte. Er zijn vijf plekken op de 
Beijerlandselaan en het horecaplein 
aangewezen waar we met (relatief) 
kleine ingrepen een grote verbeter-
ing kunnen bereiken. Door middel 
van ‘straatateliers’ heeft de alliantie 
voor die plekken ideeën opgehaald 
bij bewoners en ondernemers in het 
gebied. Vanaf eind 2022 worden ze 
aangepakt.

Op de Groene Hilledijk is de 
buitenruimte minder makkelijk te ver-
beteren. De riolering is verouderd, de 
straat is moeilijk over te steken en de 
verkeersveiligheid vormt een groot 
probleem. Het tekort aan parkeer-
plaatsen is een doorn in het oog van 
winkeliers. De komende jaren maakt 
de alliantie daarom een plan voor 
een volledige herinrichting van de 
Groene Hilledijk. In 2021 hebben 
bezoekers, bewoners en gebruikers 
van de straat al mee kunnen denken 
over drie verschillende ontwerpen 
voor de toekomst van de straat.

De vaart eruit
Op de Beijerlandselaan en de 
Groene Hilledijk is het altijd druk. 
Iedereen lijkt er onderweg te zijn. Er 
is weinig ruimte voor rust en ontspan-
ning, en voetgangers en fietsers 
moeten goed opletten. Met het 
initiatief ‘Rust in de reuring’ laat  
Alliantie Hand in Hand op de 

Nieuwbouw Adriaen Nimantsstraat

Groene Hilledijk zien hoe de 
beschikbare ruimte ook anders 
gebruikt kan worden. In 2021 zijn 
daar gekleurde stroken aangebracht 
die eruit zien als fietspaden. Die 
verbeteren de veiligheid van fietsers. 
Ook op de Beijerlandselaan wordt 
de verkeersveiligheid voor fietsers 
verbeterd.

Een ander probleem is de slechte 
bereikbaarheid van de parkeer-
garages. In 2022 wordt daarom, 
gekoppeld aan de aanpak van de 
Roseknoop, een bebordingsplan 
gemaakt om automobilisten te 
verwijzen naar de parkeergarages 
Boulevard Zuid en Colosseum.  
En waar veel automobilisten  
Boulevard Zuid nu gebruiken als 
doorgaande route, hoopt de alliantie 
ze straks om te leiden met een nieuw 
verkeers- 
circulatieplan. Dat geeft fietsers en 
voetgangers de rust en ruimte die ze 
nodig hebben.

De kracht van de verbeelding
Er is de afgelopen jaren dus al 
hard gewerkt aan de panden en de 
buitenruimte van Boulevard Zuid. 
De eerste resultaten zijn zichtbaar. 
“Maar er is nog een grote slag te 
slaan”, legt Frank uit. “Grote fysieke 
ingrepen kosten nu eenmaal tijd. 
Er gaan vaak jaren overheen voor 
een eerste idee een uitgevoerd plan 
is. Daarom is het ook zo fijn dat we 
de plannen van de eerste bijeen-
komsten verbeeld hebben in mooie 
sfeerplaten. Dan blijft het leven en 
weten we waar we het voor doen.”

Riederplein: van verkeersplein naar schakel met betekenis voor de buurt.
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De eigenaren van de winkel-
panden aan de Beijerlandse-
laan en de Groene Hilledijk 
zetten zich al jaren in om de 
Winkelboulevard Zuid  
aantrekkelijker te maken. 
Namens de Stichting BIZ 
Eigenaren Winkelboulevard 
Zuid vertelt voorzitter Henk 
Oedairam hoe de vastgoedei-
genaren terugkijken op de 
veranderingen in het gebied. 
Ook vertelt hij over de kansen 
die in het verschiet liggen. 

“In 2016 hebben wij als vastgoedei-
genaren een masterplan voor 
Winkelboulevard Zuid opgesteld. 
Dit werd goed ontvangen door de 
gemeente Rotterdam. We kregen 
geld om de plannen uit te voeren. 
Maar het college van burgemeester 
en wethouders, dat in 2018 aantrad, 
had ambitieuzere plannen.  
Zij wilden de problemen op Boule-
vard Zuid grootser en rigoureuzer 
aanpakken. Dat vonden wij een 
goed idee, want dit was hard nodig 
en de boulevard verdiende dit. 

Al enige jaren had Winkelboulevard 
Zuid te maken met economische 
achteruitgang. Er waren steeds 
minder leuke en minder verschillende 
winkels. Je zag er veel belwinkels  
en coffeeshops. Ook de crimina-
liteit nam toe. Tegelijkertijd nam 
het aantal bewoners met een lage 
opleiding en een laag inkomen toe. 
De winkels, woningen en de buiten-
ruimte zagen er steeds slechter uit. 
Het werd rommeliger op straat en de 
winkels nodigden niet uit om binnen 
te komen.

Met elkaar blijven praten
Omdat de gemeente meer aandacht 
en geld wilde besteden aan de Win-
kelboulevard Zuid is de  
projectorganisatie Alliantie Hand in 
Hand in het leven geroepen. Het was 
in het begin erg zoeken naar onze 
rol binnen deze alliantie. Het voelde 
soms alsof we buitenspel stonden, 
omdat we niet actief werden be-
trokken bij de invulling en uitvoering 
van de deelprojecten. Volgens ons 
kwam dit omdat onze verantwoor-
delijkheden en taken niet goed 
waren vastgelegd. Vandaar dat het 
zoeken was naar onze rol binnen de 
alliantie. Dit zorgde weleens voor 
spanningen met de projectorganisa-
tie. Maar we zijn met elkaar blijven 
praten en elkaar blijven respecteren 

Als we terugkijken op vier jaar  
Alliantie Hand in Hand, dan is er 
aardig wat bereikt. Er is veel gedaan 
om criminaliteit en ondermijning 
terug te brengen tot een ‘acceptabel’ 
niveau. Dat is een goede zaak. Het 
luifelplan heeft ervoor gezorgd dat 
een deel van de Groene Hilledijk 
er veel beter uitziet, maar wij als 
eigenaren hadden daar liever een 
open en transparante luifel gezien.

Ook de mixzone op de Groene 
Hilledijk vinden wij geen goede 
ontwikkeling. Het zorgt ervoor dat de 
Groene Hilledijk voor een deel  
nu een ‘dood’ stuk is geworden.  
Wij snappen deze keuze nog steeds 
niet, want leegstand is hier nooit een 
probleem geweest. Ondernemen op 
de Groene Hilledijk is voor sommige 
branches juist heel aantrekkelijk. 

Veel werk aan de winkel
Positief is dat veel ondernemers op 
de Winkelboulevard Zuid de coro-
naperiode - vaak met steun van 

de overheid - hebben overleefd. 
Maar willen we van Boulevard Zuid 
echt het kloppend hart van de wijk 
Hillesluis én de omliggende wijken 
maken, dan is er nog veel te doen. 
Het belangrijkst voor de komende 
jaren vinden we het sterker maken 
van de branchering; het verbreden 
van het aanbod aan winkels. Er moet 
opnieuw gekeken worden naar een 
de brancheringsvisie. Wij zijn ervan 
overtuigd dat we een aantal grote, 
landelijke winkelketens kunnen aan- 
trekken op de Winkelboulevard Zuid. 
Bijvoorbeeld door het samenvoegen 
van bedrijfspanden en die verhuren 
voor een ‘redelijke’ prijs. 

We willen ook meer kansen geven 
aan de kleinere ‘lokale’ onderne-
mingen op Winkelboulevard Zuid. 
En die kunnen beter overleven als 
er grotere formules in de directe 
omgeving zitten. Zo willen wij graag 
een grote supermarkt op de Groene 
Hilledijk, gericht op bewoners van de 
wijk Vreewijk. En als er in Feyenoord 
City alleen sportwinkels komen, 
biedt dit weer meer kansen voor de 
ondernemers op de boulevard. Het 
zou mooi zijn als we dit,samen met 
de alliantie en de BIZ Ondernemers, 
voor elkaar krijgen. 

Dit betekent wel dat grote projecten 
als de Riederkop en het Riederblok 
op ‘pauze’ moeten. 

Op weg naar iets 
nog mooiers!

Een terug- en vooruitblik van de vastgoedeigenaren op Winkelboulevard Zuid

Voorzitter Henk Oedairam in gesprek met 
Wethouder Robert Simons op de Winkelboulevard 
Zuid.
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Ook het opnieuw inrichten van de 
Groene Hilledijk kan wachten.  
Er moet wel hard worden gewerkt 
aan een oplossing voor het verkeer 
dat hier vastloopt, zonder dat er 
parkeerplaatsen verdwijnen. En wij 
willen ook geen tram op de Groene  
Hilledijk. Tegelijkertijd vinden we 
dat er volop gewerkt moet worden 
aan de Beijerlandselaan: het moet 
er beter uit gaan zien. Bijvoorbeeld 
door het Colosseumgebouw een 
prominente rol te geven en de hoek 
met de Groningenstraat te renoveren. 

Waar we ook aan moeten werken 
vanuit de alliantie, is het samenvoe-
gen van woningen en het verbeteren 
van de bestaande woningen op 
Winkelboulevard Zuid. Zo maken we 
de kans groter dat er hier meer be-
woners met een hoger inkomen gaan 
wonen. We zien liever geen wo-
ningen naast winkels op de begane 
grond op de Groene Hilledijk en ook 
niet dat er van winkels woningen ge-
maakt worden, zoals dit nu gebeurt 
op de Groene Hilledijk. Daarnaast 
moeten bedrijfspanden worden 
verduurzaamd, waardoor de kosten 
voor de ondernemers lager worden. 

Voor deze verbeteringen zouden de 
ondernemers en eigenaren eenmalig 
een beroep moeten kunnen doen op 
het Volkshuisvestingsfonds (in deze 
pot zit 40 miljoen).  

Het plan voor het opkopen van 
panden door de gemeente Rotter-
dam op de boulevard, heeft naar ons 
idee in zoverre goed gewerkt dat 
er hierdoor meer controle is op het 
soort winkels dat er op de Winkel-
boulevard Zuid komt. Maar van het 
aankoopbeleid van de gemeente 
hebben wij niet veel begrepen.  
Wij zijn van mening dat de  
gemeente vanaf nu alleen nog  
strategische panden koopt. 

Volwaardig partner zijn
Om samen de Winkelboulevard Zuid 
beter te maken, zien we graag dat 
duidelijk wordt wat de bevoegd-
heden en verantwoordelijkheden 
van de eigenaren, ondernemers en 
bewoners zijn. Dit kan in een over-
eenkomst worden vastgelegd. Dan 
weten wij ook waarover wij kunnen 
meepraten en meebeslissen. We vin-
den het belangrijk om een volwaar-
dig partner te zijn. We willen dan 

ook bij het uitvoeren van de plannen 
actiever betrokken worden, want 
tenslotte is bijna 80% van de panden 
(bedrijfspanden én woningen) in 
particulier bezit.

Verder hopen wij de dat de vast-
goedeigenaren positief besluiten 
over het verlengen van de stichting 
BIZ Eigenaren Winkelboulevard 
Zuid. Ook willen wij de samenwer-
king met de BIZ Ondernemers weer 
naar het niveau brengen, zoals dit 
een aantal jaren geleden was.

Tot slot vragen wij iedereen die is  
betrokken bij de Alliantie Hand 
in Hand om nog eens goed na te 
denken over de naam ‘Feijn’ die 
steeds meer gebruikt gaat worden 
bij promotionele activiteiten. Wij 
willen graag in gezamenlijkheid op 
zoek gaan naar een naam die o.i. 
beter past bij de upgrading van de 
Winkelboulevard Zuid, een naam 
ook die meer recht doet aan haar 
karakter als winkelstraat. We zijn 
op de goede weg, maar er is nog 
genoeg werk aan de winkel. Laten 
we er samen onze schouders onder 
zetten!”

‘We zijn op de goede weg, maar er  
is nog genoeg werk aan de winkel.’

Bestuursleden John Koorevaar, Wethouder Simons, 
Henk Oedairam en Ron de Ruiter.
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Geweldsincidenten, witwassen, 
illegaal gokken, uitbuiting en fraude: 
het gebeurde een paar jaar geleden 
allemaal op de Beijerlandselaan en 
de Groene Hilledijk. Geen wonder 
dus dat bezoekers wegbleven en 
goedwillende ondernemers ver-
trokken. Zo kwam Boulevard Zuid in 
een neerwaartse spiraal terecht van 
verpaupering en onveiligheid. Het 
ooit zo fraaie en belangrijke winkel-
gebied verloor zijn glans en werd 
steeds doffer.

Spiraal doorbreken
Deze spiraal moest doorbroken 
worden, door de veiligheid te 
verbeteren en ondermijning aan te 
pakken. Ondermijning, het soort 
criminaliteit waarin de onderwereld 
verweven raakt met de bovenwereld, 
wordt vaak vergeleken met een ijs-
berg waarvan je alleen het topje ziet. 
Je ziet een winkel waar nooit klanten 
zijn, je weet dat de ondernemer er 
eigenlijk niet van kan leven, maar 
je hebt geen idee wat er allemaal 
achter schuilgaat.

Maar hoe krijg je een  
ijsberg klein?  
Er maar gewoon op inhakken heeft 
geen zin. Het water verwarmen 
is veel effectiever. De omgeving 
betrekken en de krachten bundelen. 
Vanaf 2018 werd de criminaliteit op 
en rond Boulevard Zuid aangepakt. 
Malafide ondernemers voelden dat 
er normen werden gesteld en dat 
hierop werd gecontroleerd en 
gehandhaafd. Tegelijkertijd werd het 
water verwarmd. Door te investeren 
in een eerlijk ondernemersklimaat, 
aanwezig te zijn als overheid en 
meer verbinding te zoeken met on-
dernemers, pandeigenaren, bewon-
ers en bezoekers. 

MET WARM 
WATER DE 
IJSBERG TE LIJF
De Beijerlandselaan en de Groene Hilledijk waren een paar jaar ge-
leden kwetsbaar, onveilig en verpauperd. En dan zagen we alleen nog 
maar het topje van de ijsberg. Om te voorkomen dat de ijsberg de hele 
wijk mee naar de bodem zou nemen, sloegen de gemeente, de bewon-
ers en de ondernemers de handen ineen en gingen de ijsberg te lijf. 
Niet door er blind op in te hakken, maar door het water te verwarmen.  

Pijler Veilig 2019-2022
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‘Veiligheid begint met je buren kennen, de winkelier 
naast je en de bewoner boven je, samen ben je het hart 
van Boulevard Zuid’.

Een duurzame relatie
Boulevard Zuid kende veel malafide 
pandeigenaren en ondernemers, dus 
die werden als eerste aange-
pakt. Gewoon, door alle ondernemers 
en pandeigenaren te bezoeken, om 
kennis te maken en hun papieren te 
controleren. Dat alleen al was voor 
sommige ondernemers reden genoeg 
om het gebied te verlaten. Met de 
overheid letterlijk op de stoep voelden 
zij zich niet anoniem genoeg meer. 
Deze directe aanpak gaf ook een 
goed beeld van de andere onderne-
mers in de winkelstraat.

De Alliantie Hand in Hand kent hen 
inmiddels goed en screent bedrijven 
die zich nieuw op Boulevard Zuid 
willen vestigen. Het bestrijden van 
malafide ondernemers en pand- 
eigenaren is daarom niet meer het be-
langrijkste onderdeel van de aanpak. 
Maar de ondernemers in het gebied 
krijgen nog regelmatig een bezoekje.

Zijn en kijken
Boulevard Zuid is de grootste winkel-
straat van Rotterdam Zuid. Met 240 
winkels, panden en ondernemingen 
zijn er veel ‘bewegingen’. Er stoppen 
ondernemers en er komen nieuwe bij, 
panden worden aan- en verkocht. 
Al deze bewegingen moet de allian-
tie in de gaten blijven houden. Hand 

in Hand moet er voortdurend ‘zijn 
en kijken’. Daarom is de overheid 
de afgelopen jaren ‘op de hoek’ 
gaan zitten, samen met bewoners en 
ondernemers. Het Alliantiehuis op de 
Beijerlandselaan straalt zichtbaar uit: 
‘We zijn er.’ Om zorg te dragen voor 
een eerlijke ondernemersomgeving, 
oog te houden op diverse ontwikke-
lingen en zo nodig vroegtijdig bij te 
sturen. 

Volgens stadsmarinier Sana el 
Fizazi is het Alliantiehuis een goed 
voorbeeld van de veranderingen 
in het gebied: “We zitten met het 
Alliantiehuis bijna letterlijk midden op 
Boulevard Zuid, in een pand waar 
eerst een illegaal casino was geves-
tigd. Op een plek waar bewoners en 
ondernemers makkelijk langs kunnen 
komen en hun verhaal kunnen doen. 
Die contacten hebben we nodig 
om ons werk goed te kunnen doen. 
Want we doen het echt samen met 
de mensen uit de omgeving.”

Sturen en voorkomen
Sinds 2019 heeft de gemeente tien-
tallen panden in het gebied aange-
kocht. Zo kan ze, als pandeigenaar, 
bepalen wie als nieuwe ondernemer 
toegelaten wordt op Boulevard Zuid. 
Dat geeft invloed op de invulling 
en uitstraling van de winkelstraat 

en voorkomt dat ondermijning en 
criminaliteit via nieuwe onderne-
mers weer toeneemt. Het helpt, 
maar is nog niet genoeg. Boule-
vard Zuid is kwetsbaar; goede 
ondernemers staan nog niet te 
dringen om er te starten. Daarom 
zet de alliantie in op blijvende 
verbeteringen in het winkelgebied 
en de wijken eromheen.

Permanent verwarmen
Met bovengenoemde inzet gingen 
gemeente, politie, ondernemers, 
pandeigenaren en bewoners de 
afgelopen jaren de ijsberg te lijf. 
Hij is inmiddels een stuk kleiner, 
er zijn flinke brokken van af en 
het water wordt steeds warmer. 
Alliantie Hand in Hand gaat nu, op 
het gebied van veiligheid, op twee 
manieren het water permanent ver-
warmen. Aan de ene kant wordt er 
ingezet op schoon, heel en veilig 
zodat de winkelstraat aantrekkelijk 
blijft voor bewoners en bezoekers. 
Dat gebeurt samen met de winke-
liers en andere ondernemers en de 
eigenaren van de panden. Aan de 
andere kant zorgt de alliantie voor 
aanwezigheid en zichtbaarheid. 
Dat maakt het mogelijk om in te 
grijpen en te voorkomen dat de 
ijsberg weer aangroeit. 

Scan de QR code, lees meer 
en bekijk alle foto’s
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Wat goed ging
“Als wijkraad adviseerden we over 
het activiteitenprogramma dat is 
opgezet door de Alliantie Hand in 
Hand. Met deze activiteiten willen 
we de negatieve beeldvorming die 
is ontstaan, onder andere door de 
Avondklokrellen, bijstellen. Door 
activiteiten te koppelen aan belang- 
rijke feestdagen van verschillende 
culturen, hopen we van Boulevard 
Zuid weer een positieve plek te mak-
en voor bewoners en bezoekers.” 

Wat nog beter kan
“In overleggen waar besluiten 
worden genomen, zijn veel partijen 
aanwezig. Ook wij praatten mee in 
de regiegroep, waar de algemene 
ontwikkelingen besproken worden. 
We waren ook onderdeel van het 
Brancheringsoverleg, waar gekeken 
wordt welke ondernemingen het 
beste passen bij de toekomst van 
de boulevard. Wat volgens ons nog 
beter kan, is het betrekken van be-
woners bij dit soort overleggen. 

We vinden het belangrijk dat ook 
hun mening wordt gehoord. 
We vragen meer aandacht voor 
de manier waarop bewoners de 
boulevard ervaren. Het beeld van 
bewoners bij Boulevard Zuid is lang 
niet altijd positief en dat is jammer.” 

Hoe het beter kan
“Naast het meer betrekken van 
bewoners bij het maken van besluit-
en, zien we andere acties die kunnen 
helpen het beeld van Boulevard 
Zuid te verbeteren. We denken dat 
de volgende plannen belangrijk zijn 
voor de toekomst van de wijk: de 
herinrichting van de Groene Hilledijk 
en het Riederplein, en het opknap-
pen van de kruising Groene Hille-
dijk/Beijerlandselaan, Hillevliet en 
Randweg. We willen dan ook graag 
een goed marketingonderzoek naar 
deze plannen, om de kansen ervan 
beter in te kunnen schatten.”   

‘We vragen meer 
aandacht voor de 
manier waarop 
de bewoners 
de boulevard 
ervaren.’

In gesprek met de Wijkraden

Wijkraad Bloemhof
De wijkraad Bloemhof bestaat uit 7 wijkbewoners. Samen met 
de buurt, wijkorganisaties en de gemeente verzamelen zij ideeën 
en maken plannen voor de toekomst van de wijk. Voor Bloemhof 
geldt dat alleen het stuk van de Groene Hilledijk tussen de poli-
tiepost en de McDonalds bij de wijk hoort. De leden kijken terug 
op de veranderingen van de afgelopen jaren in Bloemhof en op 
Boulevard Zuid sinds de komst van de Alliantie Hand in Hand. 

Foto: Erik Fecken
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Wat goed ging
“We merken dat de winkelboulevard 
een inhaalslag maakt. Dat is goed 
om te zien. Het oogt netter en leven-
diger. Doordat de gemeente panden 
heeft opgekocht, is er meer controle 
op het gebied. Zo kan de gemeente 
samen met andere pandeigenaren 
beter bepalen hoe het winkelgebied 
ingericht moet worden en wat voor 
winkeliers daarbij passen.” 

Wat nog beter kan
“Er zijn erg veel eettenten en cafés. 
Te veel, als je het ons vraagt. Er moet 
kritisch gekeken worden naar de 

uitstraling van sommige cafés. 
We willen voorkomen dat er overlast 
is, zoals dronken mensen op straat 
of harde muziek. Een feestje moet 
kunnen, maar het mag niet ten koste 
gaan van de rust van bewoners.  
We willen een fijne, levendige 
woonomgeving. Daarom moet er 
meer afwisseling komen in winkels  
en horeca.”

Hoe het beter kan
“Het gebied kan aantrekkelijker 
worden door bekende winkels te 
behouden, zoals de Blokker, Etos  
en Kijkshop. Zulke ketens kunnen  
een stimulans zijn voor andere  
ondernemers om zich er te vestigen.  
Ook willen we graag dat de  
Groene Hilledijk wordt heringericht. 
Het voormalig politiebureau aan het 
Sandelingplein moet een functie  
krijgen en er moet meer aandacht 
zijn voor fietsers en fietsveiligheid.  
Tot slot vinden we dat oudere  
woningen gerenoveerd of gesloopt 
moeten worden.” 

De wijkraad Hillesluis bestaat uit zeven wijkbewoners. Zij verzamelen ideeën uit de buurt en mak-
en plannen. Dit doen ze samen met buurtgenoten, wijkorganisaties en de gemeente. De twee leden 
uit de vorige wijkraad, Deniz Catikkas (links) en Bilal Saidi (rechts) kijken terug op de veranderin-
gen van de afgelopen jaren in hun wijk en op Boulevard Zuid sinds de komst van de Alliantie Hand 
in Hand. 

‘De boulevard  
oogt netter en  
levendiger.’

Wijkraad Hillesluis
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Pijler Branchering 2019 – 2022 

WINKELEN OP 
ZIJN ROTTERDAMS

Veel oudere Rotterdammers weten 
het nog: op de Beijerlandselaan en 
de Groene Hilledijk kon je vroeger 
uren winkelen. Van die allure was 
tot voor kort helaas niet veel meer 
over. Het winkelaanbod sloot niet 
aan op de vraag, achter sommige 
winkelgevels vonden onduidelijke 
praktijken plaats en bezoekers van 
het gebied voelden zich onveilig. 
Daarnaast kreeg Boulevard Zuid te 
maken met de landelijke ontwikke-
lingen op winkelgebied, zoals de 
opkomst van webshops.

Aantrekkelijk en bruisend
In juli 2019 is de Alliantie Hand in 
Hand begonnen met de aanpak van 
de winkelplinten: de bedrijven op de 
begane grond, die dus direct aan 
de straat grenzen. Het doel? Een 
aantrekkelijk, bruisend winkelgebied, 
waar Rotterdam trots op kan zijn. 
Zoals aanvoerder van de alliantie 
Ron van Gelder vaak zegt: “Boule-
vard Zuid moet een straat zijn waar 
alle Rotterdammers zich thuis voelen 
en waar zij de voorzieningen kunnen 
vinden waar ze behoefte aan heb-

ben.” Winkelen op zijn Rotterdams 
dus.

Wat komt waar?
De gemeente heeft samen met de 
wijkraad, gebruikers en eigenaren 
van Boulevard Zuid een brancher-
ingsvisie gemaakt. Daarin staat voor 
elk gedeelte van de boulevard be-
schreven wat het gewenste (winkel)
aanbod is. Zo is voor alle pandei-
genaren, (geïnteresseerde) huurders 
en andere partners duidelijk wat ze 
in de omgeving kunnen verwachten. 

De afgelopen drie jaar is hard gewerkt om van Boulevard Zuid weer een fijne winkelstraat te maken en een 
levendig middelpunt van de wijk. Er is al veel bereikt: er zijn panden aangekocht, nieuwe ondernemers 
gestart en het aangezicht van de straat krijgt een grote opknapbeurt. Op naar nieuwe allure!
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Op de brancheringsplattegrond 
zie je in één oogopslag welk type 
ondernemer waar terecht kan. 

Lokale helden
De alliantie zoekt nieuwe onderne-
mers voor de ‘nieuwe’ Boulevard 
Zuid. Het liefst natuurlijk publieks-
trekkers: lokale ‘helden’ die er echt 
uitspringen en winkels van ketens die 
al bekend zijn. We verwachten dat 
het nog wel even kan duren voor-
dat de ketens onze buurt vinden als 
goede plek voor een nieuwe vestig-
ing. Maar inmiddels hebben al heel 
wat mooie Rotterdamse zaken hun 
deuren geopend op de boulevard.

Kennismaken met huurders
Nieuwe bedrijven die zich willen 
vestigen op Boulevard Zuid, presen-
teren zichzelf eerst aan de branche-
ringscommissie. Deze vertegenwoor-
digers van de alliantie adviseren 
vervolgens de eigenaar van het 
pand dat de nieuwe ondernemer wil 
huren. Belangrijk is dat de kandidaat 
in het plan voor de Boulevard past. 
Dat heeft inmiddels tot 13 nieuwe 
zaken in de straat geleid. Na de 
kennismaking is de brancherings-
commissie niet klaar. De leden blijven 
aanspreekbaar voor alle pandei-
genaren en huurders. Als er proble-
men zijn, proberen ze die snel en in 
goed overleg op te lossen.

Compact winkelgebied
Boulevard Zuid is een uniek gebied 

in Rotterdam en in Nederland, met 
een grote mix aan invloeden van 
over de hele wereld en een echte 
Rotterdamse mentaliteit. Maar de 
straat is volgens de huidige trends 
wel te lang. Om het gebied terug 
te brengen tot een compacte, goed 
functionerende winkelstraat is de 
Beijerlandselaan in het branche-
ringsplan aangewezen als kern-
winkelgebied en een deel van de 
Groene Hilledijk als mixzone.  
Die transformatie is in volle gang: in 
de mixzone op de Groene Hilledijk 
zijn zes panden omgevormd naar 
woningen en zijn in zeven panden 
ondernemers getrokken die geen 
winkel hebben maar een ander soort 
bedrijf. Een deel van de mixzone 
richting Beijerlandselaan blijft detail-
handel.

Bemiddeling en ondersteuning
Winkeliers lopen momenteel tegen 
verschillende problemen aan. Eerst 
was er de coronacrisis en nu merken 
ze de gevolgen van de energie-
crisis. Tijdens de coronapandemie 
stond de gemeente Rotterdam de 
ondernemers bij via de alliantie. De 
gemeente heeft als pandeigenaar 
tweemaal een coulanceregeling 

aan haar huurders aangeboden: 
ze mochten tijdelijk minder of 
later huur betalen om het hoofd 
boven water te houden. Helaas 
kon slechts een klein deel van de 
ondernemers gebruik maken van 
deze regeling. De alliantie bemid-
delt nu op vele terreinen om de on-
dernemers te helpen. Bij schulden 
bijvoorbeeld, en bij professional-
isering. Maar ook bij beëindiging 
van de onderneming. Want Boule-
vard Zuid krijgt pas echt allure als 
de kwaliteit van de winkels goed 
is. Om die kwaliteit te verbeteren, 
hebben enkele ondernemers de 
afgelopen jaren hun zaak moeten 
aanpassen of beëindigen. Vooral 
dat laatste is natuurlijk een pijnlijk 
proces. 

Goed voorbeeld
De rol van pandeigenaar is een 
belangrijke; vanuit de alliantie 
wordt het gesprek gevoerd met 
de eigenaren in de straat. De 
gemeente zelf probeert het goede 
voorbeeld te geven, als goede 
verhuurder met de panden die in 
het bezit zijn van de gemeente.
Ook Boulevard Zuid is een voor-
beeld. Het winkelgebied is proef-
tuin van de aanpak vitale kernge-
bieden: een speciaal programma 
waarmee de gemeente Rotterdam 
leegstand en verloedering van 
winkelgebieden aanpakt. Een 
succesvolle proeftuin, waar steeds 
meer bloeit en op korte termijn 
geoogst kan worden.

‘Het winkelgebied 
is proeftuin van 
de aanpak vitale 
kerngebieden’
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Ondernemers aan de slag 
voor hun Boulevard Zuid

“Het begin was even zoeken. 
We voelden ons niet echt bij de 
Alliantie Hand in Hand betrokken. 
Inmiddels maken we deel uit van 
de alliantie. We doen nu mee aan 
het regieteam en we praten met 
elkaar over het programma.  
Zo maken we samen afspraken 
over de marketing, openbare 
ruimte, veiligheid en de brancher-
ing in het gebied. 

De ondernemers hebben het erg 
moeilijk gehad door de coronape-
riode. Dat heeft gezorgd voor 
een stuk minder bezoekers op 
Boulevard Zuid en dus veel minder 
klanten. Wij hebben een belang-
rijke rol gehad in het ondersteunen 
van de ondernemers. We hebben 
ze bijvoorbeeld geholpen met de 
aanvraag van financiële steun van 
de overheid.

Om van Boulevard Zuid een fijnere 
plek te maken, hebben we de 
afgelopen jaren allerlei activiteiten 
georganiseerd. Daar hebben we 
voor een deel zelf geld voor 
vrijgemaakt. We maken ook 
gebruik van financiële hulp van de 
gemeente, zoals subsidies en  
bIjdragen. De activiteiten die 
we organiseren worden zoveel 
mogelijk afgestemd op de plannen 
van de Alliantie Hand in Hand.  
We volgen de activiteiten van 
de alliantie kritisch. Ook zorgen 
we dat we deze activiteiten waar 
nodig bijstellen, in het belang van 
de ondernemers.  

De ondernemers van Boulevard Zuid een stem geven. 
Dat is wat Stichting BIZ Ondernemers doet. Sinds 2018 zijn de 
ondernemers onderdeel van de Alliantie Hand in Hand. 
Mila Bhageloe vertelt namens de BIZ in dit artikel over hun  
activiteiten en over de toekomstplannen. 

BIZ Ondernemers over hun activiteiten en de toekomst

Koningsdag
Al sinds 2018 organiseert stichting BIZ Ondernemers deze feestelijke dag.  
Dit met financiële steun van de gemeente. Helaas is er jaarlijks een terugkerende discussie 
over de verdeling van kosten. Op dit moment wordt binnen de alliantie bekeken hoe we de 
verantwoordelijkheid beter kunnen verdelen voor dit belangrijke evenement. 

Scan de QR code, lees  
meer en bekijk alle foto’s
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Ontzettend veel gedaan
Wat hebben we de afgelopen jaren 
gedaan? Bijna teveel om op te 
noemen! We hebben 20 trainingen 
gegeven aan ondernemers.  
De trainingen gingen over hoe je als 
ondernemer jouw kennis verbetert. 
Hier hebben we leuke reacties op 
gekregen. Ook hebben we in 2020 
een digitaal ondernemersplatform 
gerealiseerd waarop ondernemers 
elkaar kunnen vinden: het onderne-
mersplatform Chainels. Het bestuur 
en de ondernemers wisselen hier 
informatie uit en ook de gemeente en 
de politie plaatsen relevante bericht
ten op Chainels. Er zijn nu ongeveer 
140 ondernemers op te vinden en 
de helft ervan is wekelijks actief op 
het platform.  

Daarnaast hebben we gezorgd voor 
een website voor de bezoekers van 
de winkelstraat, zodat zij meer infor-
matie over Boulevard Zuid kunnen 
vinden. En zorgen we voor verhalen 
van ondernemers en bezoekers op 
social media. Daarmee willen we 
laten zien hoe het hier is, hoe het 
leeft en wat voor een ondernemers 
hier zitten. Grote en kleine evene-
menten helpen daar ook bij. 

In totaal hebben we zo’n 30
evenementen georganiseerd: van  
Koningsdag tot Sinterklaas- en 
Kerstvieringen. De grootste even-
ementen trokken tienduizenden 
bezoekers. 

Opfleuren
Om Boulevard Zuid op te fleuren, 
laten we elk jaar de feestverlichting 
van eind oktober tot maart branden. 
Letterlijk licht in de straat. Dat doet 
goed. We kunnen hetzelfde zeggen 
over Iris Bourne, de communityman-
ager. Zij loopt bijna elke dag rond 
op de boulevard en praat dan met 
de ondernemers. Als zij vragen of 
wensen hebben, dan kunnen ze als 
eerste bij Iris terecht. De onderne-
mers vinden het fijn om haar tegen te 
komen op het dagelijkse rondje door 
de straat: ook een lichtpuntje! 
Als stichting zijn we betrokken bij wat 
de Alliantie Hand in Hand doet en 
tegelijkertijd volgen we de alliantie 
kritisch. Er is de afgelopen jaren veel 
veranderd op Boulevard Zuid. 
De oude luifels zijn weggehaald en 
de winkels opgeknapt. Daar zijn we 
blij mee. Het glas in lood is weer te 
zien in de winkelpuien. Een grote 
winst, vinden wij. 

Met andere plannen zijn we minder 
blij. We vinden dat daar echt meer 
werk nodig is, zoals bij het vinden 
van nieuwe ondernemers. Het is heel 
belangrijk voor de boulevard dat er 
meer verschillende soorten winkels 
komen. Zaken die het verschil gaan 
maken. Tot nu toe is dat niet gelukt. 
Ook vinden we dat er te veel cafés, 
bars en restaurants zijn. 

Aandacht voor parkeren
Hoe Boulevard Zuid er nu uitziet,  
is nog niet wat we graag willen.  
Het is er vaak vies. Dit komt onder 

andere omdat het ophalen van het 
bedrijfsafval niet goed gaat. Hier 
moeten we met de alliantie goed 
naar kijken de komende tijd.  
Een ander punt waar nog veel te 
halen valt, is de Groene Hilledijk. 
We zijn positief over de plannen die 
er liggen om de straat anders in te 
richten. Maar we vragen nadrukke-
lijk om aandacht voor het verkeer en 
vooral parkeren. Veel ondernemers 
zijn tegen het weghalen van par-
keerplaatsen. 

Dat de winkels bereikbaar zijn voor 
bezoekers, is een belangrijke voor-
waarde. Dat geldt ook tijdens de 
aanpak van het kruispunt  
Roseknoop. Ondernemers maken 
zich daar grote zorgen over. Zij zijn 
bang dat hun winkels voor lange tijd 
niet goed bereikbaar zijn voor  
klanten. Dat betekent omzetverlies.  
We willen als stichting meer  
betrokken worden bij deze plannen 
en willen mee kunnen praten over  
de aanpak van de 2e Rosestraat. 

Toekomst
Tot januari 2023 zetten we ons 
elke dag in voor de ondernemers 
op Boulevard Zuid. We willen dat 
ook na die tijd blijven doen, samen 
met de Alliantie Hand in Hand. 
Daarom willen we de Stichting BIZ 
Ondernemers met 5 jaar verlengen. 
Zodat we er samen een Boulevard 
Zuid van maken waar je voluit kan 
ondernemen en waar je graag komt 
winkelen.”
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De eigenaren van de winkel-
panden aan de Beijerlandse-
laan en de Groene Hilledijk 
zetten zich al jaren in om de 
Winkelboulevard Zuid  
aantrekkelijker te maken. 
Namens de Stichting BIZ 
Eigenaren Winkelboulevard 
Zuid vertelt voorzitter Henk 
Oedairam hoe de vastgoedei-
genaren terugkijken op de 
veranderingen in het gebied. 
Ook vertelt hij over de kansen 
die in het verschiet liggen. 

“In 2016 hebben wij als vastgoedei-
genaren een masterplan voor 
Winkelboulevard Zuid opgesteld. 
Dit werd goed ontvangen door de 
gemeente Rotterdam. We kregen 
geld om de plannen uit te voeren. 
Maar het college van burgemeester 
en wethouders, dat in 2018 aantrad, 
had ambitieuzere plannen.  
Zij wilden de problemen op Boule-
vard Zuid grootser en rigoureuzer 
aanpakken. Dat vonden wij een 
goed idee, want dit was hard nodig 
en de boulevard verdiende dit. 

Al enige jaren had Winkelboulevard 
Zuid te maken met economische 
achteruitgang. Er waren steeds 
minder leuke en minder verschillende 
winkels. Je zag er veel belwinkels  
en coffeeshops. Ook de crimina-

liteit nam toe. Tegelijkertijd nam 
het aantal bewoners met een lage 
opleiding en een laag inkomen toe. 
De winkels, woningen en de buiten-
ruimte zagen er steeds slechter uit. 
Het werd rommeliger op straat en de 
winkels nodigden niet uit om binnen 
te komen.
Met elkaar blijven praten
Omdat de gemeente meer aandacht 
en geld wilde besteden aan de Win-
kelboulevard Zuid is de  
projectorganisatie Alliantie Hand 
in Hand in het leven geroepen. Het 
was in het begin erg zoeken naar 
onze rol binnen deze alliantie. Het 
voelde soms alsof we buitenspel 
stonden, omdat we niet actief werden 
betrokken bij de invulling en uitvo-
ering van de deelprojecten. Volgens 
ons kwam dit omdat onze verant-
woordelijkheden en taken niet goed 
waren vastgelegd. Vandaar dat het 
zoeken was naar onze rol binnen de 
alliantie. Dit zorgde weleens voor 
spanningen met de projectorganisa-
tie. Maar we zijn met elkaar blijven 
praten en elkaar blijven respecteren 

Als we terugkijken op vier jaar  
Alliantie Hand in Hand, dan is er 
aardig wat bereikt. Er is veel gedaan 
om criminaliteit en ondermijning 
terug te brengen tot een ‘acceptabel’ 
niveau. Dat is een goede zaak. Het 
luifelplan heeft ervoor gezorgd dat 
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Zorgen voor nu en later
Uit de vele gesprekken die we voe-
ren, blijkt dat er nog wel de nodige 
zorgen zijn. Wereldwijde zorgen als 
de dreiging van een nieuwe corona-
pandemie, oorlog en lasten-
stijgingen, en lokale problemen als 
het schoonhouden van de winkel-
straat en het behouden van parkeer-
plekken. De recente uitspraak van de 
Raad van State dat het plan Feye-
noord City niet verder mag worden 
uitgevoerd, levert onzekerheid op 
voor Boulevard Zuid. Het is nog on-
duidelijk hoe het nu verder gaat met 
dit gedeelte van de wijk, en dus met 
de komst van nieuwe ondernemingen 
en bewoners die we van Feyenoord 
City verwachtten. 

Ook de afsluiting van de Beijerland-
selaan voor het project Roseknoop, 
het vervangen van de riolering op de 
Groene Hilledijk, de mogelijke her-
structurering van de Riederkop en het 
Riederplein en het verder vormgeven 
van de mixzone stellen ons voor 
kleine en grotere uitdagingen. Maar 
dankzij de mooie stappen die we de 
afgelopen jaren al hebben gezet, is 
de basis goed. We gaan die volgen-
de uitdagingen samen aan!

Bakkie pleur
De komende jaren maken we Boule-
vard Zuid zichtbaar nog feijner. Daar 
werken we samen aan. Met Rotter-
damse nuchterheid en met respect 
voor het verleden. Eerlijk, open en 
trots. Winkelpanden uit de jaren ’30 
worden opgeknapt voor enthousiaste 
ondernemers, of voor bestaande of 
nieuwe buurtgenoten. We realiser-
en een mooie en groene omgeving 
om te winkelen, te ontspannen, te 
wonen en elkaar te ontmoeten. Een 
schone en veilige omgeving, door 
de blijvende aandacht die we er 
samen aan geven. Hier is altijd iets 
te beleven, iets te vieren en iets te 
doen. Hier wisselen rust en reuring 
elkaar af. Hier kun je van ’s ochtends 

vroeg tot ’s avonds laat terecht voor 
een Rotterdams bakkie pleur of een 
mocktail in een wereldtent. Hier doe 
je de dagelijkse boodschappen of 
eet je in je favoriete restaurant.  
Hier voel je je welkom tussen de  
Rotterdamse wereldburgers. Hier 
wordt geleefd door en met mensen 
uit alle windstreken. Nu en in de 
toekomst.

De deur staat open
We kunnen ons voorstellen dat u na 
het lezen van dit voortgangsmag-
azine nog vragen hebt. Die beant-
woorden we als alliantie graag! En 
passend bij onze filosofie om per-
soonlijk contact te hebben met alle 
betrokkenen, doen we dat het liefst 
aan de ‘keukentafel’ in ons Alliantie-
huis. Loop gewoon eens binnen op 
de Beijerlandselaan 167a, voor een 
kop koffie en een goed gesprek over 
onze nieuwe Boulevard Zuid. Graag 
tot ziens.

Op de hoogte blijven van alle 
ontwikkelingen op Boulevard Zuid? 
Kijk dan op hand-in-hand.nu

Niet alleen Boulevard Zuid zit in de lift. Het winkelgebied is ingeklemd tussen grote 
(gebieds)ontwikkelingen als Hart van Zuid, de nieuwe Oeververbinding en de ontwikke-
lingen bij Maashaven en Rijnhaven. Dat belooft veel goeds voor de toekomst. 
Maar bij al die mooie ontwikkelingen willen we als alliantie nooit vergeten om wie het echt 
gaat: de bewoners en de ondernemers. Daarom blijven we ook de komende jaren continu 
in gesprek met alle betrokkenen. Via en met al onze partners. Tijdens koffietafels in de 
buurt, in ontmoetingen op straat en bij mensen thuis, tijdens overleggen met bestuurders 
en via onze social media.

Boulevard Zuid - 
de toekomst tegemoet

‘Loop eens binnen 
op de Beijerland-
selaan 167a, voor 
een kop koffie en 
een goed gesprek 
over onze nieuwe 
Boulevard Zuid.’
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Het verhaal van  
Boulevard Zuid
De buurtbewoners van Boulevard Zuid maken al sinds het
bestaan van de buurt hoogte- en dieptepunten mee.  
Nu is de tijd gekomen dat ze opnieuw samen de mouwen  
opstropen: kom maar op!

Ze pakken de buurt verder aan en gaan op zoek naar wat 
Boulevard Zuid altijd is geweest: het kloppend hart van de wijk 
Feijenoord. Een feijne plek waar wordt geleefd, beleefd en met 
verve ondernomen.

De afgelopen maanden is er met allerlei betrokkenen gezocht 
naar het verhaal van Boulevard Zuid. Het verhaal van vroeger, 
van nu en van de toekomst. Dat verhaal is gevangen in kleuren, 
beelden, iconen en woorden. In dit magazine kun je er al een 
glimp van opvangen. En in de komende maanden kunt u hier 
meer van terugzien. Op straat, in uw favoriete winkel of café,  
bij u op school of werkplek.  
 
Daarmee is de (her)geboorte van  
Boulevard Zuid een feit!
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