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Samenwerking loont en het blijkt dat we het daar allemaal mee eens zijn!
Weet u het nog? In 2017 stopte 'De Alliantie' na 8 jaar met haar werkzaamheden op de West-
Kruiskade. Vanaf toen moesten de ondernemers en vastgoedeigenaren het zelf gaan doen. En dat is 
gelukt! Zij het met vallen en opstaan, proberen en fouten maken, maar zeker ook successen vieren. 
Na bijna 5 jaar BIZ West-Kruiskade kunnen we in ieder geval vaststellen dat de straat er niet minder 
op geworden is. Er komen meer bezoekers, er is minder criminaliteit en het gaat met de 
ondernemers weer wat beter. Een mooi resultaat van 5 jaar knokken! Inmiddels heeft Lennard de 
Vlieger de tussentijdse draagvlakmeting uitgevoerd. Hieruit bleek dat de ruime meerderheid voor 
de BIZ is! Van de  teruggekomen formulieren (70% van het totaal) is maar liefst 90 procent positief 
over de BIZ! Er zijn  een aantal opmerkingen en kanttekeningen toegevoegd en deze worden 
momenteel in meerdere vormen toegepast, uitgevoerd en besproken.

Bedankt voor de fijne BIZ borrel

Nieuwe communicatiemiddelen (VERVOLG)
In de vorige nieuwsbrief hebben we verteld dat er de afgelopen periode is nagedacht over en 
geëxperimenteerd met nieuwe communicatiemiddelen naar de leden van de BIZ. Zo is er 
bijvoorbeeld een SMS gestuurd om de winkeliers te bereiken. Er wordt momenteel gewerkt aan een 
volledige lijst met telefoonnummers. In de vorige winkeliersvergadering kwam naar voren dat de BIZ 
zeer veel gedaan heeft afgelopen jaren, echter is er niet of weinig gepresenteerd wat er precies 
gebeurd is. Hieruit is het idee ontstaan om een website te bouwen waar duidelijk zal worden waar de
BIZ voor staat. Ook willen we weten wat de BIZ doet en wat er allemaal mogelijk is om als 
ondernemer of pandeigenaar maximaal de BIZ te kunnen benutten. Deze website is met name 
bedoeld om handvatten te bieden en duidelijkheid en openheid te kunnen geven over alles waar de 
BIZ voor staat en wat de BIZ doet!
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Fietswrakken (VERVOLG)
De afgelopen maanden is er druk gelabeld en zijn
er diverse fietswrakken verwijderd. Dit is
uiteraard een doorlopend probleem dat continu
opvolging en aandacht vereist.

De Gemeente Rotterdam gaat er alles aan doen
om de straat er zo net mogelijk bij te laten staan. 

Als er fietswrakken zijn die per ongeluk worden
overgeslagen, dan kan dat gemeld worden door
te mailen naar
lennard@rotterdamcitycommerce.com
  

  
Diverse werkzaamheden aan gasleidingen.
We hebben net de werkzaamheden van de RET achter de rug. En nu is het helaas weer raak.. Er gaan 
op diverse plekken werkzaamheden komen aan gasleidingen. Dit is vervelend, maar toch moet het er
een keer van komen met dit soort onderhoud. De gietijzeren leidingen zijn namelijk toe aan 
vervanging. Er komen in plaats hiervan nieuwe PVC leidingen. De werkzaamheden zijn besproken in 
deze gesprekken is gegarandeerd dat de winkels altijd bereikbaar blijven voor klanten. Wil je weten 
waar en wanneer er gewerkt gaat worden voor jou winkel? Dan kan je de planning inzien bij Richard 
de Boer (Richard Shoes)

Graffiti vervuiling wordt deze maand professioneel aangepakt! (VERVOLG)
Vorige keer is er middels de nieuwsbrief de
vraag gesteld waar er graffiti overlast is.
Inmiddels is er een plan gemaakt in 
samenwerking met de BIZ, de Stadsmarinier
(Gemeente Rotterdam) en een
schoonmaakbedrijf. 
Deze maand gaan de
schoonmaakwerkzaamheden al beginnen!
Er zijn maar liefst 150 stift/graffiti
vervuilings- punten die deze maand
schoongemaakt zullen worden!
We hebben een goede deal  gesloten met het
schoonmaakbedrijf en dit gaat voor de helft
bekostigd worden door de Stadsmarinier.
Hierna zal er structureel schoongemaakt
worden.
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We zijn onderweg, maar we zijn er nog niet!
Dit zijn onze doelen naar aanleiding  van de ingezonden draagvlakenquêtes en een vergadering van
de BIZ:
– Organisatiegraad verbeteren 
– Kwaliteit Ondernemerschap verhogen (Professionalisering)
– Imago/ marketing verbeteren
– Schoon, heel en veilig. Zowel fysiek als het gevoel verhogen.

Overige punten die we belangrijk o.a. vinden zijn:
–  Visie vasthouden en uitbreiden
–  Meer evenementen 
–  Schoon gebied
–  Veilig gebied
–  Meer 'etaleren' wat de BIZ doet
–  Verder gaan met straatverlichting
–  Meer bezoekers genereren
–  Meer omzet voor de winkeliers
–  Meer groen in de straat
–  Meer centrum
–  Een gastvrije straat waar de bezoekers  zich  welkom voelen.

Vragen of opmerkingen? Deze mensen kunnen je wellicht helpen:       

Naam Functie Telefoon E-mailadres

Lennard de Vlieger Winkelstraatmanager 06 835 968 09 Lennard@rotterdamcitycommerce.com

Richard de Boer Voorzitter BIZ-gebruikers 06 533 716 68 richardshoes@icloud.com

Adriaan Schaap Voorzitter BIZ-eigenaren 06 497 300 52 adriaanschaap@icloud.com

Edwin Markus Kwartiermaker BIZ 06 512 128 83 edwin@markus.nl

Team Stardust Social media x info@teamstardust.nl

Hester Griek Secretariaat ondersteuning x info@hestergriek.nl
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