
Nieuwe communicatiemiddelen
De afgelopen periode is er nagedacht over en geëxperimenteerd met nieuwe communicatiemiddelen 
naar de leden van de BIZ. In de vorige winkeliersvergadering is gebleken dat de BIZ zeer veel gedaan heeft
afgelopen jaren, echter is er niet of weinig gepresenteerd wat er precies gebeurd is. 
De wens is dat iedereen ziet en meekrijgt wat er gebeurt met jullie BIZ -bijdrage. Hieraan zal vanaf nu 
gewerkt worden. We gaan weer structureel nieuwsbrieven sturen en ook gebruik maken van kortere 
'nieuwsflitsen'.  Tips en adviezen zijn altijd welkom! We zullen jullie op de hoogte houden van de 
ontwikkelingen hierover.

Werkzaamheden van de RET
Zoals jullie allemaal gemerkt hebben, is de RET flink bezig geweest met werkzaamheden op de West-
Kruiskade en de 1e Middellandstraat. We hebben in februari vergaderd met de Gemeente Rotterdam en 
de RET om deze werkzaamheden te bespreken. Hier werd een plan gepresenteerd om het gebied 
toegankelijk te houden door middel van een éénrichtingsverkeer optie. 
Helaas is het gehele winkelgebied zonder communicatie alsnog volledig afgesloten geweest. We hebben 
hierop direct gehandeld en als BIZ onze stem laten horen. Hier is snel naar geluisterd en de straat is 
gelukkig éénrichtingsverkeer geworden. 

De nieuwe BIZ komt eraan!
Helaas is het in de wet geregeld dat een BIZ maar 5 jaar kan duren en dat er dan een nieuwe 
draagvlakmeting moet komen om vast te stellen of de ondernemers en vastgoedeigenaren nog steeds de 
wens hebben om samen te werken aan een nog betere straat. Het bestuur van de stichtingen BIZ 
(eigenaren en gebruikers) zijn nu druk bezig om plannen te maken voor de komend periode (2020 – 
2024). Deze plannen zullen wij u zeer binnenkort presenteren. Wij hopen uiteraard dat de ondernemers 
en vastgoedeigenaren er weer in ruime meerderheid voor kiezen om door te gaan met de BIZ. 
De resultaten van de tussentijdse draagvlakmeting (uitgevoerd door Lennard de Vlieger) waren in ieder 
geval zeer positief! De binnengekomen feedback gaat meegenomen worden in de plannen van de BIZ in
2020!   

Even voorstellen
“Hallo, mijn naam is Lennard de Vlieger. Ik ben actief geweest bij Toko51 op de West-
Kruiskade. Hierna hield ik mij voornamelijk bezig met diverse kunstwerken in de vorm
van street art (gevelkunst) van Kruisplein tot en met de 1e Middellandstraat.
Daarnaast beheer ik het WOW-Rotterdam platform. Dit is een digitale buurtkrant.
Naar aanleiding van deze projecten is  mijn voorliefde voor dit gebied duidelijk
geworden bij Richard en Adriaan. 
Na het vertrek van Alice Fortes (De Alliantie) en Magiel La Rivière (voormalig
winkelstraatmanager) hebben zij mij gevraagd om de rol Magiel over te nemen. 
Ik kijk er naar uit om dit te doen en ik hoop dat jullie mijn inzet zullen waarderen.
Inmiddels heb ik onder andere de onofficiële draagvlakmeting uitgevoerd. 
De resultaten hiervan waren zeer positief en hoe het er nu naar uitziet gaan we in2020 door met de BIZ. 
Ik sta altijd open voor tips en adviezen. Bel, app of mail me gerust als je vragen hebt of een persoonlijke 
afspraak wilt maken. Mijn contactgegevens staan in deze nieuwsbrief”



Veiligheids Whatsapp groep
Wisten jullie dat er een veiligheidsapp-groep is?  Hier kunnen jullie met elkaar
in gesprek gaan over de veiligheid op de straat. In deze groep zitten  onder
andere politieagenten, de stadsmarinier en andere ondernemers. Het is van
belang dat jullie meldingen in deze app-groep zetten, waardoor er een
database zal ontstaan met personen of situaties die onveilig zijn. 
Bij terugkerende gevallen kan deze database benut worden en kan er
opgetreden worden. 
 
Wil je toegevoegd worden? Stuur dan een bericht naar 0683596809, Lennard zal jou dan toevoegen. 
Ester van 'De IJssalon' kan jullie ook toevoegen.

Graffiti en fietswrakken in kaart brengen
We zijn bezig om in kaart te brengen waar er vandalistische graffiti en
fietswrakken zijn. We hebben met de gemeente gesproken en ze zijn bereid om
mee te betalen aan de verwijderings- en schoonmaakkosten. Indien jullie zelf
overlast ondervinden van bovengenoemde zaken kan dit gemeld worden op
Whatsapp via 0683596809 of op de mail naar 
Lennard@rotterdamcitycommerce.com. Stuur een foto en de locatie mee zodat
we gelijk actie kunnen ondernemen.

Ruimere openingstijden in Rotterdam
Met ingang van donderdag 23 mei 2019 mogen ondernemers zelf kiezen of ze opengaan op zon- en 
feestdagen en vanaf hoe laat. Tot op heden gold een zondagsopenstelling van 12.00 tot 22.00 uur. Dat is 
nu van 8.00 uur tot 22.00 uur.
Ook op Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en 
tweede Kerstdag mogen winkeliers in Rotterdam om 8.00 uur openen.
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