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Snelheidsmeter op de West-Kruiskade
U heeft het vast al opgemerkt:  er is eindelijk een
snelheidsmeter op de West-Kruiskade! 
Naar aanleiding van vele reacties van
ondernemers in de West-Kruiskade Veiligheids-
app is de Stadsmarinier in actie gekomen en is er
direct een snelheidsmeter geplaatst.

Deze meter lijkt misschien vriendelijk met het
lachende gezichtje, maar al deze data worden
verzameld door de gemeente. Het ziet er 'goed
uit' voor wat betreft het vervolgtraject, want met
deze data berekent de gemeente of de
handhaving 'betaald' kan worden.

Inmiddels is gemeten dat:
– Er uitschieters zijn boven de 100 km/uur!
– 3% van al het verkeer te hard rijdt.

Professionele aanpak graffiti-vervuiling ( deel 3 )
In de vorige nieuwsbrief is de vraag gesteld waar graffiti overlast was. 
Inmiddels zijn in de afgelopen maanden maar liefst 150 stift-, sticker-, graffiti- en vervuilingspunten
schoongemaakt!

We hebben een goede deal gemaakt met het schoonmaakbedrijf. De werkzaamheden zijn bekostigd 
door de BIZ pandeigenaren en door de Stadsmarinier (Gemeente Rotterdam). Vanaf nu wordt  graffiti 
structureel schoongemaakt.

Ga naar de onderstaande link voor de resultaten:
https://west-kruiskade.biz/nieuws/vervuiling-aangepakt/
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Nieuwe website voor BIZ leden: https://west-kruiskade.biz
Uit de draagvlak-enquête en de vergadering van de BIZ is gebleken, dat er behoefte is aan een 
duidelijke en transparante manier van communiceren en functioneren van de BIZ.

Dit wil het bestuur ook graag!

Op basis van  deze informatie is in de afgelopen maanden een website ontwikkeld. In de komende 
maanden wordt deze site met meer functionaliteiten aangevuld. 

Vanaf vandaag kunt u voor het volgende op de website terecht:

•  Direct in- of uitschrijven voor communicatiemiddelen: 
 – Nieuwsbrief (e-mail)
 – Nieuwsflitsen (e-mail)
 – WhatsApp veiligheidsapp
 – SMS Nieuwsflits

• Een bijdrage aanvragen voor jouw activiteit of evenement. (Online, direct en transparant)

• Een overzicht van nuttige bestanden en regelingen voor MKB-ers.

Deze informatie volgt binnenkort:

• Een  weergave van  reeds afgeronde en de lopende projecten van de BIZ in één overzicht 
(blog).

Wij zijn er van overtuigd, dat deze website een goede start is voor de aankomende BIZ termijn van 
2020-2024. Op deze manier weet u altijd wat er met uw BIZ- bijdrage gebeurt en wat u zelf kunt doen
om de BIZ maximaal te benutten!
Feedback en tips zijn welkom en kunnen gestuurd worden naar:
lennard@rotterdamcitycommerce.com

Nieuwe communicatiemiddelen (deel 3)
In de vorige nieuwsbrieven hebben we verteld, dat de afgelopen periode is nagedacht over- en 
geëxperimenteerd met nieuwe communicatiemiddelen naar de leden van de BIZ.  We hebben 
inmiddels de lijst van telefoonnummers en e-mailadressen aangevuld. 
In de overgang van de Alliantie West-Kruiskade naar de zelfstandige BIZ zijn mogelijk mensen niet 
goed op de hoogte gesteld van bepaalde ontwikkelingen. We willen dit nu voorkomen en beter gaan 
regelen.

Voor ondernemers die geen nieuwsbrief hebben ontvangen of op een andere manier informatie 
willen ontvangen is op de nieuwe website van de BIZ een communicatie-pagina gemaakt speciaal 
voor de  leden van de BIZ.

Het web adres is: https://west-kruiskade.biz/communicatie/

Op deze pagina is het mogelijk om u direct in te schrijven voor de communicatiemiddelen die voor u 
het best werken. Het is te allen tijde mogelijk om u uit te schrijven. Uw gegevens zullen niet met 
derden gedeeld worden. U kunt dus vanaf nu zelf kiezen op welke manier u benaderd wilt worden. 
Ondernemers die deze (mail) nieuwsbrief hebben ontvangen, zijn al aangemeld voor de nieuwsbrief. 
In dit geval hoeft u zich niet opnieuw aan te melden.
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Banieren West-Kruiskade 
Een maand geleden zijn er banners op de West-Kruiskade geplaatst met verwijzingen of 
verbasteringen van teksten die verwijzen of verwezen naar de cultuur op de West-Kruiskade.

Alle teksten zijn bedacht door ondernemers, bewoners en passanten van de West-Kruiskade. Enkele 
spreken voor zich, andere hebben iets meer uitleg nodig. En een enkeling is niet voor uitleg vatbaar. 
Deze banners hebben wij inmiddels verwijderd.

Namens het bestuur, ondernemers en andere belanghebbende bieden wij een ieder, die wij 
ongewild hebben gekwetst, onze oprechte excuses aan!

We zijn de prijswinnende (KetiKoti) foto van Florine van Rees rijker!
De BIZ heeft een mooi Kunstwerk op de kop weten te tikken. Dit kunstwerk is hergebruikt en 
daardoor vielen de kosten erg mee! Hieronder de tekst van de kunstenaar:

''Voor De Kracht van Rotterdam 2018 ben ik de
West-Kruiskade op gegaan om karakter en kleur te
vinden en vast te leggen. Tijdens het Keti Koti
festival heb ik Non ontmoet en dit karakterportret
van haar gemaakt. De handen met haar sieraden,
de waaier, de jurk, de telefoon en het overdaad aan
goud en rood zeggen zo voor mij meer over Non als
persoon dan als ik haar gezicht had gefotografeerd,
daarnaast dompelt de foto je onder in de tijdsgeest
en al haar elementen die het de broeierige zomer
van 2018 maken.

De foto heeft de publieksprijs van De Kracht van
Rotterdam 2018 gewonnen en heeft tot de editie
van 2019 in het Museumpark gehangen. Nu is het
tijd dat deze terugkomt waar die is ontstaan: op de
West-Kruiskade.”
    
  -- Florine van Rees

Lichtplan 
In 2017 en 2018 zijn verschillende panden in de
winkelstraat uitgelicht. Het heeft voor meer veiligheid
en een mooie uitstraling gezorgd.
Eind september/begin oktober 2019, zullen weer enkele
panden op de West-Kruiskade en de 1e
Middellandstraat worden uitgelicht. Een groot aantal
van de panden, die nog niet in het zonnetje zijn gezet,
zullen in fase 4 in 2020 aan de beurt komen.

Wilt u uw pand ook laten uitlichten? 
Het zou kunnen dat deze gesprekken al lopen met de
betrokken partijen. Als er hierover vragen zijn,
informeren wij u graag over de stand en planning van
het lichtplan. 
Voor meer informatie: a.schaap4549@hetnet.nl
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Alles op koers voor een nieuwe BIZ!
Zoals u weet, loopt de huidige BIZ 5 jaar en moeten de ondernemers en vastgoedeigenaren op de 
West-Kruiskade e.o. wederom naar de stembus om de BIZ weer voor 5 jaar voort te zetten. In de 
enquete van April 2019 is door de pandeigenaren en ondernemers zeer positief gereageerd op het 
voortzetten van  de BIZ. De formele stemming hierover vindt eind oktober plaats. Wij zullen alle 
ondernemers en eigenaren persoonlijk een stembiljet overhandigen, zodat deze door u getekend kan 
worden. Wij hopen dan uiteraard op uw positieve stem!

De besturen van de BIZ-eigenaren en BIZ- gebruikers zijn, samen met Lennard de Vlieger en Edwin 
Markus  bezig met de voorbereiding van de nieuwe BIZ. Zo zijn ondernemers en vastgoedeigenaren 
gevraagd naar hun ideeën, opmerkingen en suggesties voor een betere straat en is er veel overleg 
gevoerd met de gemeente Rotterdam en andere instellingen. Al deze input en informatie is verwerkt 
in ons BIZ Plan 2020-2024 dat u allen heeft kunnen lezen op de onderstaande link, die naar u 
verstuurd is via e-mail: https://west-kruiskade.biz/downloadbiz. 
De gemeente Rotterdam is akkoord met ons plan en dit zal op vrijdag 18 oktober door de 
gemeenteraad worden behandeld. Wij vertrouwen erop dat de gemeenteraad zal instemmen met 
ons BIZ plan.

Wat gaan we in de nieuwe BIZ periode op de West-Kruiskade doen?
Er is een nieuw BIZ Plan opgesteld . Dezelfde eigenaren en ondernemers die de afgelopen jaren 
meededen, doen nu weer mee en in de plannen wordt de succesvolle aanpak gecontinueerd en 
versterkt: “Zoveel mogelijk bezoekers naar de West-Kruiskade trekken en zorgen, dat onze klanten 
een (schoon, heel) en veilige straat zullen aantreffen, waar je gezellig kunt winkelen en waar altijd 
wat te doen is!”
In het BIZ termijn 2020-2024 zijn we van plan met een enthousiaste groep mensen met 
vernieuwende ideeën te werken. We hopen hiermee voor positieve verandering te zorgen!
Wij rekenen op uw positieve stem! Voor vragen kunt u altijd mailen of bellen.

Tijdlijn BIZ

Wat? Wanneer?

Verzoek tot voortzetting van de BIZ op de West Kruiskade Feb 2019
Enquête onder deelnemers (ondernemers/eigenaren) April 2019
Opstellen concept BIZ Plan Mei 2019
Indienen definitief BIZ Plan Juli 2019
Raadsvergadering gemeente Rotterdam over BIZ plan WKK Oktober 2019
Stemming onder ondernemers en pandeigenaren Oktober 2019
Uitslag stemming November 2019
Ingang nieuwe BIZ 2020-2024 Januari 2020

Evenementen

Wat? Waar? Wanneer?

Culinaire Route Wijkpark Oude Westen e.o.  16 oktober  2019

Hapje en drankje/ uitreiking stembiljet BIZ Locatie volgt nog 24 of 25 oktober 2019

Ondernemersbijeenkomst Tiendplein 18 september 2019
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