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Culinaire Route 2019
16 oktober is het zover, dan is er een Culinaire Route op de West-Kruiskade, Tiendplein en 1e 
Middellandstraat. Aan alle ondernemers is gevraagd mee te doen met een culinair hapje, een eet-
promo, of een ludieke actie. Bezoekers van de West-Kruiskade krijgen allemaal de gelegenheid om bij 
verschillende ondernemers deze promo’s te kopen voor €1 of €2,50. 
In ruil daarvoor krijgen de klanten een stempeltje in een strippenkaart. 10 “strippen” levert een 
goodiebag op met nog meer West-Kruiskade promomateriaal.
De actie heeft het volgende doel:
-  meer bezoekers naar de West-Kruiskade krijgen
-  bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met andere ondernemingen
-  een evenement met passie van en voor de ondernemers van de West-Kruiskade
Mocht je nog vragen hebben, mail ze naar info@teamstardust.nl

Feestelijke Opening fonteinen Wijkpark
Woensdag 16 oktober gaan de fonteinen in het Wijkpark het Oude Westen aan! Bij dit feestelijke 
moment wordt extra luister bijgezet door de aanwezigheid van wethouder Bonte en natuurlijk 
iedereen die het park een heel warm hart toedraagt. Deze personen en groepen zullen ook 
vertegenwoordigd zijn tijdens de feestelijkheden door middel van kraampjes en verschillende 
activiteiten voor jong en oud. Denk daarbij aan verschillende hapjes en drankjes die worden 
aangeboden door de ondernemers van de West-Kruiskade, maar ook “rondleidingen door de “tuin” 
en activiteiten voor kinderen door Odeon en Actiegroep het Oude Westen.
De wethouder stelt de fonteinen in gebruik om 13.00 uur en tot 15.00 uur zullen er activiteiten in het 
park zijn.

Nog 3 weken!
Zoals u weet is de stichting BIZ West-Kruiskade e.o. bezig met het tot stand
brengen van de BIZ op de West-Kruiskade en de 1e Middellandstraat. Uw stem is
daarbij bepalend! Over 3 weken zal Lennard de Vlieger het stembiljet persoonlijk
aan de ondernemers overhandigen. Adriaan doet dit voor de pandeigenaren.

U kunt uw stem kenbaar maken op het formulier en in een gesloten envelop
teruggeven aan Lennard. Hij zorgt dat de enveloppen bij de gemeente Rotterdam terecht komen. 
Uiteraard mag u het stembiljet ook zelf terugzenden naar de gemeente. Het zou fijn zijn als u alvast 
nadenkt over uw keuze. Op deze manier gaat het proces soepel en zo kunnen we weer snel 
verdergaan met de plannen voor 2020.

Heeft u vragen over de BIZ? Neem dan contact op met Lennard de Vlieger - 06 8359 6809
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Fase 3 in actie!
In 2017 en 2018 zijn verschillende panden in de winkelstraat uitgelicht. De reacties van de 
pandeigenaren en ondernemers zijn erg positief en we gaan, als de financiën het toelaten en de BIZ 
weer heropgestart is, heel de West-
Kruiskade en 1e Middellandstraat
uitlichten. Dit willen we voor 2022
realiseren. Op deze manier wordt de
straat gezelliger en veiliger.
In fase 3 worden de nog niet
uitgelichte panden verbonden zodat
het een mooi geheel gaat worden. 
In de eerste week van deze maand
zijn we begonnen met fase 3 van het
lichtplan. 
Als u in de toekomst betrokken wilt
worden bij het lichtplan, stel uw
vraag dan via het contactformulier
op de website van de BIZ
(https://westkruiskade.biz)

In de komende periode zullen de onderstaande panden uitgelicht worden;
– Vanaf 's-Gravendijkwal – Tiendplein (Noordkant)
– Street art hoek Coolsestraat
– Vanaf Jospehstraat tot van Speyklaan (Zuidkant)
– Josephstraat t/m eerste twee panden (Zijstraat)
– Batavierenstraat t/m eerste twee panden (Noordkant)
– Street art Korte Bajonetstraat
– Vanaf Gouvernestraat t/m Wijkpark (Zuidkant)
– Vanaf Gouvernestraat t/m Sint- Mariastraat (Zuidkant)
– Eerste gedeelte Zuidkant t.h.v. Wah Nam Hong

Snelheidsmeter op de West-Kruiskade (Vervolg)
Het te hard rijden op de West-Kruiskade en de 1e
Middellandstraat is een ergernis van veel ondernemers. Het zal de
meeste mensen ook niet ontgaan zijn dat er pas weer een ongeluk
heeft plaatsgevonden...

We zijn dan ook blij dat er tegenwoordig snelheden geregistreerd
worden. Het onderzoek loopt tot nu toe goed. Inmiddels is ook bij
de gemeente duidelijk dat er te hard gereden wordt.

Na de ondernemersbijeenkomst/borrel is er door meerdere
ondernemers benoemd dat de snelheidsmeter beter tot zijn recht
zou komen als de meter verplaatst zou worden naar het
weggedeelte naast Tiendplein richting de 1e Middellandstraat. 
Na een gesprek met de Stadsmarinier, heeft hij besloten dat er ook
op deze plek bij Tiendplein gemeten gaat worden.
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Vergroening van de daken
Sinds een paar maanden is een groep ondernemers en bewoners gestart met een “groen dak” project
in het blok West-Kruiskade, Anna Paulowna-, Batavierstraat en Diergaardesingel. Door het leegstaan 
en verkoop-klaar maken van het pand op nummer 51 (voorheen Toko 51) zijn de omwonenden en 
ondernemers op het idee gekomen om een pilot te starten met het mogelijk vergroenen van de 
daken. De voordelen zijn groot: warmte-absorptie door het groen, isolatie tijdens kou, betere 
afwatering tijdens regenbuien, geluidsdemping, verschoning van de omgevingslucht. Na een paar 
maanden plannen maken, overleggen en zoeken naar mogelijkheden, stuit de groep (onder leiding 
van Petra vd Berg van de Actiegroep) op steeds meer moeilijkheden en uitdagingen. 
We houden u op de hoogte omdat het ook impact kan hebben op de andere daken van de andere 
blokken.

Leegstand op de West-Kruiskade bijna weggewerkt!
Er zijn enkele leegstaande panden op de West-Kruiskade. Vanaf nu gaan we er voor zorgen dat deze 
leegstaande panden zo aantrekkelijk mogelijk gepresenteerd worden. In de komende maanden zullen
er enkele nieuwe ondernemers bij komen in  onze straat. In de nieuwsbrief kunt u meer lezen over 
deze ontwikkelingen. Momenteel is de leegstand bijna weggewerkt.
Als u informatie wilt over de leegstaande panden, kunt u op de website van de BIZ het 
contactformulier invullen en uw vraag stellen.  https://west-kruiskade.biz → Contactformulier
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De straat is weer een ondernemer rijker! 
Er zijn inmiddels een aantal nieuwe ondernemers bijgekomen, daar zijn we erg blij mee! In de 
komende maanden zullen wij hen voorstellen via de nieuwsbrief. 

Hieronder stelt Amin zich voor:

''Graag stel ik mij kort aan u voor: mijn naam is Amin el Marzguioui en ik ben 22 jaar. Ik ben geboren 
en getogen in Rotterdam.

Na een lange tijd hard werken, is het mij
gelukt om een restaurant te openen aan
de 1e Middellandstraat 23-B genaamd
Happy Pizza. Ik heb hiervoor veel
ervaring opgedaan in de horeca. Zo ben
ik begonnen als spoeljongen in een druk
bezocht restaurant. Ik heb gewerkt in de
catering en diverse andere
horecagelegenheden. Ik ben dus als het
ware onder aan de ladder begonnen om
mijn ambities waar te kunnen maken om
een eigen eetzaak te kunnen openen.
Inmiddels zijn we al een maand open.

Dit concept is weinig tot niet te
verkrijgen in de buurt voor een degelijke
prijs om zo wat voor de buurt te kunnen
betekenen. Ik wil jullie hierbij van harte
uitnodigen om een keer te komen kijken
onder het genot van een hapje en een
drankje. Ik hoop u gauw te mogen
begroeten bij Happy Pizza!''

Hartelijke groeten,

– Amin el Marzguioui
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Foto's ondernemersbijeenkomst/borrel
Hieronder ziet u de foto's van de ondernemersbijeenkomst/borrel. Tijden het eten van lekkere hapjes
van Tandoor16 heeft Jeanette (de Kade) een brainstormsessie gehouden over de 10-jaars visie van de
West-Kruiskade. Momenteel wordt er gewerkt aan een versie op papier. Deze zal via de mail 
rondgestuurd worden. 
Wilt u iets in brengen over de visie, mail dit dan naar contact@west-kruiskade.biz

Tijdlijn BIZ
Wat? Wanneer?

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 – 19 oktober 2019

Opening Wijkpark Wijkpark Oude Westen e  16 oktober 2019
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