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Aanpak Winkelstraten West 
een korte samenvatting 

 
 
Het Rotterdams Ondernemers Belang (“ROB”) wil zich actief inzetten voor de (verdere) revitalisering 
van de “Winkelstraten West”, waaronder de volgende winkelstraten worden verstaan: de 
Middellandstraat, Vierambachtstraat, het Mathenesserkwartier, De Franselaan, de Nieuwe Binnenweg, 
Oud-Delfshaven en de Schiedamseweg. Het ROB wil daarmee invulling geven aan een van haar 
doelstellingen: het behartigen van de belangen van het plaatselijke kleinbedrijf.  
 
Het ROB beoogt deze doelstelling in te vullen met de kennis en de ervaring die er onder haar eigen 
leden is, maar ook door de inzet van een medewerker (te betalen uit eigen middelen) die tezamen met 
andere plaatselijke stakeholders een verdere aanpak en revitalisering van de winkelstraten mogelijk 
moet maken.  
 
Het project Winkelstraten West geldt tevens als pilot project teneinde in een later stadium in soortgelijke 
winkelstraten in Rotterdam eenzelfde rol te vervullen en zo ook daar op te komen voor de belangen van 
het plaatselijke winkeliersbedrijf.  
 
In het licht van het voorgaande is de laatste maanden intensief gewerkt aan een actielijst die moet gaan 
resulteren in een plan van aanpak voor de Winkelstraten West. Deze actielijst is tot stand gekomen in 
nauw overleg met de Delfshavense Ondernemersfederatie (“DOF”), de zeven plaatselijke 
winkeliersverenigingen en na diverse gesprekken met verschillende ondernemers en belanghebbenden 
uit het betreffende gebied.  
 
De volgende actiepunten zij geïnventariseerd:   
 
 
I. Verbeteren participatiegraad ondernemers 

a. ondersteuning bieden aan winkeliersverenigingen, o.a. bestaande uit personele ondersteuning 
vanuit het ROB, gezamenlijke uitvoering projecten en het gezamenlijk realiseren van financiële 
ondersteuning; 

b. extra aanbod voor leden winkeliersverenigingen zoals scholing, hulp en bijstand, mede in 
combinatie met het verhogen van het kennisniveau. 

c. Uitwerken van initiatieven om kortingen te bedingen op het gebied van gezamenlijke inkoop 
van energie, verzekeringen, beveiliging en vuilophaal in combinatie met lidmaatschap van de 
winkeliersvereniging. 

 

II.  Aanpakken samenwerking, afstemming en communicatie 
a. Zorgen voor continue agendering Winkelstraten West bij wethouder Struijvenberg (o.a. 

economie) van Rotterdam 
b. ROB wil haar rol pakken in afstemming tussen ondernemer, winkeliersvereniging, gemeente 

(B&W en raad) en andere instanties na verdwijnen deelgemeente 
c. Zorgdragen voor continue acties, activiteiten en communicatie  
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III.  Winkelbestand uitbreiden 
a. Vraag en aanbod van winkelpanden beter op elkaar laten aansluiten 

− Het inventariseren van de huidige winkelpanden (m2, branche, eigenaar, etc.) 
− Het bij elkaar brengen van vraag en aanbod via website ROB 
− Actief op zoek gaan naar vraag en actieve communicatie aanbod 
− Een ieder inzage geven in welk pand, m2, bestemming te huur of te koop is bij… 

 
b. Breder aanbod van winkels 

− Verleiden speciaalzaken 
− Lagere instap huur 

 
c. Ontwikkelen virtuele winkelstraat 

− Gratis WiFi in de straat 
− Virtuele winkelstraat ondersteunen 
− Aanbod / aanbiedingen van plaatselijke winkeliers / leden winkeliersverenigingen via 

gezamenlijk portal / webshop  
− Logistiek ondersteuning geven 

 
d. Mogelijkheden voor winkelpanden verruimen 

− Meer bestemmingen op pand (o.a. wonen en werken) 
− Verruimen / vergemakkelijken bestemmingswijzigingen 
− Multifunctionele bestemmingen (kapper met koffiebar) 
− Stimuleren nieuw ondernemerschap door bv meerdere ondernemers met aanvullend 

assortiment (bv op diverse dagen) in één pand 
− Regelgeving versimpelen en processen verkorten 

 
e. Financieringsmogelijkheden ondernemers uitbreiden 

− Gezamenlijke financieringsfondsen 
− Andere mogelijkheden ondersteunen (crowdfunding en microkredieten) 

 
f. Tijdelijke invulling leegstand 

− POP-UP Stores 
− Frisse etalagevulling 

 
IV. Plan van aanpak Winkelopvolging 

− In kaart brengen winkeliers die binnen nu en vijf jaar overwegen te stoppen 
− Zoeken naar overnamekandidaten 
− ‘West label’ voor bedrijfsopvolging ontwikkelen door inzet ROB-leden (makelaars, banken en 

corporate finance bedrijven) 
− ROB-website om vraag en aanbod op elkaar aan te laten sluiten 

V. Omgeving / uiterlijk winkelstraat verbeteren 
a. Parkeren 

− Herinvoeren Shop en Stop 
− SMS Parkeren / kentekenparkeren 

 
b. Straataanzicht verbeteren  

− Winkelplinten aaneensluitend houden 
− Meer groen, meer gras bijvoorbeeld tussen tramrails 
− Meer bankjes 
− Meer / betere fietsparkeermogelijkheden 
− Betere meer / prullenbakken 
− Continue acties Schoon door / met ondernemers 
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c. Veiliger maken voor ondernemers en publiek 
− ‘Keurmerk Veilig Ondernemen’ en aanpak continu onder de aandacht blijven houden 
− Extra goed gecoördineerde toezicht tijdens de donkere dagen die naderen: van mensen bij 

het Albeda in opleiding (die overigens niet mogen ingrijpen), Stadstoezicht tot politie. 
 
VI. Kennisniveau ondernemers verhogen  

a. begeleiding op maat: gezamenlijk aanbod van individuele begeleiding door verschillende 
professionele partijen: Ondernemersklankbord, studenten met financiële kennis (Albeda en 
INHolland), ROB-leden, RBZ en banken; 

b. virtueel kennisinformatie centrum inrichten op ROB-site; 
c. spreekuren, kennisavonden en verdere begeleiding door o.a. ROB-leden en eerder genoemde 

stakeholders; 
 
 
 
 
Enkele partners: ROB-leden, DOF, winkeliersverenigingen, gemeente, woningcorporaties, 
pandeigenaren, stadsmariniers, Albeda College, Hoge scholen, Regionaal Bureau Zelfstandigen Kamer 
van Koophandel, Stichting Steunfonds MKB, MKB-Rotterdam en het Ondernemersklankbord. 
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