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Inleiding 
 

Het Rotterdams Ondernemers Belang (ROB) heeft gehoor gegeven aan de vraag: “Wat leeft er bij de 

winkeliers in Rotterdam?” Met een belronde en diverse bezoeken is er gesproken met zeker vijftien 

vertegenwoordigers van winkelstraten verdeeld over Rotterdam. Een korte uitwerking van tien 

gesprekken met winkeliers is na deze samenvatting bijgevoegd.  

Naar de mening van het ROB geven deze gesprekken een prima indruk van de aandachtspunten en 

positieve ontwikkelingen in onze stad. Een uitgebreider onderzoek zou wenselijk zijn om per 

specifieke winkelstraat of winkelgebied preciezer in kaart te brengen wat aldaar de aandachtspunten 

zijn. Ook zitten winkeliers boordevol ideeën omtrent mogelijke oplossingen. Het ROB zou graag 

verder onderzoek (laten) doen, alleen ontbreken op dit moment hiervoor de middelen. 

Wij hopen dat we bij deze de vraag: ‘Wat leeft er bij de winkeliers in Rotterdam?’ afdoende hebben 

kunnen beantwoorden. Graag gaan wij verder met u in gesprek om het één en ander toe te lichten.  

Namens het Rotterdams Ondernemers Belang, 

Eric Spreij, voorzitter 

September 2015 

 

Samenvatting 
 

Aandachtspunten: 

 Leegstand van winkelruimte staat met stip op één. Zo goed als alle winkeliers brengen dit 

punt naar voren. 

 Het matige, tot soms ronduit slechte, onderhoud van de straten en de buitenruimte wekt 

wrevel op en voorkomt dat meer publiek gaat winkelen. Onderhoud van de straten en de 

buitenruimte heeft volgens een aantal ondernemers veel aandacht (lees investeringen) 

nodig. 

 De kosten van het parkeren zijn veel te hoog en de fysieke inrichting van parkeerplaatsen 

(zoals de grootte, hoogte stoepen en nabijheid obstakels) en plaatsing van laad- loszones 

moet echt beter en ‘doordachter’. 

 De stad wordt door een aantal gesprekspartners gezien als te grijs en te grauw, het mag 

‘gezelliger’ en groener.  

 De contacten met de ‘ambtelijke organisatie’ en ‘de politiek’ worden als matig ervaren, de 

korte lijntjes die men voorheen had met de deelgemeente lijken te zijn doorgesneden. 

 Winkeliersverenigingen kunnen geen beroep meer doen op bijdrages van de deelgemeente 

waar het gaat om professionele ondersteuning en subsidies voor activiteiten en 

evenementen. De organisatiegraad van winkeliersverenigingen neemt hierdoor af, 
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belangenbehartiging en ‘meepraten en denken’ komt hierdoor in gevaar en de levendigheid 

in de straat neemt af doordat er minder (of geen) activiteiten meer zijn. 

 

Enkele positieve ontwikkelingen: 

 De ontwikkelingen in het centrum, zoals de Markthal, de West-Kruiskade en de Witte 

Withstraat, en de toename van het aantal toeristen wordt als positief ervaren. 

 Het thema veiligheid werd in de gesprekken niet of nauwelijks genoemd. 

 

De aandachtspunten geven aanleiding tot de volgende vragen uitvloeien: 

 Wat is het gemeentebestuur bereid te doen om leegstand tegen te gaan? Hoe staat het met 

de ideeën omtrent meervoudig gebruik van winkelruimte voor bijvoorbeeld de combinatie 

wonen en werken en de mogelijkheid om meerdere typen van bedrijvigheid (zoals een 

bloemenwinkel, koffiebar en bakker) achter één voordeur te laten samenwerken. Kan een 

nieuwe regeling in deze richting voor aanvang van de begrotingsbehandeling 2016 in concept 

aan de commissie Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid worden voorgelegd?  

 Kan er per winkelgebied, in overleg met de winkeliers / winkeliervereniging, door het 

gemeentebestuur een top vijf komen van de grootste ergernissen aangaande de straat en 

buitenruimte worden opgesteld? Kan deze top vijf ook als eerste / prioritair van middelen 

worden voorzien? 

 Waar blijft de uitvoering van de beloofde ‘Stop en Shop -regeling’ door het 

gemeentebestuur? En in hoeverre is het mogelijk om bij herinrichting de inspraak van de 

winkeliers / ondernemers in het betreffende gebied te verplichten, met name wat betreft 

parkeren? 

 Welke mogelijkheden ziet het gemeentebestuur om in overleg met de winkeliers / 

ondernemers om de winkelstraten te vergroenen? 

 Welke acties kan en gaat het gemeentebestuur ondernemen om de band tussen winkeliers / 

ondernemers en de gemeente te herstellen? Hoe kan de gemeenteraad dit controleren? 

 Waar zijn de middelen voor professionele ondersteuning van winkeliersverenigingen en 

subsidies voor evenementen gebleven, na het opheffen van de deelgemeenten? Kan het 

gemeentebestuur hier voor in het huidige jaar, een nieuwe (nood-)regeling voor in het leven 

roepen en dit voor de komende jaren structureel regelen? 
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Overzicht van de benoemde aandachtspunten per winkeliersvereniging 
 

 

 

Leegtand Panden Huurprijs Buitenruimte / 
Schoon 

Deelgemeente Ondersteuning Veiligheid Parkeren 

Historisch Delfshaven x  x x x    

Vierambachtsstraat      x   

Strevelsweg    x   x  

Charlois x   x  x   

Alexander    x     

Peppelweg  x  x x x   

Oostzeedijk x   x    x 

Overschie x x   x x   

Beverwaard x    x    

Noord x  x      
 

 

Disclaimer: De tekst is niet ter goedkeuring voorgelegd aan de betreffende ondernemer en/of 

winkelier. Het betreffen derhalve geen letterlijke uitspraken van de ondernemer en/of winkelier en 

het is de vertaling en interpretatie van de notulist / interviewer. 
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IJsselmonde 
Winkeliersvereniging Beverwaard, De heer Schouwenburg (voorzitter) 
 

Aandachtspunten: 

 Leegstand, het overigens in het zevenjarige bestaan nog nooit gelukt om alle winkels vol te 

krijgen. Nu is het dramatisch, met bijna 50% leegstand. Van de 26 nog maar 15 open. Wat 

winkels zijn nu tijdelijk ingevuld via Ad-Hoc, daar brandt dan iig licht. 

 De winkels zijn van het beursgenoteerde Nieuwe Steen Investments, NSI. Communicatie is 

met hen is er nauwelijks 

 Het ontbreekt aan een plan / visie voor de straat. 

Mogelijke oplossingen: 

 Herstructurering lijkt de enige oplossing, concentreer in één strip diensten en zorg 

(apotheker, gezondheidscentrum, en medische hoek) en in de andere strip winkels. 

 Duidelijke richting voor het centrum is zeer gewenst waarover consensus is. Daar moet wel 

druk op gezet worden. 

 Professionele ondersteuning is nodig om aan de slag te gaan, ook met de eigenaresse, want 

overleg met stad en eigenaresse is een must. 

Goede ontwikkelingen: 

 De buitenruimte is redelijk tot goed op orde. 

 De veiligheid is op orde, misschien wel één van veiligste winkelgebieden in Rotterdam met 

onder andere burenbel-systeem en cameratoezicht. 

Overige: 

 Branchering en kleinere winkels kunnen veel charme geven, zoals de nieuwe koffiewinkel in 

Ridderkerk waar je bonen en thee kunt kopen, maar ook een bak koffie kan drinken. 

 Kijk of je onder één dak wat meer winkels kunt clusteren. De slager, bakker en ergens waar je 

bijvoorbeeld ook een kop koffie kunt drinken.  

 Van alles en iedereen krijgt schuld voor leegstand van winkelruimte. Webshops, grote 

winkelketens, consumenten en winkeliers zelf. Dat is ook allemaal waar, maar een vergeten 

aspect is misschien de overbewinkeling van grote ketens zoals Blokker. Dat zijn te veel 

dezelfde winkels in een te klein gebied. 

 Maak niet in elke woonwijkje een stripje winkels. Als de woonwijk niet te groot is, bouw je 

voor leegstand. 

 De contacten met ambtenaren zijn moeizamer. Het verdwijnen van de deelgemeente is wel 

een gemis en de gebiedscommissie heeft weinig slagkracht. 

 

 



    

   Quick Scan Winkelstraten Rotterdam door het ROB, september 2015 

   7 

 

Overschie 
Ondernemersvereniging Overschie, de heer Alblas (secretaris)  
 

Aandachtpunten: 

 Er is een behoorlijke leegstand. 

 Financiële middelen voor ondersteuning en bijvoorbeeld project ‘Natuurlijk Overschie’ zeer 

gewenst. 

 Een aantal winkeliers is bezig met overleven en hebben mede daarom weinig oog voor de 

omgeving. 

 Abstweg is een lastig moeilijk winkelgebied en de plannen voor herontwikkeling lijken nog 

niet snel aan te vangen. 

 

Goede ontwikkelingen: 

 Bouwmanlaan wordt is mooi aangepakt, worden winkeliers en ondernemers goed bij 

betrokken, resultaat wordt fraai, zeker als de laatste fase gereed is. 

 Actief met nieuw motto: Natuurlijk in Overschie (zoals: ‘Er gaat niets boven Groningen) ter 

promotie van Overschie. De culturele, maatschappelijke en andere activiteitenagenda’s op 

elkaar afstemmen. Natuurlijk in Overschie moet hier voor de koepel worden. Achtergrond: 

Overschie staat op veel verkeerde lijstjes, files en luchtvervuiling, maar het is zeker ook mooi 

wonen zoals in de oude dorpskern, en dat is ook R'dam 

Diverse: 

 Het verdwijnen van de deelgemeente is een gemis, telefoonnummers waren opeens niet 

meer bereikbaar, het netwerk van ambtenaren viel ineens weg. Nu worden de contacten 

weer, zij het moeizaam, opgebouwd. Huidige gebiedscommissie heeft een beperkt budget, er 

zijn voorstellen gedaan, maar de uitkomst laat op zich wachten. 
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Delfshaven 
Ondernemersvereniging Historisch Delfshaven, Mevrouw Marie-José Willems, 

Poolcafé Delfshaven (voorzitter)  
 

Aandachtspunten: 

 Leegstand. 

 Verschrikkelijk hoge huurprijzen. 

 Stoepen moeten worden gelijkgetrokken met de straat, veel mensen al gevallen, als je slecht 

ter been bent, met een rollator of rolstoel is het een crime en het maakt van deze weg een 

racebaan. 

 Veel te rustig in het gebied, zeker als er nog meer Horeca verdwijnt. 

 Na verdwijnen deelgemeente is er geen professionele ondersteuning meer vanwege 

ontbreken financiën, ook subsidies voor activiteiten / evenementen zijn er niet meer. 

Oplossingen: 

 Tijdelijk lagere huren. Kan corporatie Woonbron bijvoorbeeld niet iets toeschietelijker zijn 

waar het gaat om huur? 

 Een veel beter aansluiting op Nieuwe Binnenweg via Schiedamseweg doortrekken zodat 

mensen Oud-Delfshaven gemakkelijker binnenlopen. 

Diverse: 

 Aboutaleb zou aandacht schenken aan de stoepen om dit te veranderen en wilde 

Schiedamseweg aanpakken en daarbij de stoepen. 

 Millers leeg, Dubbelde Palmboom, Schellings, Schoenenwinkel leeg, Schep antiquair, en laat 

ondernemers eerst wat minder huur betalen, al was het maar voor een jaar.  

 Er melden zich regelmatig gegadigden, maar zij schrikken af van de huur. 

 Kerstmarkt / Christmass town en  Ketels aan de kade festijn, foodroute met BAF was zeer 

geslaagd, maar dat is nu niet of nauwelijks meer geld voor. 

 Er loopt een onderzoek over Per Plex City over Historisch Delfshaven. 

 Horeca-borrel van ondernemers is er in Delfshaven. 
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Winkeliersvereniging Vierambachtstraat, Espressodates, Mevrouw Alia Azzouzi 

(voorzitter) 
 

Aandachtspunten: 

 De straat heeft een duidelijke identiteit nodig. 

 Professionele ondersteuning voor de winkeliersvereniging is zeer gewenst (verdwenen met 

opheffen deelgemeente). 

 Onduidelijkheid in de regelgeving betreffende bewonersinitiatieven. Subsidie ter 

ondersteuning van activiteiten zijn zeer welkom (verdwenen met opheffen deelgemeente). 

Positief: 

 Start met Alliantie Middelland. 

 Veel goede moed bij ondernemers, ze willen blijven, gaan door en zijn aan het investeren. 

 Bereikbaarheid van de straat, het is een brede straat en als je goed kijkt zijn de gevels ook 

mooi. 

 Promotie naar buiten van de straat is nodig, krantje, Facebook of bijvoorbeeld een catalogus 

straat. 

Overige: 

 Versterk de eigen identiteit gebaseerd op winkels die iets toevoegen aan de kwaliteit van de 

straat, doe het met betrokken ondernemers uit het gebied zelf, die naam (kunnen) maken 

voorbij het natuurlijke verzorgingsgebied. 

 Veiligheid: niet echt onveilig, er wordt wel gedeald, er is met name in de avond wat fout 

publiek. Dames lopen liever niet aan mijn kant van de straat, vanwege opmerkingen van de 

andere sekse. 

Goede voorbeelden: 

 Uit het buitenland: straten met of een totaal aanbod of specialisatie, de keuze, het 

verassende element en zo heeft een straat identiteit. 

 West-Kruiskade met de kwaliteit en diversiteit die het heeft, ondernemers van naam, met 

horeca en kwaliteit, visboer, de Chinees en bijvoorbeeld Schell. 
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Feijenoord 
Ondernemersvereniging Strevelsweg, de heer Brayn Alibaks (secretaris) 
 

Aandachtspunten: 

 Hangjongeren. 

 Fietswrakken en autowrakken. 

 Veiligheid bij het oversteken, driehoek geeft geen licht. 

 Uniformiteit, uitingen van reclame kan beter, wat netter. 

 Bloemen en planten terug. 

Overige: 

 Er is goed contact met de gemeente namelijk de Stadsmarinier. 

 Er is vertrouwen in de toekomst. 

 

Noord 
Eudokiaplein , de heer Willem Roestenburg,  Willems Flowershop 
 

Aandachtpunten: 

 Laad en loszone winkeliers is een ramp, er zouden er meerdere komen was de afspraak. 

 Grote publiekstrekker zou welkom zijn. 

Overige: 

 Schoonhouden is van belang. 

 Verschillende winkels is een must, minder belwinkels en kappers. 

 Deelgemeente was goede klant, hoe drukker het op het plein hoe beter. 
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Charlois 
Winkelpromenade Zuidwijk, de heer Henny Verberne 
 

Kar is bijna niet te trekken, het bestuur van de winkeliersvereniging is zo goed als uitgeput. Veel 

goede bedoelingen gehoord, maar resultaat blijft achterwege. 

Aandachtspunten: 

 Leegstand. 

 Vestia plannen verlopen, veel gesloopt zonder te herbouwen. 

 Wanneer wordt het plein eindelijk opgepakt, stoepen verzakt, mensen met een rollator 

kunnen in een aantal gevallen niet eens de stoep op. 

 Financiering voor ondersteuning winkeliersvereniging (was Zakenpartner). 

 Veel te veel m2 winkelruimte. 

Oplossingen: 

 Mensen weer naar buiten lokken, langs de winkels laten lopen. 

 Ondernemers moeten actiever worden. 

 Verschrikkelijke goede straatmanager met goede plannen. 

 Deelgemeente moet weer terug komen, de lijnen zijn veel langer geworden. 

 Echt eens gaan handhaven op schoon en heel. 

Overige: 

 Moeilijke materie om iedereen in beweging te krijgen je hebt te maken met lage lonen, 

samenstelling van de bevolking. 

 Zuidplein ziet er niet uit. 

Positief voorbeeld: 

 Australië, daar is het schoon en wordt er serieus gehandhaafd met zeer stevige boetes. 
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Prins Alexander 
Winkeliersverenging Het Lage Land, mevrouw Angela van IJsselmuide (voormalig lid) 
(voormalig lid van de ondernemersvereniging, ligt nu stil) 

Aandachtspunten:  

 Bestrating is belabberd, 21 jaar geleden, door bomen. 

 Invulling van het Samuel Esmijer plein: meer bankjes, speeltjes voor kids, meer kids, 

moderne versie van Muziektent, groenbakken doen we zelf al, in eigen beheer, iedere 

zaterdag muziek. 

 Overdekte bewaakte fietsenstalling (heeft op de agenda gestaan). 

Overige:  

 Verdwijnen van de deelgemeente is waardeloos: er was een aanspreekpunt in je omgeving, 

gewoon weer terug svp. 

 Graag resultaat op korte termijn, van uitstel komt afstel. 

Goede ontwikkelingen: 

 Markthal. 
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Hillegersberg-Schiebroek 
Winkeliersvereniging Schiebroek, Peppelweg, De heer Van Es 
 

Peppelweg staat op een kantelpunt: kan goed of fout gaan, wacht niet tot het fout gaat want dan 

worden oplossingen vele malen duurder. 

Aandachtspunten: 

 Verbeteren winkelpanden: de tijd nodig om eigenaren panden om die duidelijk te maken  

water bij de wijn te  doen om te investeren en huurverlaging. 

 Om de zaak op te frissen: administratieve ondersteuning noodzakelijk, veel versnipperd 

bezit, veel eigenaren . 

 Bezuiniging op onderhoud en groen: bomen, onderhoud, bestrating, geeft wat verloedering, 

wekelijks noodreparaties. 

 Verdwijnen deelgemeente: was prettig samenwerken, ter zaken kundige mensen en korte 

lijnen. Huidige gebiedscommissie is niet zichtbaar aanwezig, kijken te beperkt en niet naar 

het grotere geheel en het ontbeert hen aan professionaliteit (-tijd). 

Oplossingen: 

 Ondersteuning van winkeliersverenigingen met worden hersteld. 

 Investeren in onderhoud en groen. 

 Zorg voor betaalbare kleinere ruimtes, zoek nauwere samenwerking met 

projectontwikkelaars als gemeente.  

 Iets meer concurrentie tussen verhuurders op een winkelstraat zou kunnen leiden tot lagere 

huurprijzen en betere uitstraling van de panden. 

 Zorgen voor betere liaison naar gemeente. 

Goede ontwikkelingen: 

 De Meent en Witte de Witstraat aanpak is redelijk goed gelukt. 

 Zwaanshals wordt langzamerhand beter: merendeel is van één verhuurder (Havensteder) en 

daarmee wordt de aanpak ook gemakkelijker. 
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Kralingen-Crooswijk 
Oostzeedijk, de heer Oonk 
 

Aandachtspunten: 

 Leegstand van winkelpanden. 

 Stad is grauw: Meer bloemen in de perken, door de hele stad en zorg voor veel bloemen en 

groen bij de ingang van Rotterdam op de Oostzeedijk en de Maasboulevard, maak een 

stedelijk Groene Vingers project met werkzoekenden. 

 Parkeren: ook het inparkeren door hoge stoepranden, hobbels, uitsparingen, even snel met 

je auto naar klant is een crime en fietsbeugels te dicht op parkeerplaats waardoor schade 

ontstaat. 

Oplossingen: 

 Meer groen. 

 Maak parkeren gemakkelijker. 

Overige: 

 Niet blij met project Oude Dijk. 

Goede ontwikkelingen: 

 Markthal  

 Sloepenhaven op Admiraliteitskade. 

 Nieuw Crooswijk -> opbouw in volle gang ->  nu de winkels nog. 

 Schoon en heel gaat goed, misschien nog iets met fietswrakken. 

Let op: 

 Publiek wil kijken / zien / prikkel / heb je dat al gezien / groen. 

 

 

 

 


