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Rotterdam wil de mensen die 
iets te besteden hebben en dat 
kunnen doen in de winkels in 

hun wijk, graag voor de stad behouden. 
Daarom is het de hoogste tijd de win-
kelgebieden in de stad waar nodig een 
stevige impuls te geven. Het ‘Actiepro-
gramma Winkelgebieden’ is bedoeld 
om die impuls mogelijk te maken. Het 
biedt een overzicht van alle winkel-
concentraties in de stad. Maar dat niet 
alleen: het geeft ook aan waar wat moet 
gebeuren.

Onderbelicht
“Veel te lang is het midden- en klein-
bedrijf in de grote steden onderbelicht 
gebleven”, zegt Dominic Schrijer, 
wethouder Werk, Sociale Zaken en 
Grotestedenbeleid. “De aandacht voor 
winkelgebieden en hun welzijn is lang-
zaam maar zeker weggeëbd.”
Als keerpunt ziet Schrijer de opknap-
beurt van de Witte de Withstraat in het 
centrum van de stad. In samenwerking 
met de Wijkontwikkelingsmaatschap-
pij (WOM) beleefde deze straat een 
ingrijpende verandering. Leegstand 
en verpaupering werden aangepakt. 
Malafide ondernemers werd de wacht 
aangezegd. Inmiddels is de Witte de 
Withstraat met veel restaurants, gale-
ries en opvallende winkels één van de 
meest trendy winkelstraten van de stad.

Onmiddellijke actie
Zo kan het dus ook. De Witte de 
Withstraat is een voorbeeld van hoe 
een winkelstraat er weer bovenop kan 

komen. Schrijer: “Wil je investeren in 
een aantrekkelijke woonstad, dan moet 
je ook investeren in aantrekkelijke win-
kels.” Dat gaat nu gebeuren. Het ‘Actie-
programma Winkelgebieden’ geeft aan 
wat er nodig is en waar onmiddellijke 
actie is geboden.
“Het meest urgent is de Nieuwe Bin-
nenweg”, geeft Schrijer aan. Dan gaat 
het niet om het eerste deel van de 
Nieuwe Binnenweg vanaf het centrum 
gezien, maar het deel vanaf de Mathe-
nesserlaan tot de Lage Erfbrug over de 
Schie. In Rotterdam Zuid is Boulevard 
Zuid, oftewel de Groene Hilledijk en 
Beijerlandselaan, al even dringend aan 
verbetering toe.

Gereedschapskist
“Beide straten zullen altijd winkel-
functies hebben”, stelt Schrijer vast. 
“Maar het gaat er nu niet goed. Daarom 
is het nodig de hele trukendoos open 
te trekken om hier verandering tot 
stand te brengen.” De trukendoos: dat 
zijn alle instrumenten die de gemeente 
heeft om in te grijpen. Schrijer: “We 
hebben een stedelijke gereedschapskist, 
waaruit we die instrumenten kunnen 
halen. Per gebied moeten we bekijken 
welke instrumenten nodig zijn. Daar-
voor moet telkens een actieplan worden 
gemaakt.” 
Bij die mogelijke instrumenten valt te 
denken aan het opstellen van bestem-
mingsplannen en het bieden van 
ontwikkelingsmogelijkheden voor 
ondernemers tot en met het toepassen 
van juridische middelen als onteige-

ning. Maar in sommige gevallen zijn 
die instrumenten niet voldoende. Zo 
wil de gemeente vastgoedeigenaren die 
hun bezit laten verslonzen krachtiger 
kunnen aanschrijven om hen tot onder-
houd van hun panden te bewegen.

Goed voorbereid
Invoering van een ondernemersdiplo-
ma vindt Schrijer het overwegen waard 
om potentiële winkeliers beter op hun 
taak voor te bereiden: “Je mag toch wel 
wat eisen aan ondernemers stellen. 
Helaas beginnen veel ondernemers een 
winkel met een minimum aan kennis 
of zelfs zonder boekhouding. Ik vind 
zo’n ondernemersdiploma goed bij 
Rotterdam passen: ervoor zorgen dat 
ondernemers goed beslagen ten ijs ko-
men. Er is ook in het onderwijs steeds 
meer aandacht voor.”
Bij zo’n ondernemersdiploma heeft het 
gehele winkelbestand baat. Naast de 
Nieuwe Binnenweg en Boulevard Zuid 
waar op korte termijn ingegrepen moet 
worden, zijn er nog drie andere cate-
gorieën winkelgebieden. Bij sommige 
verdient de branchering, de diversiteit 
van het winkelbestand, verbetering 
door toevoeging of vermindering van 
winkels. Schrijer: “Zorgen dat de juiste 
winkels op de juiste plek komen. Het 
heeft geen zin, wanneer er in één straat 
vier bakkers zitten.”
Andere winkelgebieden hebben zo’n in-
compleet aanbod dat stad en betrokken 
deelgemeente beter een andere functie 
voor het gebied kunnen zoeken, wat 
niet wil zeggen dat er winkels moeten 

verdwijnen. De vierde categorie winkel-
gebieden functioneert goed en biedt 
perspectief voor de toekomst. “Al blijft 
voortdurende aandacht wel geboden”, 
zegt Schrijer.

Samenwerking
Samenwerking tussen gemeente, 
deelgemeenten, gemeentelijke diensten 
en de betrokken ondernemers staat bij 
de uitvoering van het actieprogramma 
hoog in het vaandel. Schrijer: “Je krijgt 
het programma alleen voor elkaar 
in goed samenspel met elkaar. Door 
winkeliersverenigingen op te zetten 
en met elkaar te praten over goede 
voorzieningen als verlichting, veilig-
heid, buitenruimte en wellicht nieuwe 
winkelformules.”
Daarom heeft de wethouder zijn oren 
al goed te luisteren gelegd. Tijdens 
twee bijeenkomsten in het najaar van 
2007 konden ondernemers en vastgoed-
eigenaren zeggen wat zij van de plan-
nen vonden. “Ik vond die gesprekken 
heel positief”, blikt Schrijer terug. “Er 
was soms kritiek op de gemeente, op de 
diensten, maar ik zag het als een steun 
in de rug en een stimulans dat we op de 
goede weg zijn.”
De eerste actieplannen voor specifieke 
winkelgebieden moeten in de loop van 
2008 klaar zijn. “Dan is aan die plan-
nen ook geld te koppelen”, verwacht 
Schrijer. “Dan kunnen we echt aan de 
slag met wat ik noem de hotspots van 
de winkelgebieden.”

‘Nu aan de slag  
 met de winkelgebieden’

Tekst Ben Maandag

De afgelopen tijd zijn vijftig winkelgebieden 
in Rotterdam onderzocht op hun functionali-
teit, fysieke structuur, positie binnen de de-
tailhandel en onderhoud. Uit dit onderzoek 
zijn 22 winkelgebieden naar voren gekomen 
waar snel actie nodig is. Vandaar dit Actie-
programma Winkelgebieden. Het actie-
programma is tot stand gekomen in nauwe 
samenwerking tussen gemeente, deelgemeen-
ten, eigenaren, marktpartijen en andere  
betrokkenen. Wat gebeurt er verder met het 
Actieprogramma Winkelgebieden? De komen-
de tijd worden er voor de 22 winkelgebieden 
op grond van het programma actieplannen 
gemaakt. Elk plan is toegesneden op het 
gebied waarvoor het is bedoeld: de te nemen 
actie is steeds een kwestie van maatwerk. In 
goed overleg wordt in de actieplannen afge-
sproken welke maatregelen nodig zijn. Voor 
de zomer van 2008 zijn de eerste elf actieplan-
nen klaar. Na de zomer volgen de andere elf.

 Winkelgebieden
Actieprogramma 

 Winkelgebieden
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Er wordt ook gewoond en gewerkt. 
Mensen ontmoeten er elkaar om een 
praatje te maken. Of ze komen er voor 
hun ontspanning, omdat ze het leuk 
vinden om te winkelen. Als gebieden 
worden aangepakt, is het zaak hiermee 
rekening te houden.   

Winkelgebieden in  
vier categorieën
Natuurlijk is het onmogelijk alle 
winkelgebieden tegelijkertijd aan te 
pakken. Om te bepalen welke gebieden 
als eerste aan de beurt komen, zijn ze 
ingedeeld in vier categorieën. 

• De eerste categorie: de gebieden die 
op korte termijn moeten worden 
aangepakt, waar veel verschillende 
maatregelen nodig zijn. Het gaat hier 
om twee bekende winkelgebieden 

Voor elk gebied een
oplossing op maat
Rotterdam heeft zo’n 66 winkelgebie-
den die onderling grote verschillen ver-
tonen. Met sommige gaat het gewoon 
goed. Het winkelaanbod is veelzijdig 
en er zijn genoeg klanten. Maar met 
andere gebieden gaat het niet goed. 
De problemen die zich voordoen ver-
schillen vaak per gebied. In sommige 
gebieden zijn er veel kleine winkeltjes 
die te weinig klanten trekken om te 
kunnen voortbestaan. In andere gebie-
den is er juist een grote supermarkt, 
of een aantal gespecialiseerde winkels 

die veel klanten trekken, maar zijn er 
weer te weinig parkeerplaatsen. In het 
ene gebied zijn de winkelpanden slecht 
onderhouden en zijn er teveel dezelfde 
winkels, en in het andere gebied voelen 
mensen zich onveilig, of zijn de onder-
nemers onderling niet goed georgani-
seerd. 
Al deze uiteenlopende problemen 
vragen om een eigen aanpak. Er is niet 
één oplossing voor alle problemen. Per 
gebied moet een oplossing op maat 
worden gemaakt. Bovendien is een win-
kelgebied dikwijls niet alléén een plek 
waar mensen hun boodschappen doen. 

Winkels zijn uitermate belangrijk voor 
de aantrekkelijkheid van een wijk, zegt 
Dominic Schrijer, wethouder Werk, 
Sociale Zaken en Grotestedenbeleid. 
“Winkels zijn niet alleen goed voor 
de werkgelegenheid, maar ook om 
de middenklasse in een wijk vast te 
houden. Goede winkelvoorzieningen zijn 
voor veel mensen een reden om in een 
wijk te blijven wonen. Zijn die voorzie-
ningen niet goed, dan speelt dat mee in 
hun overweging om weg te gaan.”

Het actieprogramma
 en verder...

‘Samenwerking voorop  
 bij Bedrijven Verbeter Gebieden’

in de stad: de Nieuwe Binnenweg 
(Delfshaven) en de Boulevard Zuid 
(Feijenoord). In deze winkelstraten 
doen zich allerlei problemen voor: 
leegstand, kleine winkelpanden, veel 
versnipperd bezit, te veel winkels en 
te weinig klanten. Bovendien hebben 
niet alle ondernemers genoeg kennis 
en vaardigheden om hun bedrijf goed 
te leiden. 

• De tweede categorie: gebieden waar 
het aanbod niet op orde is. Er zijn 
te veel dezelfde winkels, waardoor 
ze nauwelijks levensvatbaar zijn. 
Of er zijn te weinig verschillende 
winkeltjes, waardoor klanten liever 
een winkelgebied opzoeken waar ze 
wel in één keer al hun boodschappen 
kunnen doen. Hier gaat het dus vooral 
om verbetering van de ‘branchering’. 
Voorbeelden van deze gebieden zijn 
het Oude Noorden, de Vierambachts-

straat, de Afrikaanderwinkeldriehoek 
en Plein 1953.

• De derde categorie: gebieden waar van 
oudsher winkels zitten, maar die door 
de veranderingen eromheen geen toe-
komst meer hebben als gebied waar 
de dagelijkse boodschappen gedaan 
kunnen worden. Voorbeelden zijn de 
Oudedijk in Kralingen West, de Berg-
weg in het Liskwartier en de Dordtse-
laan en de Oranjeboomstraat in de 
deelgemeente Feijenoord. De panden 
die de winkeliers al enige tijd geleden 
hebben verlaten zijn nu ingenomen 
door horeca of dienstverlenende 
bedrijven. In deze gebieden heeft het 
geen zin het oude winkelaanbod terug 
te krijgen. Hier is het zaak nieuwe 
functies in de leeggekomen panden 
mogelijk te maken. 

Ad Sosef leidt vanuit het Ondernemersnetwerk 010 het project 
Bedrijven Verbeter Gebieden (BVG). Hij hoopt dat dit project, waarbij 
ondernemers met elkaar de handen ineen slaan om hun winkelge-
bied te verbeteren, ook een plaats zal krijgen in het Actieprogramma 
Winkelgebieden. 

Dat het actieprogramma er komt vindt hij in elk geval een goede 
ontwikkeling: “Ik denk dat we altijd kritisch moeten kijken naar 
onze winkelgebieden en hoe die zijn ingedeeld. Maar dat moet een 
voortdurend proces zijn. Je moet continu in de gaten houden hoe de 
gebieden zich ontwikkelen. Door bevolkingssamenstelling, door wij-
zigingen in het winkelbestand vinden er voortdurend veranderingen 
plaats. Wij kijken altijd naar de actuele situatie.”

Voor Sosef staat samenwerking voorop. Hij verwacht bij het Actie-
programma Winkelgebieden niet anders. Samenwerking is tenslotte 
ook het toverwoord waardoor het nog jonge BVG-project zo succesvol 
verloopt: van het geld dat ondernemers sinds juni 2007 eenmalig 
konden aanvragen ter verbetering van hun winkelgebied is vrijwel 
alles vergeven. Alle aanvragen, die tussen 1 juni en 1 oktober 2007 
binnenkwamen, zijn beoordeeld. In maar liefst 47 gebieden in 
Rotterdam zijn nu plannen in uitvoering, die binnen een jaar resul-
taten moeten afwerpen.

“Er is inderdaad gretig van de regeling gebruik gemaakt”, constateert Sosef. 
“Door dit initiatief zijn overal in de stad tal van platforms ingericht. In dat 
verband kun je praten met alle betrokkenen over verbeteringen in de ge-
bieden waar het om gaat. Belangrijk is dat ondernemers positieve plannen 
ontwikkelen in grotere verbanden, en dat met betrokkenheid van alle andere 
partijen, zoals de gemeente, de deelgemeente, het OBR.”

Op elk gebied is een eigen aanpak van toepassing. Sosef: “Elk gebied heeft zijn 
eigen uitstraling. Het gaat er nu om het BVG-project en het nieuwe actiepro-
gramma goed met elkaar te integreren, zodat iedereen weet waar hij aan toe 
is.”

De makelaardij van F.I.E.J.J. Blok is gespecialiseerd in commercieel 
vastgoed: kantoor- en winkelpanden in en rond Rotterdam. De make-
laar heeft daardoor goed zicht op de ontwikkelingen in de winkel-
gebieden van de stad. En op wat er de afgelopen jaren is veranderd. 
“In veel winkelgebieden is het winkelgedrag veranderd”, stelt Blok 
vast. “Vroeger had je de traditionele bakker, de slager, de schoenen-
zaak. Die zijn verdwenen. Er heeft schaalvergroting plaatsgevonden 
door de komst van de supermarkten en de bevolkingssamenstelling 
is in veel wijken anders geworden. Dat is op zich niet erg, maar het 
betekent wel dat je een andere branchering krijgt.”

Volgens Blok is het zaak goed te kijken welke winkelgebieden levens-
vatbaar zijn. Daarbij mag niemand over één nacht ijs gaan: “Bekijk 
dat kritisch. Doe onderzoek. Maak een gedegen inventarisatie van de 
bevolkingssamenstelling in een wijk. En stel vast wat het betekent 
voor de ene wijk, wanneer je een ingreep doet in de andere. In het 
wilde weg aan de slag gaan heeft geen enkele zin, daarmee is  
niemand gebaat.”

Wanneer winkelpanden langdurig leeg staan, dan is dat niet goed 
voor een winkelstraat. Blok weet er alles van. “Een pand moet 
uiteindelijk geld opleveren. Dat doet het niet wanneer het leegstaat. 
Elke eigenaar zal zijn uiterste best doen zijn pand tot een succes te 

‘Professionele aanpak
 noodzakelijk’

maken. Toch zijn er winkelgebieden waar de leegstand groot is en waar de 
gemeente dan toch het aantal winkels verder wil uitbreiden.” 

Dat soort ontwikkelingen lijkt Blok niet verstandig: “Ik bepleit een professio-
nele aanpak, waarin eerst de uitkomsten en resultaten van onderzoek worden 
afgewacht, voordat er iets gebeurt.” Daarna zijn daadkrachtige beslissingen 
nodig. Blok: “Dan moet je ook durven zeggen: hier zijn geen winkels meer 
levensvatbaar, daar maken we bedrijven of kantoorruimten van. Daarover 
moeten ook goede afspraken komen. Bovendien kun je als gemeente nagaan 
of voor zo’n verandering op Europees niveau subsidie is te verkrijgen.”

In sommige winkelgebieden verdienen nieuwe ontwikkelingen steun, vindt 
Blok. “Zoals op de Kruiskade, waar veel ondernemers van buitenlandse 
afkomst iets sprankelends neerzetten.” Minder regels, versoepeling van regels 
en snelle regelgeving: dat alles kan bijdragen om steun te verlenen waar het 
goed gaat. “Het is toch mét elkaar in deze stad, en niet tegen elkaar? Wat dat 
betreft mag het in Rotterdam wel wat minder formeel.”  

Gebroeders  
Kop Jansen (eigenaars 

tuincentrum aan de 
Kromme Zandweg):  

“Geef winkeliers die in een 
slecht gebied zitten de kans 

om naar een goed win-
kelgebied te gaan. Houd 

niet krampachtig vast aan 
winkelgebieden die het niet 

goed doen, maar probeer 
prachtige winkelgebieden 

te creëren.”

»

Gerard Rooijakkers 
(Black Widow aan de 
Nieuwe Binnenweg):  

“De gemeente moet strenger 
zijn voor huizenbezitters.  

Rotterdam heeft slechte 
ervaringen met mensen die 

woningen boven winkels 
verhuren. Maar dat bete-
kent dat het goede huis-
eigenaren nu te moeilijk 
wordt gemaakt: zodra je 

twee huurders huisvest, ben 
je volgens de gemeente een 

pension. Maak de regels 
soepeler.”
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• De vierde categorie: gebieden die 
op orde zijn en waar winkeliers en 
andere private partijen investeren. Dit 
is de vierde categorie. De toekomst 
ziet er voor die gebieden nu goed uit, 
maar waakzaamheid en aandacht 
blijft wel geboden.

Ook letten op veiligheid,  
ondernemerskwaliteit en  
buitenruimte
Naast de indeling in vier categorieën 
geeft het Actieprogramma Winkelgebie-
den ook aan op welke andere aspecten 
actie is geboden. Het gaat hier om drie 
criteria:
•ondernemerskwaliteit
•veiligheid
•buitenruimte
De sleutel tot versterking van een 
winkelgebied is vaak gelegen in het 

Sedat Akdag heeft sinds drie jaar samen met Mustafa Demirbag een 
fietsenwinkel aan de Noordmolenstraat in Rotterdam Noord. Akdag 
stelt vast dat er de laatste tijd veel winkels in de straat leeg staan. 
“Dat komt mede doordat veel winkeliers onvoorbereid beginnen en 
snel nadat ze begonnen zijn hun zaak weer moeten sluiten”, zegt 
hij. “Je moet een goede voorbereiding hebben, dat is van wezenlijk 
belang. Je moet ook een goede locatie uitkiezen voor de markt die 
je wilt bedienen. Wie nu nog een shoarmazaak aan de Noordmolen-
straat begint, komt te laat. Dat had je vijftien jaar geleden moeten 
doen, nu niet meer. Wie aan meer van hetzelfde begint, slaat de 
plank mis en bezorgt zichzelf veel problemen. De gemeente kan daar 
ook best greep op hebben door te voorkomen dat er in een bepaalde 
branche nog meer winkels bijkomen.”

Het snelle verloop en de leegstand zijn niet goed voor een bloeiende 
winkelstraat, zegt Akdag: “Als winkeliers komen en gaan, dan is dat 
slecht voor het beeld van de straat en voor de ondernemingen. Ter-
wijl het vaak toch gaat om forse investeringen. Het kost heel wat geld 
om een winkel te beginnen. Daarom moet je je als ondernemer eerst 
goed laten informeren, voordat je ergens aan begint. Bij de Kamer 
van Koophandel is heel veel informatie te krijgen. Bovendien kun je 
zelf marktonderzoek doen en kijken of er behoefte is aan datgene 
wat je wilt verkopen.”

‘Goede voorbereiding 
 is noodzaak voor winkelier’

Zijn fietsenzaak heeft dat onderzoek gedaan. Akdag maakt met zijn fietsen-
winkel onderdeel uit van een zich snel uitbreidende keten, die inmiddels elf 
vestigingen in Nederland heeft, waarvan vijf in Rotterdam. “Goedkope fietsen 
van een goede kwaliteit”, zegt hij. “Klantvriendelijkheid staat voorop.” De 
keuze voor de Noordmolenstraat is gedegen voorbereid: “Dit is een wijk met 
veel nationaliteiten. Daar willen wij middenin zitten. We willen niet één spe-
cifieke doelgroep van dienst zijn, maar iedereen.”

De Noordmolenstraat kan volgens Akdag nog enkele speciaalzaken gebruiken. 
“Zaken die ergens in zijn gespecialiseerd en waar je goede informatie krijgt. 
Maar niet van die euroknaakzaken of cadeauwinkels, daaraan is hier geen 
enkele behoefte.”

verhogen van de ondernemerskwali-
teit. Bepaalde ondernemers beginnen 
onvoorbereid een winkel, met alle 
gevolgen van dien. Invoering van een 
ondernemersdiploma of betere scho-
ling kunnen in staat zijn om de kennis 
en kunde van startende winkeliers 
te verbeteren. In elk geval is het in 
sommige winkelgebieden nodig zwak 
ondernemerschap te weren en sterker 
ondernemerschap te stimuleren. Het 
actieprogramma meldt in welke winkel-
gebieden dit nodig is.
In veel winkelgebieden is veiligheid een 
bron van zorg. De veiligheid is vaak een 
optelsom van verschillende factoren 
zoals de mate van leegstand, het aantal 
veranderingen in het winkelgebied en 
de weerbaarheid van het gebied, ofte-
wel het vermogen zelf de problemen 
te lijf te gaan. Soms heeft een winkel-
gebied een steuntje in de rug nodig 

om de veiligheid te vergroten. Welke 
winkelgebieden dat zijn, staat in het 
actieprogramma vermeld.
Winkelgebieden zijn bij uitstek ver-
blijfsruimtes, waar mensen het graag 
naar hun zin hebben terwijl ze win-
kelen. Dat betekent dat niet alleen de 
winkels, maar ook de buitenruimte 
goed in orde moet zijn. Slecht betegelde 
straten, onvoldoende verlichting en 
verwaarloosd straatmeubilair dragen 
niet bij aan een winkelgebied waar het 
aangenaam vertoeven is. Soms is geld 
nodig om winkelgebieden waar de 
buitenruimte niet in orde is op te knap-
pen, door bijvoorbeeld de bestrating te 
verbeteren, fietsklemmen te plaatsen of 
de verlichting te verbeteren. Wanneer 
zo’n investering nodig is, dan staat dat 
in het actieprogramma aangegeven.

Wijk Winkelgebied

Integrale lange termijnaanpak

Middelland / Nieuwe Westen Nieuwe Binnenweg

Hillesluis / Bloemhof Boulevard Zuid

Verbetering branchering

Oude Noorden Winkelgebied Oude Noorden

Oud Crooswijk Crooswijkseweg

Kralingen West Middelpunt / Vlietlaan

Middelland Middellandstraat

Delfshaven Schiedamseweg

Nieuwe Westen Vierambachtsstraat

Spangen / Tussendijken Mathenesserweg / Visserijstraat

Hoogvliet Noord Wilhelm Tellplaats

Afrikaanderwijk Afrikaanderwinkeldriehoek

Pendrecht Plein 1953

Carnisse Pleinweg / Nettomarkt / Carnissedriehoek

Oud Charlois Wolphaertsbocht / Boergoensstraat

Beverwaard Oude Watering / Beverwaard

Functieveranderingsgebied

Hillegersberg Zuid Kleiwegkwartier

Kralingen West Oudedijk

Nieuw Crooswijk Rusthoflaan

Liskwartier Bergweg

Kleinpolder Overschie Oost / Abtsweg

Bloemhof / Tarwewijk Dordtselaan

Feijenoord Oranjeboomstraat

Onderverdeling winkelgebieden naar actiecategorieën
  Ondernemerskwaliteit

  Veiligheid 

  Buitenruimte

Karin van Rooyen  
(Federatie  

Zakenvrouwen):  
“De beste ondernemers heb-

ben geen diploma, onder-
nemen zit in hun genen. 

Het is toch niet voor niets 
afgeschaft? Ik zou het  

ondernemersonderwijs 
meer richting het duale 

leertraject willen zien 
gaan. Met meer praktijk-

ervaring zijn aankomende 
ondernemers beter  

voorbereid op het  
ondernemerschap.”

Farid Darkaoui  
(Zakenexpert bv,  

laanmanager  
Boulevard Zuid):  

“Ik zie grote ambities in het 
actieplan, maar hoe houd je 

de snelheid erin? Let ook goed 
op wie in de winkelgebieden 
gaat coachen en begeleiden, 

daarin moet goed geselec-
teerd worden.”

»
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‘Voer overleg  
 met alle betrokkenen’

“Heel goed dat het Actieprogramma er komt,” zegt Olivia de Wolf 
van Albert Heijn De Wolf aan de Kleiweg. “Maar ik hoop wel dat het 
betekent dat er afstemming komt met alle partijen die bij de win-
kelgebieden zijn betrokken, zoals de deelgemeente, de eigenaren, de 
winkeliers.”

De Kleiweg is een lange winkelstraat, waar aan het begin, in het mid-
den en aan het eind concentraties van winkels zijn te vinden. Eén ge-
heel is het daardoor niet, legt Olivia de Wolf uit. “Die drie delen zijn 
wel aantrekkelijk voor de klanten, maar daartussenin staan wonin-
gen. Het is minder aantrekkelijk om de hele straat door te lopen als 
je winkelt: dan wil je winkels en etalages zien en geen woningen.”

De deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek heeft een economische 
visie gemaakt, waarin ook de winkelgebieden een plaats hebben. 
Olivia de Wolf: “Ik moet toegeven dat van die drie gebieden de Klei-
weg de minste uitstraling heeft, daarover is iedereen het wel eens.” 
Het is dus zaak dat daaraan iets wordt gedaan. “De Kleiweg zien we 
als de poort van Hillegersberg-Schiebroek”, zegt de franchise-houder 
van de AH-vestiging. “Zo’n toegang verdient inderdaad een mooi 
visitekaartje. Waar we al heel lang mee bezig zijn is het straatmeu-
bilair, dat ziet er op dit moment niet best uit. Ook het onderhoud 
daarvan is een punt van zorg. En de verlichting. De Kleiweg is nu een 

vrij sombere, drukke straat, het zou mooi zijn wanneer die een wat frisser, 
aantrekkelijker karakter krijgt.”

Olivia de Wolf is ook als bestuurslid van de ondernemersvereniging Kleiweg-
kwartier bezig met de verbetering van de uitstraling van de winkelstraat. 
De gesprekken daarover en die met de deelgemeente zijn gaande. Hier geldt 
volgens haar wat ook voor het Actieprogramma moet gelden: “Het is belang-
rijk met iedereen in gesprek te zijn en goed te kijken naar alle belangen die er 
spelen. Samenwerking moet het uitgangspunt zijn. Maar het moet uiteinde-
lijk wel ergens toe leiden: het mag niet tot woorden beperkt blijven. Soms zou 
ik willen dat er wat meer daadkracht aan de dag werd gelegd: geen woorden 
maar daden. Dat gaat hier zeker op.”

Ruim twintig jaar heeft Jeffrey Julliën Trip een kapsalon aan de 
Oranjeboomstraat. Sinds enige tijd is hij voorzitter van de onderne-
mersvereniging. Bezorgd heeft hij vernomen dat de Oranjeboom-
straat in het Actieprogramma Winkelgebieden is opgenomen in de 
categorie ‘Functieveranderingsgebieden’. “Het zou hier niet meer 
lopen”, zegt hij. “Maar de Nieuwe Unie, van wie wij als winkeliers 
onze winkels huren, heeft net veel geld gestopt in nieuwe luifels en 
nieuwe rolluiken. Prachtige rolluiken zijn dat, zonder dat de corpo-
ratie daar de huren voor heeft verhoogd.”

Volgens Julliën Trip maakt het Actieprogramma Winkelgebieden 
de toekomst van de Oranjeboomstraat plotseling onzeker. Met deze 
plannen moet hij straks elders een kapperszaak beginnen, verwacht 
hij. “Ja zeg, ga mij niet vertellen waar ik moet knippen. Mijn klanten 
komen hier uit de buurt, hier voel ik mij thuis. Het is onbegrijpelijk 
dat er de afgelopen jaren zoveel overheidsgeld in deze straat is ge-
pompt, afgelopen jaar nog al dat geld door de Nieuwe Unie, en dan 
nu ineens dit.”

“Los het probleem anders op”, zegt Julliën Trip. “Ik begrijp wel dat 
de soep nooit zo heet wordt gegeten als hij wordt opgediend en ik 
geloof absoluut in de goede bedoelingen van de wethouder en dit 

‘Vertel mij niet
 waar ik moet gaan knippen’

Hans Drent (opticien 
aan de Strevelsweg):  
“De Beijerlandselaan is 
door de trambaan heel 

onpersoonlijk geworden. 
Zulke fysieke omstandig-
heden zijn slecht voor de 

ondernemer.”

college. Maar er is hier van alles in voorbereiding. Er is geld voor de onder-
nemers om iets blijvends te doen voor de winkels. We komen er met elkaar 
binnenkort wel uit wat dat zal zijn.”

Verdere specialisatie zal de Oranjeboomstraat goed doen, verwacht hij. 
“Wanneer de groenteman ook delicatessen verkoopt en de slager niet al-
leen kippenvleugeltjes in de aanbieding heeft, maar zorgt voor een breder 
aanbod, dan wordt het winkelbestand krachtiger. En help die ondernemers 
daarin, stimuleer de bakker om een koffiehoekje te beginnen. Verder is er een 
schreeuwende behoefte aan een schoenmaker in deze straat. Daar kun je wat 
aan doen en dan blijft de Oranjeboomstraat een prachtstraat, want dat is het.” 
Julliën Trip wacht reikhalzend op het moment om hierover met wethouder 
Dominic Schrijer van gedachten te wisselen.

Bestaande instrumenten  
voor verbeteringen
De gemeente heeft verschillende instru-
menten om de problemen in winkel-
gebieden aan te pakken. Een mix van 
maatregelen sluit aan bij de verbetering 
van het winkelgebied. Het spreekt 
vanzelf dat de gemeente dit nooit al-
lemaal op eigen houtje doet. Overleg 
met de ondernemers, deelgemeenten, 
vastgoedeigenaren, ontwikkelende 
partijen en bewoners in het gebied is 
daarin cruciaal. Om te beginnen gaat 
de gemeente met hen de knelpunten 
in kaart brengen en gezamenlijk een 
actieplan opstellen. Daarin moet duide-
lijk zijn welke winkels nog missen en 
toegevoegd zouden kunnen worden. 
De gemeente kan eigenaren van winkel-
panden die hun bezit laten verslonzen 
dwingen hun bezit toch op te knappen. 
Als ze dat weigeren kan een pand wor-

den aangeschreven. Ook is het mogelijk 
dat in overleg een woningcorporatie of 
particuliere eigenaar het pand aan-
koopt. 
Dankzij het bestemmingsplan is de 
komst van sommige winkels te sti-
muleren of juist te ontmoedigen. Dit 
instrument heeft directe invloed op di-
versiteit van het winkelaanbod. Omdat 
de gemeente zelf ook winkelruimtes 
verhuurt, kan ook op die manier het 
aanbod worden beïnvloed. 
Daarnaast kan de gemeente een gebied 
beter bereikbaar en toegankelijker ma-
ken door parkeerplaatsen aan te leggen 
en door bijvoorbeeld de buitenruimte 
flink op te knappen. 
In overleg met de scholen wordt het 
onderwijs over ondernemen verbe-
terd. Startende ondernemers krijgen 
bijscholing, zodat hun kans op succes 
groter wordt. Ook kan de gemeente aan 

ondernemers kwaliteitseisen stellen. Op 
die manier wordt de kans kleiner dat ze 
snel failliet gaan, omdat ze niet over de 
juiste kennis en kwaliteiten beschikken. 
In sommige wijken krijgen onderne-
mers die investeren de helft van hun 
geld terug (Kansenzonessubsidie). 
Ondernemers kunnen zeggenschap 
krijgen over een deel van de OZB-
opbrengst. Dat geld kunnen zij in hun 
eigen gebied investeren in projecten die 
zij belangrijk vinden.   

Op zoek naar  
nieuwe maatregelen
Hoewel de gemeente al veel maatrege-
len kan nemen, is het toch nodig na te 
denken over nieuwe en aangescherpte 
instrumenten. Simpelweg omdat de 
problemen in sommige gebieden zo 
groot zijn, dat extra inspanning nodig 

is. Op dit moment blijkt het in de prak-
tijk bijvoorbeeld lastig om vastgoedeige-
naren die hun bezit laten verloederen 
aan te pakken. In veel winkelstraten 
zorgen deze ‘rotte kiezen’ voor een 
ongezellige sfeer. Als het uiteindelijk 
lukt daaraan iets te doen, zijn er vaak al 
jaren voorbij. 
De gemeente zou daarom graag zien 
dat het makkelijker wordt panden aan 
te schrijven, omdat het verzoek om 
een winkelpui op te knappen dan ook 
meer indruk maakt op de eigenaar. Ook 
laten sommige eigenaren hun panden 
langdurig ongebruikt leeg staan. Voor 
bezoekers en ondernemers van een win-
kelstraat is dat altijd een slecht teken. 
De gemeente wil onderzoeken of men 
deze eigenaren kan belasten, via een 
leegstandstax, of kan stimuleren door 
een verhuurpremie. Zo worden eigena-
ren van de panden ook gestimuleerd 

om mee te werken aan het opknappen 
van een gebied. 
Een maatregel die de veiligheid en 
toezicht in een gebied zou kunnen 
verhogen is mogelijk maken van meer 
bewoning boven winkels. De betrok-
kenheid van bewoners en ondernemers 
wordt ook verhoogd door meer (star-
tende) ondernemers te ondersteunen 
bij de aankoop van hun bedrijfspand.  
Al deze maatregelen zullen de komende 
tijd worden uitgewerkt. 
Tot slot is ook de rol van de woningcor-
poraties van belang bij het opknappen 
van winkelgebieden. Zij zijn gebaat bij 
een goed winkelaanbod: dan zijn hun 
woningen makkelijker te verhuren.

Samenwerking is  
van levensbelang
Een actieprogramma zonder draagvlak 
heeft weinig kans van slagen. Vooral 
wanneer de overheid slechts over wei-
nig maatregelen beschikt om verbete-
ringen op gang te brengen. Daarom is 
samenwerking van het grootste belang.
In de aanloop naar het actieprogramma 
is al overleg gevoerd met betrokkenen 
en belanghebbenden. Ondernemers, 
eigenaren, makelaars en vertegenwoor-
digers van de Kamer van Koophandel, 
Ondernemersnetwerk 010 en MKB Rijn-
mond hebben tijdens bijeenkomsten 
hun zegje kunnen doen. Dat leverde 
vaak weer nieuwe inzichten op.
Ook de deelgemeenten zijn voor de 
samenstelling van het actieprogramma 
geraadpleegd. Zij maken de economi-
sche visies, die voor veel winkelgebie-
den gelden. De bevindingen van die 

visies stroken met het actieprogramma. 
Ook hier is overleg het sleutelwoord. 
Zo zal het ook verder gaan. Het actie-
programma staat of valt met de geza-
menlijke aanpak. Door te overleggen 
en samen verbeteringen door te voeren 
krijgt het actieprogramma kracht. 
Alleen zo zijn de beste resultaten te 
behalen. En alleen zo kan het actiepro-
gramma het succes worden, waarbij de 
stad als geheel is gebaat.
Elk gebied dat in de eerste drie catego-
rieën voorkomt krijgt een eigen actie-
plan. Dat betekent dat er de komende 
tijd 22 actieplannen ontstaan, in nauwe 
samenwerking met alle betrokkenen. 
De gemeente neemt daarin de regie op 
zich. In de actieplannen staat aange-
geven welke maatregelen nodig zijn om 
het wensbeeld voor elk winkelgebied 
werkelijkheid te laten worden.

Leon van Catz  
(COM Wonen):  

“Ik weet zeker dat het gaat 
veranderen, maar op dit 

moment willen mensen  
gewoon snel hun bood-

schappenkar vullen.”

Diederik Mohr  
(KvK):  

“In plaats van eigenaren 
te straffen als hun pand 

leegstaat, zou je ze moeten 
belonen als er een winkelier 

in komt.”
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Actieprogramma winkelgebieden  
is een uitgave van de Gemeente  

Rotterdam, Ontwikkelingsbedrijf

tekst  Ben Maandag

fotografie  Jan van de Ploeg

vormgeving   Trichis  
vormgeving bno

Voor verdere informatie kunt u 
contact opnemen met de volgende 
accountmedewerkers van het  
Ontwikkelingsbedrijf.

Algemeen
Frank Delhij (010) 205 28 48

Hoek van Holland, Overschie
Kim Nguyen (010) 205 28 47

Hillergersberg-Schiebroek,  
Prins Alexander
Peter Tobé (010) 205 28 40

Noord, Kralingen-Crooswijk
Yvonne Spijkers (010) 205 28 48

Centrum, Delfshaven
Sharon Bouw (010) 205 28 46

Feijenoord
Yvonne Trip (010) 205 28 72

Charlois
Marloes van Brugge (010) 205 28 92

IJsselmonde
Nico Sizoo (010) 205 28 88

Hoogvliet, Pernis
Jaap van Goor (010) 205 28 45

Tanneke Jansen  
(Continu organisatie-

advies en project-
management):  

“Dit is een duidelijk  
Rotterdams verhaal.  

Verzin ook een prikkel 
die op de langere termijn 
werkt: stel voorwaarden, 
zodat winkeliers binding 

met het gebied krijgen.  
Ik mis soms wel het  

denken op stadsniveau: 
deelgemeenten moeten 

elkaar op dit gebied niet 
beconcurreren.  

Stel ook toelatingseisen. 
Winkeliers weten soms niet 

waaraan ze beginnen.”


