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Inleiding 
 

De stichting BIZ Raadhuisplein – Molenweg is een samenwerking tussen alle ondernemers en pandeigenaren 

die zijn gevestigd in de BI-Zones Raadhuisplein – Molenweg te Rozenburg, en is per 1 januari 2016 

operationeel.   
 

De opdracht, zoals verwoord in de uitvoeringsovereenkomst 2016, tussen de gemeente Rotterdam en de 

Stichting BIZ Raadhuisplein – Molenweg Rozenburg, is om het gebied structureel aantrekkelijker en veiliger te 

maken. We zetten ons op alle vlakken in om het gebied een nog aantrekkelijker verblijfsklimaat te realiseren 

en die zich blijvend positief onderscheidt van andere winkelstraten.   
  

De centrale doelstelling van de BIZ stichting is het verbeteren van de BI-zone Raadhuisplein – Molenweg 

Rozenburg binnen de kaders die de Wet en de afspraken tussen de Stichting BIZ en de Gemeente Rotterdam 

daaraan hebben gesteld.  
 

In dit jaarverslag is opgenomen een bloemlezing uit de werkzaamheden binnen de Bedrijveninvesteringszone 

in het jaar 2017. 
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Bestuur 
Het bestuur bestond in deze periode uit de volgende personen: 

 

Voorzitter  : J. Fernandez Naranjo 
Penningmeester  : A. van Vliet 
Secretaris   : P.J. Noorlander 
Algemeen bestuurslid  : A. Meenderman 
Algemeen bestuurslid  : R. Selhorst  
Algemeen bestuurslid  : K. Eloualid 
Algemeen bestuurslid  : R. Ramkhelawan  
 
Adviseur  : W. de Vries  
Adviseur  : E. Markus 
 
Er zijn geen mutaties geweest binnen het bestuur.  
 
Janneke van Lieshout is sinds februari 2017 ingezet om de communicatie voor de stichting te verzorgen en de 
verslaglegging van de maandelijkse vergaderingen.  
 

Uitvoerder 
De uitvoering van de activiteiten is in handen van de bestuursleden en ander (BIZ) betrokkenen. Er is in 2017 
geen winkelstraatmanager actief geweest. 
 

Subsidiënten/Sponsors 
In het verslagjaar waren de Gemeente Rotterdam, de Stichting Steunfonds MKB, Gebiedscommissie Rozenburg 

en diverse ondernemers, subsidiënten voor onder andere het KVO project, geluidsinstallatie en klantenkaart. 

 

Participanten 
Einde verslagjaar 2017 waren er ca. 118 participanten binnen de Bedrijveninvesteringszone (ondernemers en 

vastgoedeigenaren).  

 

Rapportage 
Door de stichting werden periodieke schriftelijke rapportages verzorgd, door middel van nieuwsbrieven en 

nieuwsflitsen.  
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Vergaderingen 
 

In het verslagjaar is het bestuur maandelijks bij elkaar gekomen. Daarnaast zijn er door het bestuur regelmatig 

ad-hoc bijeenkomsten gehouden om meer specifiek, zaken door te spreken.  

 

Bijzondere bijeenkomsten 
 

De stichting heeft diverse bijeenkomsten  voor de ondernemers binnen het winkelgebied georganiseerd, onder 

andere een workshop in de week van de veiligheid: ‘Groepstraining Veiligheid!’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er was regelmatig een afvaardiging vanuit het bestuur aanwezig bij de verschillende bijeenkomsten die de 

Gemeente Rotterdam (KVO), Rijkswaterstaat (i.v.m. Blankenburgverbinding) en gebiedscommissie heeft 

georganiseerd.  
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Publicaties in lokale kranten en sociale media 
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Samenwerking weekmarkt 

Het bestuur heeft de samenwerking met de Weekmarkt voortgezet in 2017. Begin 2017 is er een 

activiteitenkalender opgesteld en gecommuniceerd met het winkelend publiek. Door intensieve samenwerking 

tussen de weekmarkt en winkeliers zijn de woensdagen als belangrijkste koopdag gepositioneerd.  

Tijdens de markturen vonden er diverse activiteiten plaats om het winkelen op de Rozenburgse weekmarkt en 

het vernieuwde winkelplein te promoten.  Naast de populaire actie “Kraak de Kluis” waren er ook regelmatig 

proeverijen op de markt waarbij zowel marktkooplieden als winkeliers deelnamen aan de actie en hun samples 

gratis aanboden aan het publiek.  

  



Jaarverslag 2017 Stichting Raadhuisplein – Molenweg Rozenburg 

 

Openbare ruimte / Revitalisering Raadhuisplein 
 

In 2017 volgde er nog een nasleep aan de verbouwing van het plein. De bestrating van het plein was in eerste 

instantie slecht uitgevoerd. De afvoergoten in het gebied lagen vol puin waardoor water bij regenval tot op de 

enkels toe bleef staan. Na aandringen van het bestuur zijn er een aantal herstel werkzaamheden uitgevoerd.  

Echter is het plein nog niet tot onze tevredenheid opgeleverd. De verzakkingen en putten zijn nog steeds 

aanwezig. De parkeerplaats is nog steeds niet gewijzigd, de fietsnietjes zijn ook niet verplaatst. De Molenweg is 

nog steeds hobbelig.  

Wij hebben getracht de afgelopen maanden in diverse vormen van overleg met de ambtenaren van Gemeente 

Rotterdam te organiseren dat de bestrating en het groen op een aantal plekken wordt herzien en verbeterd. 

Zowel de ambtenaren als de gebiedscommissie hebben niet de werkzaamheden of de intentie geuit om het op 

te pakken. Een paar gesprekken en brief/e-mail wisselingen hebben helaas niets uitgehaald. Wij zijn nu een 

offensief begonnen middels een Noodbrief (onder Embargo) om het BIZ-gebied serieus te laten nemen op alle 

vlakken door de gemeente Rotterdam. 

 

 

   



Jaarverslag 2017 Stichting Raadhuisplein – Molenweg Rozenburg 

 

Keurmerk Veilig Ondernemen 
 

De werkgroep KVO had de ambitie uitgesproken om samen met de gemeente Rotterdam, politie en 

brandweer te werken aan continue verbetering van het gebied met het KVO keurmerk en de daaraan ten 

grondslag liggende procesgang als basis.  

 

Helaas is dit proces tot stilstand gekomen door het keer op keer afwezig zijn van de gemeente Rotterdam in dit 

proces. Dit is met name teleurstellend, omdat dit reeds de 3e keer is dat dit proces in gang is gezet en 

evenzoveel keer heeft gefaald. 

 

In overleg met de gebiedscommissie Rozenburg wordt er in 2018 een nieuw poging gedaan om het KVO-

overleg te doen slagen. Het is belangrijk dat de stichting hierin gesteund wordt door gemeente, politie en 

brandweer en dat wij gezamenlijk alle aspecten op het gebied van veiligheid met elkaar bespreken. 

 

Wanneer wij het certificaat van het Keurmerk Veilig Ondernemen behalen, bestaat er de mogelijkheid voor de 

ondernemers en vastgoedeigenaren om korting te vragen bij hun verzekeraar (indien van toepassing). 
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Belangrijkste doelen die in 2017 gerealiseerd zijn: 

1 Grootse heropening van het plein (29 maart t/m 1 april) 

 

2 Eerste uitgave Glossy ‘Beleef Rozenburg’ 

 

3 Toezegging van gemeente Rotterdam pilot Anders Geregeld in 2018 te realiseren, incl. een aanvraag 

jaarvergunning evenementen 

 

4 Plaatsing AED’s bij Hotel Pico en Albert Heijn 

 

5 Plaatsing Slimme bandenpomp op Raadhuisplein waarbij men gratis de bandenspanning kan 

controleren en de banden kan oppompen 

 

6 Aanleg geluidsinstallatie in het winkelgebied 

 

7 Beleidsregel inzake braderieën e.d. uitsluitend in overleg met Stichting BIZ / EMR 

 

8 Beslag op BIR gelden (ca. € 78.000,-) tbv omgeving winkelgebied 

 

9 Veel evenementen 

 

10 Activiteiten voor het winkelend publiek op woensdag marktdag zoals de Proeverijen in 

samenwerking met Stichting Markt (volgens het Jaarprogramma) 

 

11 Vernieuwde website online www.emr-rozenburg.nl en www.shoppeninrozenburg.nl  

 

12 Veiligheidsscan in juli 2017 uitgevoerd door het CCV 

 

13 Uniforme huisregels geïntroduceerd voor het gehele winkelgebied 

 

14 Groepstraining Veiligheid op 10 oktober 2017 verzorgd voor alle winkeliers in samenwerking met 

CCV  

 

15 Realiseren van het Sinterklaashuis (jaarlijks terugkerend) 

 

16 Realiseren van de Kerstmarkt (jaarlijks terugkerend)  
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Plan van Aanpak 2018 

 

In het BIZ Jaarplan 2018 zijn de doelstellingen voor de BIZ periode 2018 benoemd. Dit plan is reeds ingediend 

bij de gemeente Rotterdam en door de betreffende ambtenaar akkoord bevonden. De activiteiten ligt op 

schema.  

 

Enkele belangrijke thema’s voor 2018 zijn: 

• Project ‘Anders geregeld’ 

• Banieren (i.c.m. sfeerverlichting) aan lichtmasten Molenweg 

• Website ‘Bidbook Blankenburg’ 

• Promotie / Publieksacties 

• Schriftelijke afspraken met gemeente Rotterdam o.a over KVO, Koepelvergunning, handhaving 

etc. 

 

Concreet plan met activiteiten die plaats gaan vinden in 2018 in het gebied: 

• Attractiviteit 

• Evenementen (kalender)  

• Promotie / Publieksacties 

• Schriftelijke afspraken met gemeente Rotterdam 

 

Het bestuur van EMR werkt aan het realiseren aan een goed economisch functionerend winkelgebied (middels 

nieuwsbrieven/overleg) gezamenlijk met onze bestuurders, Gebiedscommissie en derden. Hiervoor hebben we 

de input nodig van alle ondernemers en deze is onontbeerlijk bij het nemen van besluiten op alle fronten bij het 

positioneren van Rozenburg in de Regio en in de stad Rotterdam. 

Wij nodigen een ieder uit om mee te praten over onze(uw) toekomst en op de hoogte te raken van de meest 

actuele stand van zaken. Een goed functionerende winkelcentrum komt niet vanzelf: Samen zetten we 

Rozenburg op de kaart! 

Namens het bestuur,  

 

 

J. Fernandez Naranjo   P.J. Noorlander   B. van Vliet 

(voorzitter)    (Secretaris)   (Penningmeester) 

 

 


