Bijval voor aanpak
van Ambachtsplein
◄De ge
meente Rot
terdam en
vastgoedbe
drijfOrange
Capita! Part
ners pakken
het Ambachts
plein in Zeven
kamp aan. rnro

GertOnnink
Rotterdam

Bewoners van de Rotterdamse wijk
Zevenkamp hebben in groten ge
tale gereageerd op de plannen voor
het Ambachtsplein, dat meer win, kelgebied zou moeten worden. De
gemeente Rot.terdam en vastgoed
bedrijfOrange Capital Partners ko
men later dit jaar met een ontwerp.
,,Prima, goed plan, gelijk doen."
Zo luidde een reactie van een be
woner van het Ambachtsplein in
Rotterdam-Zevenkamp op het plan
van de gemeente Rotterdam om
het winkelgebied aan te pakken.
,,Anderen waren juist voorzichti
ger", zegt Dorine de Koning van de
gemeente Rotterdam en betrokken
bij de herinrichting.

Nieuwe supermarkt

Tot 1 mei konden pakweg vierhon
derd omwonenden van het veelbe
sproken plein in Prins Alexander
aangeven hoe zij aankijken tegen
een verbeterd winkelgebied. Samen
met het Amsterdamse vastgoedbe
drijfOrange Capita} Partners werkt
de gemeente Rotterdam aan een
grote aanpak. Daarbij zou het Am
bachtsplein meer een winkelplein
moeten worden, liefst met een
nieuwe supermarkt erbij. Er lopen
gesprekken met Albert Heijn, maar
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concreet zijn de voorstellen nog
niet.
"Wij hebben bijna dertig reacties
ontvangen", zegt De Koning. ,,Daar
zat ook een Vereniging van Eigena
ren bij, die spreekt namens meer
bewoners." Het is de zegsvrouw
van Rotterdam opgevallen dat de
inbreng gevarieerd was. ,,Mensen
steunen de plannen of komen met
ideeën hoe het ook kan. Het zijn
uiteenlopende reacties."

Wijkmarkt

Leefbaar Rotterdam-raadslid Ben
venido van Schaik opperde het idee
van een wijkmarkt op het Am
bachtsplein. Er zou plek moeten
komen voor twintig marktkooplie
den, die elk eigen materiaal aan de
man of vrouw brengen. Met deze

markt zou er meer publiek vanuit
de regio naar Zevenkamp getrok
ken kunnen worden, aldus de Leef
baar-man. ,,Er waren ook mensen
die juist tegen een markt zijn", re
ageert De Koning.
In de reacties klonk opnieuw de
roep om een pinapparaat. De wijk
Zevenkamp moet het al even zon
der geldautomaat stellen. Volgens
De Koning zijn er plannen om die
aan de Zevenkampse Ring weer in
gebruik te nemen. ,,Veel bewoners
zien het als een groot gemis. Wij
willen dat verzoek in ieder geval
ondersteunen, het is dan aan de ei
genaar om dat uit te voeren."

Parkeersituatie

Bewoners van het Ambachtsplein
spreken in de reacties op de herin-

richting ook hun zorgen uit over de
parkeersituatie, over de overlast na
winkeltijd en over het uitzicht dat
ze straks vanuit hun woningen
hebben als de grote beurt helemaal
klaar is.
De gemeente Rotterdam bundelt
alle reacties en hoopt nog deze
maand met een document te ko
men waarin de input vanuit de
wijk ook van antwoorden voorzien
is. Later dit jaar moet er een ont
werp komen voor het Ambachts
plein 2.0. Dat wordt gemaakt door
de gemeente Rotterdam en vast-_
goedbedrijf Orange Capital Part
ners. Het is nog niet bekend wan
neer dat definitieve ontwerp voor
het winkelgebied er kan liggen.

Ambities

Manager Tara Steger van Orange
Capita} Partners bevestigde vorige
maand dat haar bedrijf wil investe
ren in het Ambachtsplein. ,,Alles
valt of staat met een supermarkt",
zegt Steger over de ambities in Ze- ·
venkamp. ,,We hopen eind dit jaar
ofbegin volgend jaar de vergunnin
gen binnen te kunnen hebben." De
gemeente Rotterdam verzekerde
eerder dat er geen woningen weg
hoeven, wel worden er winkelpan
den gesloopt.
Meer informatie staat op rotter
dam.nl/zevenkamp.

