Juli/augustus 2021

Aanpak centrum Zevenkamp
Nieuwsbrief over (de omgeving van) het
Ambachtsplein en de plannen voor een
nieuwe supermarkt.
Nieuwe supermarkt
Albert Heijn wil zich graag vestigen aan het
Ambachtsplein. In de vorige nieuwsbrief
schreven we al dat Albert Heijn in de tweede
helft van dit jaar een tijdelijke minilocatie wil
openen op de plek van de voormalige Coop.
De eigenaar van het winkelcentrum, Orange
Capital Partners, is bezig met de ontwikkeling
van de nieuwe supermarkt. In de voorlopige
planning start de verbouwing in tweede helft van
2022 en is de opening van de nieuwe supermarkt
in de tweede helft van 2023.
Het voorlopig ontwerp is getoetst door de
afdeling welstand van de gemeente. De
volgende stap is het plan uitwerken naar een
definitief ontwerp. Op de achterkant van deze
nieuwsbrief ziet u een aantal impressies van de
nieuwe situatie. Wij zijn benieuwd naar uw
reactie.
De entree van de supermarkt ligt aan het plein,
maar heeft ook een ingang in de nieuwe
aanloopstraat. Ook wordt het dak van de
supermarkt ingericht met mos (sedumdakvegetatie). Naast het toevoegen van de supermarkt,
wordt ook de gevel van het Huis van de Wijk
aangepakt. Bijvoorbeeld door het toevoegen van
ramen krijgt de straat een vriendelijker karakter.

Klankbordgroep
Verschillende bewoners, ondernemers en
organisaties reageerden op onze uitnodiging om
mee te doen in een klankbordgroep. Dinsdag 12
juli was de eerste bijeenkomst.
De klankbordgroep wil ideeën en geluiden uit de
wijk inbrengen en meedenken en reageren op
plannen. Dit kan over allerlei zaken gaan,
bijvoorbeeld bouwwerkzaamheden, parkeren en
vergroenen van het plein. Voorlopig komt de
klankbordgroep één keer per maand bij elkaar.
Energyfloor
Begin dit jaar kwam de energyfloor op het plein,
een speelplek op zonnepanelen. Helaas is de
vloer beschadigd, maar deze wordt gerepareerd.
Loop binnen bij de gemeente
Heeft u vragen aan de gemeente? Iedere vrijdag
tussen 10.00 en 12.00 uur kunt u binnenlopen bij
de alliantie op Ambachtsplein 85. U hoeft geen
afspraak te maken.
Reageren, meer informatie of vragen
Wilt u reageren, heeft u vragen of opmerkingen?
Stuur dan een bericht naar Dorine de Koning,
communicatieadviseur van de gemeente, op
de.dekoning@rotterdam.nl.

www.rotterdam.nl/zevenkamp
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