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Vereniging RCD: samen sterk in het hart van een wereldstad
Rotterdam Central District: de parel in het hart van de stad. Een eigenzinnig
gebied, met het Stationsplein als dynamisch middelpunt. Hier komt alles samen.
Van groot en gevestigd tot startup. Van tijdelijk en rauw tot gepolijst en duurzaam.
Een Europees economische hub met internationale connecties. Er is van alles
mogelijk. Maar hoe maak je als ondernemer, belegger of investeerder nou
maximaal gebruik van deze kansrijke plek? Dat doe je door krachten te bundelen
en gezamenlijke kennis en kunde in te zetten. Daarom werken we sinds 2009
samen in de vereniging RCD.
Alle bloedgroepen die actief zijn in het Rotterdam Central District komen samen in
de vereniging. Gemeente, ontwikkelaars, gebruikers, investeerders, beleggers. We
maken ons sterk voor drie pijlers: de ontwikkeling van het gebied, het creëren van
een community en de profilering naar buiten. We bewaken het contrastrijke
karakter van het RCD, mixen functies in gebouwen en stimuleren levendigheid op
straat. Central District is een plek om trots op te zijn. Dat dragen we uit. We zorgen
dat de belanghebbenden in het gebied betrokken zijn bij de plek en bij elkaar. Want
heel gewoon ‘praten met de buren’, dát is waar gezamenlijke innovatie en business
ontstaan.
Perspectief
De diversiteit van het Rotterdam Central District wordt weerspiegeld door onze
leden. Van multinationals tot startups. Zo ontstaat kruisbestuiving en daarmee
ruimte voor samenwerking en vernieuwing. We helpen zowel het gebied als onze
leden verder. En de gemeente als lid: dat maakt ons extra effectief.
“De gemeente wordt scherp gehouden door de ondernemers en bedrijven die bij het
RCD aangesloten zijn. We stemmen plannen af en realiseren ze gezamenlijk. Het is
voor ondernemers dus belangrijk om in de vereniging te zitten, omdat ze zo een stem
hebben in de gebiedsontwikkeling.” (Kees van Oorschot, gemeente Rotterdam)
We zetten concrete stappen en hebben écht invloed. Zo stelden we samen met hart
en ziel de gebiedsvisie op. Want het Rotterdam Central District is in opkomst en
verdient het om op ieders netvlies gebrand te staan als gebied met perspectief. Met
een solide basis en een avontuurlijk randje. De toekomst ervan bepalen we samen:
we verwelkomen u graag als lid!
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Het bestuur wordt ondersteund door:
Oscar de Grave
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LIDMAATSCHAPSMODEL
HUURDERS + PARTIJEN VAN BUITEN
RCD
aantal medewerkers (FTE) in RCD
1-10
11-30
31-50
51-100
101-300
> 300

€
€ 450,00
€ 750,00
€ 950,00
€ 1.500,00
€ 3.500,00
€ 5.000,00

EIGENAREN + ONTWIKKELAARS
m2 prijs (totaal m2 BVO in RCD)
MAX

€
€ 0,19
€
10.000,00

CONTACTGEGEVENS
Postadres:
Vereniging Rotterdam Central District
Postbus 538
3000 AM Rotterdam
Website:
www.rotterdam-centraldistrict.nl
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HUIDIGE LEDEN
De volgende partijen gingen u reeds voor en zijn lid van de vereniging RCD:
Alius Law
AKRD
Arconiko Architecten
Brink Groep
BMS Vastgoedbeleggingen
CBRE
CBRE Global Investments
Colliers
De Doelen
De Mik
De Nieuwe Poort
Design Brokers
DTZ Zadelhoff
Eneco
Flow Real Estate
Gemeente Rotterdam
GROOS
Groot Handelsgebouw
Hilton Rotterdam
Holland Casino Rotterdam
ING
JLL
Kraakmakend Ontwerp
Kleinhandel
Kraaijvanger Architects
Lebkov & Sons
LSI
LS&H Lawyers
Maarsen Groep
Mangrove
Meijburg & Co
Miniworld Rotterdam
Multicopy
Music Matters
Nationale-Nederlanden
Ooms Makelaars Bedrijfshuisvesting
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Plein06
PPF Real Estate
Rabobank Rotterdam
RDAM GYM
Rotterdam Marriott Hotel
Rotterdamse Schouwburg
Spaces Hofplein
Straatman Koster Advocaten
Thamar Kiemel
Tupelo Translations
Unilever NV
Van der Stap notarissen
VALAD
VanStijl
Zonneveld ingenieurs
ZUS
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