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!

