
 
 
Betreft: Uitnodiging bijeenkomst eigenaren 
 

 
1 juni 2022, Rotterdam 

 
 
Geachte heer/mevrouw,  
 
Rotterdam Central District (RCD) is een belangrijk gebied voor de stad. Behalve een grote, internationaal 
verbonden mobiliteit hub is het de vestigingsplaats van zeer veel ondernemingen en een voedingsbodem voor 
heel veel nieuwe start ups. De combinatie van internationaal opererende ondernemingen met start ups en 
scale ups is bijzonder. De economische betekenis van RCD voor de stad is heel groot. Het is een plek waar 
steeds meer mensen willen wonen en verblijven en er wordt de komende jaren dan ook voor vele honderden 
miljoenen geïnvesteerd in ontwikkeling van gebouwen waar onder meer de woonfunctie een belangrijke plaats 
inneemt.  
Het gebied heeft grote mogelijkheden voor verdere ontwikkeling, maar daarvoor zullen we meer gezamenlijk 
moeten gaan acteren. Door waarde toe te voegen aan het gebied wordt ook de vastgoedwaarde van 
gebouwen verhoogd.  
 
Tot nu toe is door de Vereniging RCD ingezet op drie thema’s voor de gebiedsontwikkeling:   
  

• Levendigheid  
Om RCD aantrekkelijker te maken als verblijfsgebied moet de beleving op ooghoogte verbeteren. Betere 
benutting van plinten van gebouwen, meer openbaar groen en programmering van activiteiten zijn daarvoor de 
ingrediënten. 
  

• Mobiliteit  
Het goed bereikbaar houden van het gebied, terwijl we grote wijzigingen in mobiliteitsgedrag zullen meemaken 
is cruciaal. De Gemeente Rotterdam beweegt middels de Rotterdamse Mobiliteits Aanpak naar aan autoluwer 
centrum met onder andere een nieuw Hofplein. Tegelijk zal door toevoeging van nieuwe functies in RCD de 
mobiliteitsvraag toenemen. Ook de realisatie van de vele projecten in de komende jaren zal tot meer 
verkeersdrukte leiden. Door samen te werken in een gebiedsgerichte aanpak kunnen we RCD toegankelijk en 
bereikbaar houden voor de toekomst. Te denken valt aan distributiehubs, deelmobiliteit en delen van 
voorzieningen. Het kan beter en schoner.  
 

• Duurzaamheid  
Daar waar verschillende eigenaren bezig zijn met verduurzaming van individuele gebouwen en de gemeente zich 
sterk maakt voor een duurzamere stad, kunnen we meer bereiken door krachtiger samen te werken.  Als wij 
geen plannen maken, dan worden we ingehaald door andere gebieden die zich op dit moment juist sterk 
ontwikkelen. Wij willen inzetten op transformatie naar een klimaatadaptief RCD. Er zijn door het klimaatteam 
RCD in samenwerking met de gemeente al diverse initiatieven genomen.  
 
We constateren dat we met bescheiden middelen resultaten hebben kunnen boeken, maar zijn van mening dat 
we de kansen die er liggen voor verdere ontwikkeling alleen kunnen benutten als partijen in RCD op een 
krachtige manier samenwerken. Hiervoor zijn een ander type organisatie en financiering nodig. Wij denken dat 
de opzet van een BIZ hier een oplossing kan bieden en willen dat graag met eigenaren van gebouwen in het 
gebied bespreken. De gemeente ondersteunt ons plan en ziet in ons dé gesprekspartner voor dit initiatief.  
 
Wij hebben uw steun nodig en daarom nodigen wij u graag uit voor een fysieke bijeenkomst op 23 juni 
aanstaande om 13.00 uur te Weena 690 (Millenium Tower), 23e verdieping bij Tuesday.  
 
 
 
 
 



  
 
Tijdens deze bijeenkomst nemen wij u verder mee in de beoogde plannen, vertellen wij wat er nodig is en kunt 
u uw ideeën met ons delen.   
 
Laat u ons even weten of u komt?  
Mail naar Rob Ittmann: ittmann@rotterdam-centraldistrict.nl. Bellen mag ook op: 0622242177. 
 
Wij zien u graag de 23e, 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het RCD bestuur, 
 
 

 
 
 
Rob Ittmann 
Operationeel Manager Vereniging RCD 


