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'Binnenstad kan veel beter'
Onderzoek: meer terrasjes op plein voor de Laurenskerk
Rotterdam — De binnenstad van Rotterdam moet veel aan-
trekkelijker worden vinden de ondernemers en winkeliers in
het centrum van de stad. Een dagje Rotterdam bestaat voor
veel mensen uit óf winkelen, óf een hapje eten óf naar de bio-
scoop. Als al die bezoekers een zogeheten 'combinatiebezoek'
zouden afleggen, komt er veel meer geld in het laatje.

Vastgoedeigenaren moeten zich
meer bemoeien met de stad en de
horeca-, detailhandel- en leisure-
ondernemers (vrijetijdsbeste-
ding) moeten beter samenwer-
ken. Dat zijn de belangrijkste uit-
komsten van het onderzoek 'Drie
handen op één buik' van de Rot-
terdamse Kamer van Koophan-
del, waarvan de resultaten giste-
ren werden gepresenteerd aan
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historie', het Binnenrotteplein al-
leen leuk als er markt is, vormt de
Coolsingel een barrière in de stad
en is de Hoogstraat een vieze,
rommelige zwakke schakel. Net
als de Koopgoot zou deze winkel-
straat juist een 'parel' in de stad
moeten worden. Een plein met
een duidelijke ienasfunctie
wordt ook gemist." Hét Grote
Kerkplein zou daar juist bij uit-
stek geschikt voor zijn, denken de
geënquêteerden.
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de ondenemers, met nog meer
Chinatown-uitstraling. Dan moet
de straat wel veiliger worden.
„Dat gaat niet vanzelf," zei Wilma
Gillis-Burleson, plaatsvervan-
gend voorzitter van de Kamer van
Koophandel. „De ondernemers
moeten met elkaar aan de slag en
creatief omgaan met de multicul-
turele samenstelling van de
straat." Zo zou een centrummana-
gementteam, opgezet door de ge-
meente, de samenwerking tussen
de partijen kunnen bevorderen.
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uitkomsten van het onderzoek
leerzaam te vinden. „Ons motto is
'Rotterdam durft', een uitspraak

die ook ondernemers aanspreekt.
Wij als gemeente zijn ambitieus.
De stad kan inderdaad veel beter.
We moeten beter met de onderne-
mers samenwerken om de stad
nog mooier te maken."
Volgend jaar onderzoekt de Ka-
mer van Koophandel de mening
van Rotterdamse winkeliers over
de vele evenementen die de stad
organiseert. „Winkeliers rondom
de Coolsingel hebben veel over-
last van de jaarlijks terugkerende
festiviteiten,|öw^^van ondw^
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ben begiepen dat meer evene-
menten bij hen in de buurt juist
welkom zijn," zegt Roeland
Tameling, die meewerkte aan
'Drie handen op één buik'. „Hoog
tijd dus om daar ook eens onder-
zoek naar te doen."


