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Bouw station
Rotterdam
Alexander
ofﬁcieel gestart
De verbouwing van station Rotterdam
Alexander is onlangs ofﬁcieel van start
gegaan met de onthulling van een bouwdoek
op de te slopen gevel.
Dagelijks passeren 37.000 reizigers met de
bus, metro en trein het station. Het station is
gedateerd en toe aan een grondige opknapbeurt.
Jeroen Alting von Geusau, NS-directeur Regio
Zuid: “Rotterdam Alexander is een belangrijk
overstapstation voor onze reizigers. Daarom
willen wij dit station een metamorfose geven
om reizigers een prettig station te geven met
goede faciliteiten en overstapmogelijkheden”.
Na de verbouwing krijgen reizigers een prettig
station met betere overstapmogelijkheden
tussen trein en metro. Paul Lorist, directeur

Techniek RET: “Het station wordt niet alleen
gebruiksvriendelijker, maar ook veiliger.
Reizigers kunnen straks bovenlangs via de
speciale voetgangerstraverse overstappen
en hoeven dan niet meer over het spoor, een
snellere en veiligere overstap.”

Betere faciliteiten
Het station krijgt een open uitstraling met veel
glas, transparante liften en toiletten. Door het
winkelaanbod en de voorzieningen is het straks
op het nieuwe station Rotterdam Alexander

aangenaam verblijven. De stationsomgeving
wordt ook aangepakt, zodat de omgeving
en het station naadloos op elkaar aansluiten.
Hierbij speelt ook Programma Oost een
rol NS is verantwoordelijk voor de projectleiding
en verbouwt het station samen met haar
partners RET, gemeente Rotterdam,
De Verkeersonderneming en ProRail tot
een modern OV-knooppunt. Het ministerie
van Infrastructuur en Waterstaat en de
Metropoolregio Rotterdam Den Haag dragen
bij in de ﬁnanciering.

Nieuws uit de wijken

Voor en...

Bewoners en Buurtwerk organiseren,
onder de noemer Jammin’ Around,
gezamenlijk jamsessies in het Huis van
de Wijk Zevenkamp, Youngsters, op het
Ambachtsplein.

De volgende jamsessies staan gepland
op: 13 juli, 24 augustus 5 oktober en 16
november.

Het is de bedoeling om muzikanten en
artiesten bij elkaar te brengen. Er is een
band aanwezig als voorbeeld, hoe met
elkaar te spelen en om de muzikanten en
artiesten te begeleiden. De jamsessies
staan onder leiding van ervaren muzikanten.
Een schone, hele en veilige woonomgeving is
belangrijk. Programma Oost investeert hierin.
Soms berichten we over relatief kleine, maar
wel belangrijke ingrepen in straten en buurten.
Nu over een hele grote. NS station Prins
Alexander, met z’n vele functies, krijgt de
komende tijd een complete make over. En ook
de omgeving krijgt een opknapbeurt.

na!

Kom op 1 juni naar het Huis van de wijk
Zevenkamp, aanvang 18.00 uur, het is
mogelijk om goedkoop te eten (Kookkring)
en te drinken.

Informatie
De verbouwing van station Rotterdam Alexander
is onlangs ofﬁcieel van start gegaan. U kunt
de ontwikkelingen rond het station op de voet
volgen via stationrotterdamalexander.nl of scan
de rechter QR-code:
Meer informatie over Jammin’Around of andere
activiteiten in Zevenkamp vindt u op
zevenkamp.wordpress.nl

De planning van de wijkservicebalies voor de
rest van het jaar vindt u op Rotterdam.nl/wonenleven/wijkservicebalie010/ Een overzicht van de
themapagina’s van Programma Oost treft u aan
op Rotterdam.nl/programma-oost of scan de
linker QR-code:

