(Dit is een publicatie van de gemeente Moerdijk)

‘Centrumplannen waren het laatste zetje voor mij’
Het centrum van Zevenbergen kent veel ambachtelijke winkels en
knusse restaurantjes. Met de nieuwe plannen voor het centrum hoopt
de gemeente in de toekomst een uitbreiding van het winkelaanbod
te zien. Nu al starten veelbelovende ondernemingen in het centrum
van Zevenbergen.
Droom
Recentelijk openden Ashley en Maaike Slinger hun eigen viswinkel
op de Markt, de 7Bergsche Zeevishandel. Al ruim drie jaar importeert
de Zuid-Afrikaanse eigenaar Ashley vis vanuit o.a. Senegal naar
Nederland. ‘Het is altijd al een droom geweest om een eigen winkel
te beginnen en zelf een deel van de vis te importeren.’ Uiteindelijk
besloot het stel om in december 2015 de deuren te open van hun
viszaak gecombineerd met lunchroom. ‘Bezoekers kunnen hier terecht
voor heerlijk verse en gebakken vis, gezonde broodjes en uitgebreide
lunchmenu’s. Wanneer ’s ochtends de vis in Senegal wordt gevangen
ligt het de volgende dag bij ons al op de toonbank.’ Na een succesvolle
start kijken Ashley en Maaike ook uit naar de plannen voor het nieuwe
centrum. ‘We zitten op een goede locatie en helemaal als straks het
water door het centrum stroomt. Dan wordt het extra genieten om met
een verse haring in de hand langs het water te lopen.’

voor het winkelend publiek, wat voor meer inloop zorgt’. Ook is Paul
erg te spreken over de plannen voor het centrum. ‘Het was eigenlijk
het laatste zetje dat ik nodig had om te verkassen. Ik denk dat het
nieuwe centrum voor meer reuring zorgt. Met de verplaatsing van de
parkeerplaatsen trek ik nu al meer klanten. Al kijk ik niet uit naar de
werkzaamheden, ik kan niet wachten op het resultaat.’
Rooskleurig
Afgelopen vrijdag vierden Evelien en Leslie de opening van hun nieuwe
winkel Bont & Blond in het oude Postkantoor aan de Zuidhaven. ‘We
werden gewezen op dit pand, dat al een tijd leeg stond, en hebben
het volste vertrouwen dat we ons hier snel thuis gaan voelen.’ Het
duo komt uit Breda en ziet de toekomst rooskleurig in voor hen en
Zevenbergen. ‘We hopen dat het met de plannen voor het nieuwe
centrum aantrekkelijker wordt om in Zevenbergen te wonen en dan
zijn wij natuurlijk het juiste adres voor mooie spullen in huis.’ Of hun
kleding- en lifestylewinkel tijdens de werkzaamheden aan de haven
ook nog op deze plek zal zitten is nog onzeker. ‘Maar anders zijn de
bouwvakkers hier altijd welkom voor een bakkie koffie’, grappen
de dames. ‘Wel zijn we zeker dat de terugkomst van het water zal
bijdragen aan de sfeer van de binnenstad.’

Inloop
Het Kaashuis is al ruim 30 jaar gevestigd in het centrum van
Zevenbergen en is drie maanden geleden verhuisd van de Noordhaven
naar de Ambachtsgang. ‘De verhuizing was een bewuste keuze’, aldus
eigenaar Paul van de Velde. ‘Met de Albert Heijn op de hoek, de slager
naast ons en straks de nieuwe Dirk vormen we een mooi winkelrondje
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