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‘Vaste klanten weten me ook straks te vinden’
Voor veel bewoners is de Schoenherstellerij van Marco Grol
niet meer weg te denken uit Zevenbergen. Het is een van de vele
ambachtelijke winkels in de stad en al ruim 30 jaar gehuisvest aan
de haven. Eigenaar Marco Grol kijkt uit naar de nieuwe plannen voor
het centrum, maar weet ook dat de werkzaamheden straks voor zijn
deur plaatsvinden.
‘Het is net iets groter en de zon schijnt altijd naar binnen waardoor we
onze deuren wagenwijd open kunnen zetten’, vertelt Marco trots over
zijn nieuwe pand. Sinds februari dit jaar is de Schoenherstellerij van
de zuidkant van de haven naar de noordkant verhuisd. Het bedrijf dat
van vader op zoon is overgedragen is al vanaf het begin gevestigd aan
de haven. ‘En dat bevalt goed’, aldus Marco. ‘Er is altijd veel reuring
voor de deur en de weekmarkt, die elke donderdag plaatsvindt, brengt
ook een hoop gezelligheid met zich mee.’
In de jaren van hun bestaan heeft de Schoenherstellerij een grote
klantenkring opgebouwd. ‘Niet alleen bewoners uit Zevenbergen
weten ons te vinden, ook veel bezoekers uit Rotterdam, Bergen op
Zoom en zelfs België komen naar ons toe’. Je kunt in de zaak terecht
voor riemen van écht rundleer, tassen, sleutels en onderhoudsmiddelen maar hun grootste troef is toch wel het herstellen van
schoenen. ‘We zien ook vaak dat oud-Zevenbergenaren speciaal
terugkomen om hun schoenen te laten herstellen.’ Voor het verlies
van klandizie tijdens de werkzaamheden aan de haven is Marco dan
ook niet echt bang, wel denkt hij dat het van invloed kan zijn op de
spontane inloop. ‘Ik hoop dat de gemeente voor de werkzaamheden
rekening houdt met de vele ondernemers die zich aan de haven
bevinden, dan moet het goedkomen.’

‘In de afgelopen dertig jaar hebben we voor onze deur al heel wat
kleine veranderingen in het centrum voorbij zien komen. Met name bij
de parkeerplaatsen is er het een en ander veranderd en dan straks de
haven die terugkeert.’ Marco is enthousiast over de nieuwe plannen
voor het centrum. ‘Ik kijk vooral uit naar het water dat straks weer
door Zevenbergen stroomt. Als ik de impressies mag geloven wordt
het erg mooi met alle terrasjes en trappen langs het water. Alleen
jammer dat het water niet helemaal doorloopt, maar dat werd helaas
te prijzig.’ Over de ontwikkelingen en werkzaamheden aan de haven
worden de ondernemers in Zevenbergen op de hoogte gehouden
door de Winkeliersvereniging die bijna wekelijks contact heeft met de
gemeente. ‘Dat werkt erg goed vind ik.’
Inmiddels zijn de werkzaamheden in de Kasteeltuin gestart en ligt
ook het inrichtingsplan klaar voor dit gebied. Wanneer de nieuwe
parkeerplaatsen voor deze locatie zijn gerealiseerd kunnen ook de
werkzaamheden in de rest van het centrum gaan beginnen.

www.centrumontwikkelingzevenbergen.nl

