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‘Er worden nu veel te veel mensen
opgeleid’
Pieter van der Heijde, directeur Bureau Stedelijke Planning en BNSP-bestuurslid
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is onontbeerlijk. Het is belangrijk om
goed te overwegen welke centra je wilt
handhaven en welke je echt verder wilt
ontwikkelen. De provincie kan daarin
een rol spelen, bijvoorbeeld met een
structuurvisie voor de detailhandel.’

Sterke functiemix
In Van der Heijdes ogen is het nieuwe
centrum Arena-Amsterdamse Poort
in Amsterdam Zuidoost het beste
nieuwe centrum in Nederland. ‘Het

Pieter van der Heijde is gespecialiseerd centrumontwikkeling in het stedelijk gebied. Als
nieuw BNSP-bestuurslid vraagt
hij onder meer aandacht voor
de zzp’ers in het vakgebied.
Met het mogelijk aantrekken
van de woningmarkt – ‘veel
seinen staan op groen’ – is goed
opdrachtgeverschap van het
grootste belang.
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