Agenda

Jaargang 16 nummer 01
februari 2014
Vereniging Bewoners Provenierssingel
Provenierssingel 19C
3033 EE Rotterdam
tel: 06 52630866
Email: provenier@gmail.com
www.provenierssingel.nl

Update Singelplan
Wereldmuziekgroep Agua Morna

Vrijdag 28 februari:

Woensdag 16 april:

16.30 - 18.00 uur, Proveniersstraat

in De Waerschut, Van Waerschutstraat 11, aanvang 20.30 uur

Zondag 9 maart:

Zaterdag 27 september:

Burenborrel bij cafè Booon

Optreden van de Wereldmuziekgroep
Agua Morna (Portugees voor warm water),

Jaarvergadering VBP

Feest afsluiting Singelplan en
opening Raamkunst

in De Waerschut, Van Waerschutstraat 11, aanvang 15.00 uur
27 september – 11 oktober:
Donderdag 13 maart:

Officiële opening van het Centraal Station

Raamkunst 2014

Woensdag 19 maart:

Verkiezingen voor de gemeenteraad
en de gebiedscommissies
Donderdag 10 april:

Vervolgbijeenkomst voorbereiding
Singelfeest 27 september
in De Waerschut, Van Waerschutstraat 11, 19.30 uur

Nieuwjaarsreceptie

Jaarvergadering

De nieuwjaarsreceptie van de VBP op 5 januari in La Cazuela
werd druk bezocht door ruim 50 bewoners en andere betrokkenen van de Provenierssingel.

Op woensdag 16 april vindt van 20.30-22.00 uur de
Jaarvergadering van de VBP plaats in De Waerschut,
Van Waerschutstraat 11.
Naast de vaste agendapunten als financieel jaaroverzicht,
terugblik 2013 en plannen voor 2014, besteden we aandacht
aan de voortgang van het Singelplan, aan de feestelijkheden
naar aanleiding van de afronding van het Singelplan en de opening van Raamkunst 2014 op 27 september, en aan de
vernieuwde website.
Gasten zijn de heer Anne Mollema, projectmanager Stadsontwikkeling en verantwoordelijk voor de uitvoering van het
Singelplan, die een update van de voortgang van het werk aan
het Singelplan geeft, en Tim van de Broek, de ontwerper en
bouwer van de nieuwe website van de VBP.
U bent vanaf 20.15 uur van harte welkom; om 20.30 uur
beginnen we met de vergadering. U ontvangt kort voor de
vergadering nog een uitnodiging plus agenda.
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Na een forse vertraging in fase 3 (noord-oostzijde van de
Provenierssingel) ligt het werk nu goed op schema. Om efficiënt te kunnen werken is besloten de hele zuidzijde “open”
te leggen, voor de bewoners uiterst hinderlijk in verband met
bereikbaarheid van de woning en parkeren van de auto, maar
hopelijk met als resultaat dat de bewoners sneller verlost zijn
van de overlast.
Positief is dat de riool-huisaansluitingen aan deze zijde van de
singel, in tegenstelling tot die aan de noordzijde, merendeels op
de juiste hoogte lagen. Dit betekent een flinke kostenmeevaller
voor de bewoners.
In februari is de aanbesteding van de Kerkbrug geweest. Belangrijk is dat het bouwen van een dergelijke old-fashioned brug een
deskundigheid vraagt van bouwen die niet ruim meer voorhanden is. In april/mei zou dan met de bouw begonnen moeten
worden. Hoog tijd als je ziet hoe de brug zienderogen instort
(gelukkig nog niet letterlijk). Op de website www.rotterdam.nl/
spoorprovenier vindt u, naast de bouwtekening van de nieuw te
bouwen brug, alle (actuele) informatie over de uitvoering van
het Singelplan aan de Provenierssingel.

vervolg

Singelplan

Waar laat ik mijn fiets??
Het vinden van een plek om je fiets buiten te stallen is er
met de uitvoering van het Singelplan voorlopig niet beter op
geworden; voorheen konden we onze fietsen kwijt aan de
hekjes langs de rijweg, geen charmante oplossing, maar wel
een praktische. De hekjes zijn weg, wat rest zijn lantaarnpalen,
bomen en hier en daar fietsnietjes. Voor bomen geen gezonde
bestemming en voor lantaarnpalen eigenlijk ook niet, gezien de
beschadigingen die de, splinternieuwe, lantaarnpalen nu al vertonen. Maar waar blijven de fietsnietjes? Aan de noordzijde van
de Provenierssingel die “klaar” is ontbreken aan de oostzijde
(Schiekade) de nietjes volledig, aan de westzijde zijn beschikbare plekken onderbenut. Uit een enquête onder u, bewoners,
vorig jaar bleek een grote behoefte aan extra fietsstalmogelijkheden, vooral aan de noordzijde. De uitslag van deze enquête
is onder de aandacht van de deelgemeente gebracht en deze
onderkende het probleem.
Onlangs heeft het bestuur van de VBP opnieuw met de deelgemeente contact hierover gehad: we zijn gezamenlijk de singel
langsgelopen om de mogelijkheden concreet in kaart te brengen. Er was (opnieuw) alle begrip en de afspraak is dat er door
de deelgemeente een voorstel gemaakt wordt, dat opnieuw

Burenborrel
met de VBP besproken wordt. Omdat 19 maart dichtbij is, en
niemand weet wat er na de verkiezingen op bestuurlijk vlak
gebeurt, houden we vinger aan de pols, opdat er voor die tijd
maatregelen genomen worden.
Wat betreft de mogelijkheid van fietstrommels is het beleid
van de gemeente Rotterdam, met Stadstoezicht als uitvoerder, dat er geen nieuwe fietstrommels geplaatst worden.
De (beheers)kosten wegen niet tegen de (verhuur)baten op.
Bestaande fietstrommels worden wel gehandhaafd.

Omdat de zaterdag voor veel mensen geen geschikte dag
bleek te zijn voor de Burenborrel, organiseren we deze nu
op een vrijdag, en wel op

vrijdag 28 februari van 16.30 – 18.00 uur
bij cafè Booon, Proveniersstraat.
Om onder het genot van een heerlijke kop koffie of goed glas
wijn gezellig bij te praten of kennis te maken met uw buren.

Feest!
Zaterdag 27 september is het feest aan de Provenierssingel en
de Spoorsingel. Op die dag vindt, als gezamenlijke activiteit
van bewoners van de Provenierssingel en de Spoorsingel en
Stadsontwikkeling, de feestelijke afsluiting plaats van de renovatie van de Provenierssingel en de Spoorsingel. In combinatie
hiermee openen we Raamkunst 2014, die van 27 september tot
11 oktober gehouden wordt.
Geplande start van de feestelijkheden is 14.00 uur, de afsluiting zal om circa 18.00 uur zijn. Alle activiteiten staan in het
teken van de geschiedenis van de singels, de start van de aanleg van de singels en de bouw van de panden rond 1900.
Wat kunt u zoal verwachten? Naast heerlijke hapjes en drankjes vinden er rondleidingen plaats (over architectuur, het
groen, de kunst), kunt u een fietstocht maken langs de
Rotterdamse singels die in het kader van het Singelplan zijn
opgeknapt (i.s.m. het Centrum Beeldende Kunst), zijn er Oudhollandse kinderspelen, is er een tekenwedstrijd “teken
je eigen huis”, wordt er een boek gepresenteerd over de Provenier- en Spoorsingel en zijn er kraampjes met kunst, bric-àbrac, boeken en alles wat bewoners willen verkopen.
Een groepje bewoners is druk bezig met de voorbereidingen.

Wilt u aansluiten: graag! We komen weer bij
elkaar op donderdag 10 april om 19.30 uur in
De Waerschut om de plannen te concretiseren.

Eendenhuis
Ooit was het een prachtverblijf voor de watervogels van de
Provenierssingel. Nu ligt ‘ie, scheef gezakt en overgroeid met
planten, in een hoek van de singel, wachtend op betere tijden,
of een definitief einde op de vuilstort. Dat laatste willen we
niet laten gebeuren. Nu de Provenierssingel binnenkort vernieuwd is en er weer groen in en langs het water groeit, vinden
we dat het eendenhuis een eendenparadijs moet worden. We
denken aan een opknapmoment in maart. De gemeente zal het
gevaarte op de kant hijsen en van nieuwe drijvers voorzien,
dus het gaat “alleen maar” om de opbouw: timmer- en schilderwerk. Wie komt ons helpen, al is het maar voor een uurtje?
Informatie bij: Tom, 06-55730830.

Ja, ja, ja,… daar is de lente…

