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Nieuwjaarsborrel 
Bewoners 
Provenierssingel 
Op zondagmiddag  8 januari 2012 van 16.00 tot 18.00 uur 
wordt de traditionele Nieuwjaarsborrel door de Vereniging 
Bewoners Provenierssingel ( VBP) georganiseerd  in café 
De Twaalf Heeren in de Proveniersstraat. Hapjes, drankjes  
staan voor alle bewoners gereed om gezamenlijk en 
feestelijk het nieuwe jaar in te luiden. 
Een spannend jaar, want eindelijk wordt een begin gemaakt 
met het realiseren van het grote singelplan. We drinken erop 
dat het een prachtig singeljaar gaat worden. EN: ‘onze’ 
oliebollenman, die  tegenwoordig op het Schouwburgplein 
bij de Korte Lijnbaan staat, heeft weer gratis oliebollen 
aangeboden voor de nieuwjaarsreceptie.

Korte terugblik Raamkunst 2011 
Kunst bij Water 

Van zaterdag 24 september tot 12 oktober heeft op de 
Provenierssingel en Proveniersplein Raamkunst 2011 Kunst bij 
Water plaats gevonden. Geïnspireerd door het nieuwe beeld 
van Klaas Gubbels is het idee ontstaan om deze Raamkunst te 
wijden aan beelden die in Rotterdam in of bij het water staan. 
Bestuursleden zijn op de fiets gestapt en hebben meer dan 40 
beelden gefotografeerd, Raakvlak had er prachtige posters van 
gemaakt en het is een mooie raamkunstexpositie geworden. 
Ook was er achter de ramen werk van Klaas Gubbels te zien.
Hettie Berens, conservator collectie Nederlands Architectuur 
Instituut, opende deze editie van Raamkunst. Zij heeft een 
proefschrift geschreven over de 19e eeuwse stadsarchitect 
W.N.Rose - architect van de Rotterdamse singels. Mede dankzij 
het mooie weer werd de opening een geanimeerde bijeen-
komst. Veel buurtbewoners spraken elkaar weer eens en het 
traditionele expositie rondje was erg leuk. 
Dank aan alle bewoners die mee hebben gewerkt om van deze 
Raamkunst weer mooi evenement voor de wijk te maken.
Het was de 19 editie en dus krijgen we in 2012 een jubileum: 
de 20e Raamkunst!

8 januari
2012
16.00 tot

18.00 uur

Ondernemen aan de Provenierssingel 
Raimond van der Staaij heeft sinds 1998 zijn eigen Parketshop 
gelegen op de hoek van de Schiekade en de Provenierssingel.
De Parketshop is een speciaalzaak op het gebied van houten 
vloeren. Zij leggen, repareren, renoveren en onderhouden 
antieke en moderne houten vloeren. Niet alleen traditioneel 
parket, maar o.a. ook lamelparket en laminaat.

Vraag aan Raimond: 
Wat is er speciaal aan Parketshop ? Het bijzondere aan 
Parketshop is, dat niet alleen particulieren hier terecht kunnen, 
maar ook grootverbruikers zoals architecten, projectontwikke-
laars, scheepsbouwers, interieurbouwers en aannemers.
Waar ben je trots op ? We leveren en plaatsen onze vloeren aan 
de keten Sabon (gespecialiseerd in verzorgingsproducten, zoals 
o.a. zeep) In Rotterdam hebben wij recent de vloer aangebracht 
bij het filiaal van Sabon in de “koopgoot”.
Dus bij alle soorten vragen over houten vloeren kan je naar de 
Parketshop waar Raimond je deskundig en persoonlijk advies 
geeft over houtsoorten, duurzaamheid, onderhoud enz. enz.
En ...als je in de Bijenkorf koffie gaat drinken, kijk dan ook even 
naar de mooie houten vloer die daar ligt: van de Parketshop! 
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Informatieavond herinrichting 
Spoor- en Provenierssingel
Op dinsdagavond 1 november organiseerde de deelgemeente 
noord in de Baptistenkerk (Proveniersstraat) een informatie-
avond over de herinchting van de Spoor- en Provenierssingel. 
Nils Berndsen (portefeuillehouder deelgemeente noord), Anne 
Mollema (projectmanager gemeentewerken gemeente Rotter-
dam) en Henriette Edens (adviseur bij de afdeling communica-
tie, gemeentewerken gemeente Rotterdam) De deelgemeente 
gaf aan dat, ondanks de bezuiniging van 3,75 miljoen op een 
bedrag van 10 miljoen, de herinrichting doorgaat, maar dat 
het plan wel wordt aangepast. De kiosk op het Proveniersplein 
wordt niet aangepakt en de nutskasten op de Provenierssingel 
worden niet verplaatst. Ook zullen tegenvallers (bv. vertraging 
door slecht weer, andere loop van leidingen, vertraging aanle-
veren materiaal) budgetneutraal opgelost moeten worden. Het 
projectteam voor het singelplan vanuit de deelgemeente noord 
bestaat uit: Fred Sintmaartensdijk (voorzitter), Henriette Edens 
en Anne Mollema  

Er werd een oproep gedaan aan bewoners om deel te nemen 
aan drie “steun”groepen:
1. Klankbordgroep, die later gaat fungeren als begeleidings-
commissie bij de uitvoering
2. Heestergroep, die zich buigt over de inrichting van het groen
3. Kunstgroep, die invulling geeft aan het resterende bedrag 
voor kunst en verfraaiing.

Het verslag van de informatieavond kunt u binnenkort lezen 
op www.singelplanrotterdam.nl. Op die site zult u de komende 
jaren ook alle actuele informatie over het singelplan kunnen 
vinden. Ook vindt u op de site van de VBP: www.provenierssin-
gel.nl de sheets die tijdens de presentaties gebruikt werden.
Met vragen over de herinrichting of wanneer u deel wilt nemen 
aan een van de steungroepen, dan kunt u terecht bij Henriëtte 
Edens, 010- 4896067, hg.edens@rotterdam.nl

Verfraaiing nutskasten
Helaas is er door de bezuinigingen geen geld meer beschikbaar 
om de nutskasten te verplaatsen. Wel is het mogelijk om de 
nutskasten te verfraaiien. Het bestuur van de VBP zal zich daar 
ongetwijfeld over buigen.

Planning singelplan
14 november:  baggeren van de singels

1 december:  vervanging beschoeiing singels

nu - augustus 2012:  vervanging gasleidingen (door Stedin)

september 2012:  riolen, tramsporen, ophogen, 

 bestrating, verlichting, kabels 

 en leidingen. 

planvoorbereiding:  tot circa september 2012

definitief ontwerp:  oktober 2011 - maart 2012

bestek, aanbesteding, 
gunning:  januari 2011 – september 2012

vergunningen:  januari 2011 – september 2012

voorbereiding uitvoering: augustus 2012 – september 2012

uitvoering:  september 2012
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Brief over baggeren aan bewoners
In november ontvangen alle bewoners van de Proveniers- en 
Spoorsingel van gemeentewerken Rotterdam een brief met 
informatie over de op handen zijnde baggerwerkzaamheden.
Ook op de site van de VBP: www.provenierssingel.nl vindt u 
de brief.

Werkbezoek directeuren aan 
Provenierssingel en -plein
Eenmaal per maand leggen de directeuren van de afdelingen 
van de dienst stadsontwikkeling (bv. strategie en investeringen,
stedelijke inrichting, ingenieursbureau, vastgoed) een werkbe-
zoek af bij een van de projecten die onder hun verantwoorde-
lijkheid uitgevoerd worden in Rotterdam.
Vrijdag 4 november bezocht deze groep de Provenierssingel en
het Proveniersplein en vertelde Janine Kroeze, namens de VBP, 
hoe het bestuur denkt over de manier waarop er gecommuni-
ceerd is, en er gecommuniceerd moet worden tussen bewoners 
en de diensten. Zij benadrukte dat bewoners serieus genomen 
willen worden, ook als het om ogenschijnlijk onbeduidende 
zaken lijkt te gaan. Bewoners zijn echt geïnteresseerd en ken-
nen graag de achtergrond van bepaalde besluiten. Ook moet 
er snel, eenduidig en volledig worden gecommuniceerd. Zij  
hebben er begrip voor dat zij niet de enige gebruikers van de 
singel zijn en er dus ook algemene belangen gelden. Geconsta-
teerd werd dat de communicatie tot nu toe over-all positief te 
noemen is en dat de verstandhouding en samenwerking tussen 
de VBP en de verschillende gemeentelijke partijen goed is.
Tijdens de rondwandeling over de singel wisselde men niet 
alleen technische en budgettaire gegevens over de singel uit, 
maar genoot men ook van de schoonheid van de singel en de 
“landelijke rust”. De singel lag er dan ook, in zonnige herfst-
tooi, schitterend bij.

Rioolwerkzaamheden 


