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Voortgang Singelplan
De werkzaamheden aan de oneven zijde van de Spoorsingel
zitten er bijna op. Fase 1 en 2 zijn afgerond. Fase 3 is helaas
nog niet gereed. Er zijn onverwacht kabels en leidingen aangetroffen waardoor het werk niet verder kan en fase 3 dus al
een tijdje “open” ligt.

De aannemer kan natuurlijk niet werkloos toezien en daarom is
besloten ook alvast te beginnen met fase 4 aan de even zijde
van Spoorsingel. Dat betekent dus wel wat extra overlast. De
gemeente probeert deze situatie zo snel mogelijk op te lossen,
zodat ook de Harddraverstraat weer goed ontsloten is.
Tegelijkertijd met de rioleringswerkzaamheden is nu ook gestart
met het groen en het aanleggen van de voetpaden aan de singelkanten van de Spoorsingel.

Hoe zit dat toch met de nutsbedrijven?
De bewoners aan de Spoor- en Provenierssingel zullen gemerkt
hebben dat er al voor hun deur gewerkt wordt door aannemers
van nutsbedrijven. Hoort dat ook bij de werkzaamheden van de
gemeente en wat is een nutsbedrijf ook alweer? Een nutsbedrijf
is een bedrijf dat een product of dienst levert van openbaar nut.
In dit geval gas, elektra en water. De nutsbedrijven Stedin (gas

en elektra) en Evides (water) weten dat de gemeente werkzaamheden gaat uitvoeren in de buitenruimte. Zij willen hier graag
gebruik van maken om ook kabels en leidingen te vervangen. Om
het werk van de gemeente niet te hinderen doen de nutsbedrijven dat voordat de riolerings- en herinrichtingswerkzaamheden
starten. De nutsbedrijven verstrekken ook zelf de informatie hierover in de omgeving. Als er vragen zijn over deze werkzaamheden
moet u ze dus ook aan de nutsbedrijven stellen.

Stedin
Stedin is met als uitvoerder de firma Baas aan de Provenierssingel met een aantal werkzaamheden bezig. Over de lengte van
het trottoir wordt een nieuwe gasbuis (de grote gele kunststofbuizen) aangelegd. Ook wordt elke woning, op kosten van
de Stedin, voorzien van een nieuwe gasmeter en een nieuwe
leiding vanaf de straatleiding tot de gasmeter in huis. Ook wordt
de gasleiding doorgemeten. In geval van een lek wordt het gas
onmiddellijk afgesloten en wordt de bewoner geacht, op eigen
kosten, de lekkage te verhelpen. Minder plezierig, maar komt
de veiligheid wel ten goede. Iedere huiseigenaar ontvangt van te
voren een brief van Stedin met de datum waarop men het werk
komt uitvoeren.
Bel met Stedin, 0888963963 om te informeren wanneer uw
huis aan de beurt is.
>> lees verder op pagina 2

Aanleg nieuwe gasbuizen.

Jaarvergadering VBP
Lente!?
Zou het werkelijk waar zijn? Winter voorbij? Lekker weer op
het stoeppie krantje lezen in de zon? Aan de natuur te zien
wel. Nu voor de mensen de temperatuur nog een stukkie
omhoog….

Noteer alvast in uw agenda: Jaarvergadering VBP op donderdag
18 april van 20.00-22.00 uur in Zorgcentrum De Provenier.
U ontvangt nog een uitnodiging plus agenda voor die tijd in uw
brievenbus. In ieder geval komt Anne Mollema, projectleider
van het Singelplan, een update geven van de ontwikkelingen en
de planning.

vervolg

Singelplan

Originel ontwerp, 1896.

Huidige Kerkbrug.

De onverwachte knik
in de huisaansluiting riolering
Stelt u zich het volgende voor. U krijgt als eigenaar van een
pand een brief van de gemeente Rotterdam dat de riolering gaat
worden vervangen en u bent in de gelukkige omstandigheid dat
uw huisaansluiting voldoet. Dat is goed nieuws want u hoeft nu
niets te doen! Maar tijdens de werkzaamheden valt er alsnog
een brief in de bus dat de huisaansluiting vervangen moet worden. Dat is gek. Hier lijkt iets niet te kloppen.
Wat is er precies aan de hand?
De hoogte van de huisaansluiting is door de gemeente bekeken.
De kwaliteit van de huisaansluiting is niet beoordeeld. Het kan
zo zijn dat de buis naar het hoofdriool te steil naar beneden zakt
ten opzichte van de nieuwe riolering. Dit betekent dat de buis
alsnog onder het juiste afschot zal moeten komen. Dit kan pas
in het werk geconstateerd worden en u zult hier dus tijdens de
werkzaamheden over geïnformeerd worden.

Informatie
De gemeente vindt het belangrijk om u goed op de hoogte te
houden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden aan de
singels. Daarom vindt u de Nieuwsflits één keer per maand op
uw deurmat.
Mocht u vragen of klachten hebben over het werk dan kunt u
ook contact opnemen met Henriëtte Edens van de gemeente
Rotterdam. Haar telefoonnummer is 06 535 10 337.
U kunt uw vragen ook mailen naar hg.edens@rotterdam.nl
Website: www.rotterdam.nl/spoorprovenier
Volg ons ook op Twitter:
@spoorprovenier

Kerkbrug
Voor de jaarwisseling heeft u uw wensen kenbaar kunnen maken
voor een nieuwe Kerkbrug over de Provenierssingel. In overgrote
meerderheid vinden de meeste bewoners in de wijk dat de
brug volgens origineel ontwerp nieuw moet worden gebouwd in
eikenhout. Deze wens is neergelegd bij de deelgemeente Noord
en zij hebben hier mee ingestemd.

Planning
Rioleringswerkzaamheden Spoorsingel
Medio mei 2013 afgerond

Werkzaamheden Provenierssingel
Start Juni 2013
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Zaterdag 20 april gaan we in het kader van het groenonderhoud
tussen 10.00 – 14.00 uur een deel van de Provenierssingel een
Lentebeurt geven: snoeien, onkruid en vuil verwijderen. Verzamelen op het vlonder aan de noordzijde van de Provenierssingel. Neem zelf tuingereedschap mee, handschoenen, snoeischaar, hark, e.d. Voor koffie, thee en koekjes wordt gezorgd.
Ook als u maar een uurtje kunt: graag!!

Bericht van de wijkagent,
Fred van Westreenen
Hierbij een update over wat er gebeurd in de Provenierswijk
op criminaliteitsgebied.
Ik richt me hierbij op onze speerpunten: woninginbraken,
straatroven en overvallen.

Woninginbraken:
In de afgelopen 4 weken is er 6x ingebroken in een woning in
de Provenierswijk. Hierbij ligt het zwaartepunt in het gebied
tussen de Walenburgerweg, Schiekade, Provenierssingel en
Spoorsingel.
Het is en blijft belangrijk om uw woningen met deugdelijke sloten af te sluiten. Ik raad u aan om kenmerken van waardevolle
spullen te noteren. Denk hierbij aan IMEI codes van telefoons,
registratienummers enzovoorts. En als laatste maar zeker niet
onbelangrijk: bel 112 als u verdachte situaties ziet!
Meer informatie over woninginbraken leest u hier:
www.politie.nl/onderwerpen/woninginbraak.html

Straatroven:
In de afgelopen 4 weken is er 1x een straatroof geweest in
de Provenierswijk.
Geliefd doelwit blijft de op straat lopende beller. Vaak wordt
de telefoon dan uit de handen gerukt. Let dus goed op uw
omgeving als u op straat belt.
Meer informatie over het voorkomen van straatroven leest u
hier: www.politie.nl/onderwerpen/straatroof.html

Fietsentrommels
De inventarisatie van de behoefte aan een fietsentrommel onder
de bewoners van de Provenierssingel en het Proveniersplein leverde
21 reacties op van voornamelijk bewoners aan de noordzijde van
de Provenierssingel. Er bleek belangstelling te zijn voor in totaal
50 fietsenstalplekken, waarvan 30 onder voorbehoud van de kosten. De enquête riep wisselende reacties op: enerzijds lof voor
dit initiatief dat fietsbezitters (veelal zonder auto) aandacht en
ruimte geeft, anderzijds zorg voor het moeten inleveren van parkeerplaatsen en voor het krijgen van een ‘lelijke’ fietsentrommel
voor de deur. De informatie is meegegeven aan de projectgroep
Singelplan. Zij gaat kijken wat de mogelijkheden in het inrichtingsplan zijn. Overigens staat het fenomeen fietsentrommel
binnen de gemeente Rotterdam ter discussie vanwege de hoge
kosten die deze, ondanks de eigen bijdrage, met zich meebrengen.

Belvédère
VERHALENHUIS ROTTERDAM

uitnodiging

Overvallen:
Angelo Betti pizzeriA - gelAteriA

In de afgelopen weken zijn er gelukkig geen overvallen geweest
in de Provenierswijk.
Echter blijft oplettendheid op zijn plaats, niet alleen voor de
ondernemer maar ook voor passanten van bedrijven. Ziet u
bijvoorbeeld mensen die zicht verdacht ophouden rondom een
winkel, schroom niet om 112 te bellen.
Meer informatie over overvallen leest u hier:
www.politie.nl/onderwerpen/overval.html

presentatie fotoboek & expositie

RotteRdam, NooRdeRliNgeN
101 gRoepspoRtRetteN

Ik hoop dat u weer mee wilt werken om de Provenierswijk
veiliger te maken.
Als u vragen heeft over dit bericht hoor ik het graag.
Met vriendelijke groet,
Fred van Westreenen

de reizende tentoonstelling

Rotterdam Noorderlingen (deel II met
54 portretten) is achtereenvolgens te zien:

wijkagent Provenierswijk t 010-(27)43431
e fred.van.westreenen@rijnmond.politie.nl
twitter prrvwestreenen
www.politie.nl
Walenburgerweg 54
3033AE Rotterdam
Postbus 70023
3000 LD Rotterdam

Centrale bibliotheek rotterdam,
Hoogstraat 110, 27 maart tot 2 april 2013

zadkine rotterdam (restaurant),
Benthemstraat 27, 3 tot 27 april 2013

humanitas bergWeg

Bergwegplantsoen 10, 28 april tot 15 mei 2013

de banier,

banierstraat 1, 16 mei tot 1 juni 2013

de exposities zijn gratis te bezoeken.

Wij nodigen u van harte uit voor
de feestelijke presentatie van het
fotoboek rotterdam, noorderlingen
101 groepsportretten en de
opening van de gelijknamige
tentoonstelling in de Centrale
bibliotheek rotterdam op Woensdag
27 maart 2013 van 17 tot 20 uur.
Rotterdam, Noorderlingen - 101 groepsportretten is het
lang verwachte vervolg op het fotoboek Rotterdam, de
Zuiderlingen - 155 groepsportretten. In 2008 werd het
eerste exemplaar door Hare Majesteit de Koningin in ontvangst genomen. Sinds die tijd maken wij groepsportretten om mensen en gemeenschappen in de hedendaagse
stad zichtbaar te maken. Ruim twee jaar trokken we door
de Rotterdamse wijken Oude Noorden, Agniesebuurt en
Provenierswijk en portretteerden duizenden bewoners en
ondernemers. De groepen zijn benaderd op basis van hun
interesse: ze delen een woon- of werkplek, een opleiding,
een beroep of een passie. Iedere locatie bouwden we voor
de gelegenheid om tot een fotostudio, om de locatie en activiteit maar vooral alle mensen in het licht te zetten. In
Nederland zijn nog niet eerder op zo’n grote schaal bewoners en werkers van één stad geportretteerd.

Ondernemen op de Provenierssingel
Wie is de persoon achter Yogacentrum
Rotterdam en hoelang is het Yogacentrum
gevestigd op de Provenierssingel ??
Sinds 1984 werk ik (Wil Moerkerk) als zelfstandig lerares in
mijn eigen yogacentrum. Na enige tijd elders yoga te hebben
gegeven, heb ik in 1984 aan de Provenierssingel Yogacentrum
Rotterdam opgericht. Dus ik heb volgend jaar een jubileum.
Mijn yogaopleiding kreeg ik van Saswitha. In de loop der jaren
volgde ik diverse nascholingen. Begin jaren negentig kwam ik in
contact met Jean Klein, die de Kashmiryoga in Nederland heeft
gebracht. Bij deze vorm van yoga ligt het accent niet zozeer op
het fysieke lichaam, maar op het energielichaam. Hierdoor worden de diepere lagen van gevoel gewekt en heeft het lichaamswerk een sterkere transformerende werking.
Tijdens de yogabeoefening wordt er gewerkt vanuit een “onpersoonlijke” houding, waarbij naar het lichaam wordt geluisterd met een open geest, zonder vooroordelen of projecties,
zonder dat er psychologische reacties optreden en zonder dat
er een resultaat wordt nagestreefd. Dan ontwaken de diepere
lagen van gevoel, worden lichaam en geest vrij en wordt men
“open voor de Openheid”.

Wat is bijzonder aan het Yogacentrum?
Al vanaf het begin was er belangstelling voor mijn yogalessen
en dat is tot op heden nog steeds zo. De belangstelling in de
beginjaren was wel bijzonder, omdat yoga in die tijd nog niet
zo bekend was, nu is dat anders.
Er zijn veel trouwe leerlingen die al jarenlang mijn lessen
volgen. Daarnaast komen er regelmatig nieuwe deelnemers bij
voor de yogagroepen.
Ook bijzonder is dat mijn openingstijden eigenlijk vanaf het begin gelijk zijn gebleven. Ik heb me vanaf de aanvang gericht op
mensen met een baan overdag, dus mijn lessen zijn vroeg in de
avond van maandag tot en met donderdag. Alleen op dinsdag
heb ik ook ’s morgens om 9.30 uur een les.

Waar ben je trots op?
We leven in een hectische tijd met grote veranderingen en
als ik zie wat yoga voor veel mensen kan betekenen stemt
dat me dankbaar. Ik geniet nog steeds van het lesgeven want
het blijft voor mij een leerzaam proces. Het is boeiend en
inspirerend.

Contact:
Yogacentrum Rotterdam
Wil Moerkerk
Provenierssingel 79b
3033 EJ Rotterdam
Telefoon 010 4670866
info@yogacentrumrotterdam.nl
www.yogacentrumrotterdam.nl

AGENDA

Burenborrel

Woensdag 27 maart_ 17.00-20.00 uur

De eerstkomende maandelijkse Burenborrel

rt
30 maa
2013 uur
6.00

vanaf 1

Opening tentoonstelling De Noorderlingen in centrale bibliotheek

in caffè Booon, Proveniersstraat, vindt plaats

Zaterdag 30 maart_ 16.00 uur

De twee voorgaande burenborrels waren zeer geanimeerd,

Burenborrel bij caffè Booon

dus: kom ook bijpraten, kennismaken, ideeën ontwikkelen

Donderdag 18 april_ 20.00 uur

op zaterdag 30 maart vanaf 16.00 uur.

of domweg plezier maken.

Jaarvergadering VBP in Zorgcentrum de Provenier

Contributie 2013

Zaterdag 20 april_ 10.00-14.00 uur

Vergeet u het niet: de contributie voor de VBP voor 2013?
Met dat geld kunnen we ook dit jaar de activiteiten waarvan u een
weerslag vindt in deze Proveniersbode voortzetten.
Minimaal €15,- op rekening 8418138 t.n.v. VBP Rotterdam.
Namens de vereniging: bedankt!!

Groenonderhoud Provenierssingel

Zaterdag 27 april_ 16.00 uur
Burenborrel bij caffè Booon
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