Informatieavond herinrichting Spoor- en Provenierssingel
Op dinsdagavond 1 november 2011 organiseerde de deelgemeente noord in de Baptistenkerk
(Proveniersstraat) een informatieavond over de herinchting van de Spoor- en Provenierssingel. Nils
Berndsen (portefeuillehouder deelgemeente noord), Anne Mollema (projectmanager
gemeentewerken gemeente Rotterdam) en Henriette Edens (adviseur bij de afdeling communicatie,
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 aanleveren 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 begeleidingscommissie 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
binnenkort vindt u op de site van de VBP: www.provenierssingel.nl de sheets die tijdens de
presentatie 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
Planning singelplan
14 november: baggeren van de singels
1 december
vervanging beschoeiing singels
nu – augustus 2012: vervanging gasleidingen (door Stedin)
sept. 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
Hester: toevoegen sheet 10 en sheet 20
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. Hester toevoegen sheet nummer 14
Brief over baggeren aan bewoners
Deze brief vindt u binnenkort op de deurmat aan.
Hester: toevoegen pdf bestand brief.
Werkbezoek directeuren aan Provenierssingel en –plein
Eenmaal per maand leggen de directeuren van de verschillende afdelingen van de dienst
stadsontwikkeling (bv. strategie en investeringen, stedelijke inrichting, ingenieursbureau, vastgoed)

een werkbezoek af bij een van de projecten die onder hun verantwoordelijkheid uitgevoerd worden
in Rotterdam.
Vrijdag 4 november bezocht deze groep de Provenierssingel en het Proveniersplein en vertelde
Janine Kroeze, als vertegenwoordiger van het bestuur van de VBP, hoe het bestuur denkt over de
manier waarop tot nu toe gecommuniceerd is en er in de toekomst gecommuniceerd moet worden.
Zij benadrukte dat bewoners op alle momenten serieus genomen willen worden, ook als het om
ogenschijnlijk onbeduidende zaken lijkt te gaan. Belangrijk is ook dat er snel, eenduidig en volledig
wordt gecommuniceerd. Bewoners zijn echt geïnteresseerd en kennen graag de achtergrond en de
redenen van bepaalde besluiten. Ook willen ze niet overvallen worden met besluiten die direct hun
leefwereld beïnvloeden. Maar ook hebben ze begrip voor het feit dat zij niet de enige gebruikers van
de singel zijn en er dus ook algemene belangen gelden. Wat dat betreft zijn de bewoners zeker
redelijk te noemen. Geconstateerd werd dat de communicatie tot nu toe, op een enkel puntje na,
positief te noemen is en dat de verstandhouding en samenwerking van de VBP met de verschillende
gemeentelijke partijen goed is. Tijdens de rondwandeling over de singel genoot men van de singel en
ondersteunde men het idee dat de noordkant van het c.s. een “landelijke rust” moet uitstralen. De
singel lag er dan ook schitterend bij in herfsttooi en onder een novemberzon!

