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Vereniging Bewoners Provenierssingel  

Concept-notulen Jaarvergadering 18 april 2006 
 

Dit zijn de nog niet goedgekeurde concept-notulen die tijdens de jaarvergadering 

2007 zullen worden gewijzigd en bekrachtigd. 

 

Aanwezig:  Hans Rombouts (voorzitter), Bert Moerkerk, Michel Pol, Reint 

Soer, Erik de Jong (notulen) en ca. 15 bewoners  

 

 
1. Opening 

Voorzitter Hans Rombouts heet de aanwezigen welkom en opent de 

vergadering.  

 
2. Notulen jaarvergadering 2005 

De notulen van de vorige jaarvergadering worden goedgekeurd.  

 
3. Bestuur 

Alle leden van het zittende bestuur stellen zich beschikbaar voor komend 

jaar en ze worden door de aanwezige leden herkozen. Ook Hans Rombouts 

wordt als voorzitter herkozen. 

 

4. Statutenwijziging 
Omdat de bestaande statuten een aantal (juridische) fouten en 

tekortkomingen hebben, heeft het bestuur een nieuw voorstel gemaakt, te 

vinden op de website en uitgedeeld tijdens vergadering. De voorzitter licht 

kort de veranderingen toe rond doelstelling, lidmaatschap en stemrecht.  

Na een kleine verandering (in artikel 6 lid 5 wordt ‘3/3’ nog veranderd in 

‘2/3’) keuren de leden de nieuwe statuten goed. Het bestuur zal komend 

jaar op zoek gaan naar een notaris om ze te bekrachtigen. 

 

5. Financieel jaaroverzicht 2005 
De kascommissie heeft penningmeester Reint Soer decharge gegeven voor 

de cijfers over de afgelopen twee jaar. In de vergadering worden de 

resultaten over afgelopen jaar toegelicht: de ontwikkeling van een nieuwe 

website was niet voorzien en het bedrag dat voor het nieuwe kunstwerk is 

gereserveerd, betreft een voorschot. 

 

6. Financiële plannen 2006 
Reint Soer licht de begroting voor dit jaar toe. Op de begroting voor 2006 

zijn begrote sponsorinkomsten licht verhoogd, en zijn ook inkomsten via 

Opzoomeren voorzien. 
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7. Politie 
Wijkagent Dennis Kilsdonk stelt zich voor. Na een carrière bij de 

marechaussee, is hij in het Rotterdamse politiekorps actief geweest op het 

CS, bij de recherche, en nu als wijkagent. Hij licht kort de stand van zaken 

toe, en beantwoordt vragen: 

 Communicatie met de wijkagent kan telefonisch (0900-8844), maar nog 

handiger via de mail (Dennis.Kilsdonk@ rijnmond.politie.nl), of via 

“Vragen aan de wijkagent” op de provenierssite. 

 Bewoners geven de Provenierswijk als veiligheidscijfer een 7, en dat is 

vergeleken met omliggende wijken keurig. Het aantal incidenten 

rondom de singel is relatief gering.  

 Inbraakcijfers zijn afgelopen tijd licht gestegen. Het heef tde speciale 

aandacht, en daarom komt zelfs bij een poging tot inbraak de recherche 

in actie. 

 Het aantal autokraken valt mee, hoewel de gevolgen (gebroken glas op 

de grond) erg zichtbaar zijn. Vooral op de Molenwaterweg komt het 

voor. 

 Via het bestuur heeft Dennis klachten ontvangen over tegen 

eenrichtingsverkeer in rijden. Komende tijd zal hiervoor gepost worden, 

met name op de Molenwaterweg. 

 De overlast van jongeren (vooral rond het Jacob Loisplein) wordt 

bestreden door de ouders van de betreffende jongeren hierbij te 

betrekken.  

 Singelbewoners geven aan dat loslopende honden en hondepoep op het 

singelgazon overlast geven. Beide zijn strafbaar maar hebben afgelopen 

tijd geen prioriteit van de politie gekregen. Dennis geeft aan dat dit een 

speerpunt zal worden. Over de communicatie, poepzakjes en 

uitlaatplekken zal hij overleg hebben met de deelgemeente. 

 Overlast door vrachtwagens kunnen singelbewoners het beste bij de 

deelgemeente (Andries vd Wal) melden. De voorkeursroute bij CS-

verbouw is via de Stationssingel. 

 Aan en rond de singel zijn afgelopen maanden veel wietplantages 

opgerold: illegaal, maar vooral gevaarlijk. De politie pakt de 

betrokkenen juridisch, maar vooral ook financieel aan. Dennis vraagt 

singelbewoners opmerkzaam te zijn en verdachte hoeveelheden 

potgrond en dergelijke te melden 

 Op de Proveniersstraat zijn snelheidscontroles uitgevoerd. 

Automobilisten bleken minder hard te rijden dan het eruit zag en er 

zijn nauwelijks boetes uitgedeeld. Al geruime tijd is er sprake van de 

mogelijkheid om van de Proveniersstraat en –singel een 30 km-zone te 

maken. Dit is een zaak om bij de deelgemeente aan te kaarten. 

http://www.provenier.nl/index.php?func=view&catid=41
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8. Kunstcommissie 
Janine Kroeze licht de stand van zaken rond het nieuwe kunstwerk toe. 

Klaas Gubbels is benaderd om voorstellen te maken, die komende maand 

aan de singelbewoners voorgelegd zullen worden. De financiering van het 

project is een eind op weg, maar de tweede helft is het lastigst: suggesties 

voor mogelijke sponsoren zijn meer dan welkom.  

 

9. Deelgemeente: straatmeubileir, groen 
Michel Pol licht toe hoe het staat met het groen en de staat van de straat. 

Het eigen groenbeheer verloopt soepel, maar: 

 Er is nogal wat zwerfvuil in en rond de singel. We zullen er de Roteb 

(meldpunt) en de melkertbaners (kantoor op Jacob Loisplein) op 

aanspreken 

 Michel zal een vrijwilligersactie op touw zetten om zwerfvuil te ruimen. 

De benodigde ‘happers’ hiervoor zijn aanwezig. 

 We zullen afstemmen via de maandagse wijkvergadering. 

 
10. Fundering 

Vooral bij oude huizen kan de fundering aangetast worden. Verzakking of 

bijvoorbeeld verkoopplannen kunnen informatiebehoefte hierover 

aanwakkeren. Met het oog op kostenbesparing, grondigheid, en mogelijk 

actie tegen oorzaken kan het verstandig zijn om de handen ineens te slaan 

voor een gezamenlijke onderzoeksopdracht. Naar aanleiding van een 

oproep hebben flink wat bewoners zich al aangemeld. Michel Pol zal hen op 

de hoogte houden, enkele bedrijven vragen offerte uit te brengen, en een 

oriënterende informatiebijeenkomst beleggen.   

 

11. Singelfeest 
Naar aanleiding van ervaringen en tegenvallende opkomst in afgelopen 

jaren, stelt het bestuur voor om de opening van Raamkunst en het 

jaarlijkse Singelfeest te scheiden. Het Singelfeest zou meer het karakter 

van een ontspannen smaenzijn en bijpraten kunnen krijgen, gehouden 

bijvoorbeeld aan het begin van de zomer. Het bestuur speelt graag in op 

behoeften en initief van de singelbewoners en zal dit faciliteren met 

materiaal en eventueel een bijdrage.   
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12. Raamkunst 
De afgelopen twee jaar is samengewerkt met de Willem de Kooning-

academie. De evaluatie (enquete) gaf te zien dat er behoefte was aan een 

duidelijker rode draad (thema of soort werk), maar gaf geen eenduideig 

beeld of de WdK-smaenwerking moest worden voortgezet. De aanwezigen 

komen met een aantal suggesties: 

 Gastconservator, bijvoorbeeld Opstelten, of directeur CBK 

 Kunstenaars van de eerste raamkunsten als rode draad 

 Oude of eigen kunst als rode draad 

 Smanewerking met RAR-club of met de Heerenplaats 

Esther stelt zich beschikbaar voor hand- en spandiensten.  

 
13. Plannen CS 

Bert Moerkerk licht de stand van zaken rond de CS-plannen toe. Er is nog 

volop controverse en onduidelijkheid, met name over de NS-flat. De 

kerngroep vond de toezeggingen van wethouder Hulman onvoldoende. 

Knopen zullen pas door het komende college worden doorgehakt. 

 

14. Rondvraag 
Een singelbewoner die niet aanwezig kon zijn wilde graag de 

openingstijden van de fontein ter sprake hebben. De voorzitter licht toe dat 

de huidige openingstijden een compromis zijn tussen de nachtrust en de 

(verlichting van de) fontein. Op andere singels is 12 uur de sluitingstijd. 

Tijdens de vorige jaarvergadering is hierover uitgebreid gesproken en geen 

van de aanwezigen heeft behoefte om deze over te doen. De voorzitter stelt 

voor om de huidige openingstijden te handhaven.  

 

15. Sluiting 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en stelt voor een 

drankje te nuttigen.  

 


