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1. Opening
}
De voorzitter opent de vergadering, en heet de aanwezige singelbewoners
en Stefan de Kroon van de deelraad van harte welkom.
2. Ingekomen stukken of mededelingen
Stefan de Kroon nodigt de singelbewoners uit om zich aan te melden als
vrijwilliger voor de avondvierdaagse voor de jeugd van 4-11 jaar. Deze
vindt plaats van 11 tot 14 juni, vanaf half zeven. Ook verwerkt op website.
3. Notulen vorige vergadering
De concept-notulen van de vorige jaarvergadering waren afgelopen jaar in
te zien via www.provenier.nl. De aanwezigen hebben geen
wizigingsvoorstellen en de notulen worden ongewijzigd aangenomen.
4. Bestuurssamenstelling.
Penningmeester Reint Soer is verhuisd en niet meer beschikbaar. In zijn
plaats draagt het bestuur Ids van der Schouw (nr.63) voor als
penningmeester. De vergadering stemt hiermee in.
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5. Financiën
Reint licht het Financieel jaarverslag 2006 toe. De belangrijkste punten
zijn daarbij:
- De contributie-inkomsten zijn normaal geweest; inkomsten van
opzomeren en sponsoren ondermaats. Het bestuur neemt zich voor dit
jaar actie te ondernemen richting sponsoren.
- Aan de kostenkant viel Raamkunst 2006 hoger uit dan gepland. Mede
door reservering van €2500 voor het beeld neemt het eigen vermogen
af.
Opgemerkt wordt dat deze €2500 een voorschot was om de Kunstcommissie
op weg te helpen. Na realisatie van het beeld moet dit bedrag moet weer
terug naar de vereniging. Verder was met de Kunstcommissie afgesproken
dat een deel van de promotiekosten van de speciale editie van Raamkunst
zou worden afgetrokken van deze €2500 voorschot.
De kascommissie is benoemd, maar heeft de financiën nog niet
daadwerkelijk gecontroleerd.
6. Contact politie
Erik de Jong licht toe welke punten de afgelopen tijd met de politie zijn
besproken: spookrijders, criminaliteitscijfers, fietswrakken, jeugdoverlast
en hondenpoep. Voor afstemming met de nieuwe wijkagent komt het
volgende ter sprake:
- Het parkeren van (extra) fietsen levert vooral op het Proveniersplein
overlast en gevaarlijke situaties op. Het bestuur zal ook een brief
sturen aan portefeuillehouder buitenruimte Harika.
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Een aantal bewoners van de oneven zijde (Schiekadekant) heeft al
geruime tijd geluidsoverlast en zal gezamenlijk actie ondernemen.

}
7. Kunstcommissie
De plannen voor het beeld zijn geconcretiseerd en begroot. Hoewel nog
niet de helft van het benodigde budget via fondsen is geworven, heeft de
kunstcommissie een positief gevoel over de haalbaarheid: het CBK is
enthousiast en wil het meenemen in de besluitvorming rond het nieuwe
singelplan. De realisatie zal van het beeld zal nog een tijd op zich laten
wachten. De leden blijven de vinger aan de pols houden.
8. Singelplan
Het nieuwe college lijkt prioriteit te hebben voor het singelplan, en de
Provenierssingel lijkt, samen met de Spoorsingel, als eerste aan de
beurt te zijn. In de projectgroep hebben vele organisaties zitting;
namens VBP Hans Rombouts. Hij licht toe hoe de VBP in 2001 heeft
gereageerd op de toenmalige Singelplan.
In afwachting van financiële zekerheid over de uitvoering van het
Singelplan voor onze singel, brainstormen de aanwezigen over een groot
aantal zaken: zoals tramlijnen, aard van het straatmeubilair,
groenvoorziening, relatie met CS-plannen enz. De meningen worden
gepeild en de wensen genoteerd. Het bestuur zal de singelbewoners op
de hoogte houden van de voortgang.
9. Plannen CS
Bert Moerkerk heeft namens VBP zitting in de kerngroep en licht de
stand van zaken toe. Er is intensief contact tussen de partijen, er wordt
veel gecommuniceerd, maar het Centraal Station blijft een emotioneel
onderwerp. Bewoners met vragen kunnen Bert (per mail) benaderen.
Hans-Peter van Schoneveld zal vanuit zijn professie als
stedebouwkundige de garantstelling voor nieuw waterbeheer
onderzoeken.
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10. Septemberevenement / Raamkunst
Nu het najaar niet wordt opgeluisterd door de onthulling van het
nieuwe beeld, bestaat toch behoefte om Raamkunst dit (na)jaar niet
over te slaan. Mede vanwege haalbaarheid stelt Hans Rombouts voor
om naar aanleiding van een idee van Ronald Motta de
gemeenteraadsleden centraal te stellen.
Ondanks wat reserves zijn de aanwezigen positief over het voorstel. Net
zoals voorgaande edities wel een (aanvullend) thema onmisbaar,
bijvoorbeeld kunstzinnige verbeelding politieke ideaal.
(Deel)gemeenteraadsleden die geen kunstwerk in bezit hebben zouden
er eentje van CBK kunnen adopteren.
Met een dergelijke opzet zou de organisatie een stuk minder
arbeidsintensief kunnen zijn. De opening zou extra belangrijk worden,
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gezien de aanwezigheid van de ‘gastcuratoren’. Wellicht is
zondagmiddag een geschikt tijdstip. Hans Rombouts neemt contact op
met Ronald Motta om een en ander in gang te zetten.
}
11. Rondvraag/mededelingen
Er ligt waarschijnlijk een bom onder de gekraakte slooppanden in de
Proveniersstraat. Deze wordt bij de sloop onderzocht en verwijderd. De
sloopvergunning is inmiddels afgegeven.
Aan de Schiekadekant is er soms vreemd geborrel in de singel. Dit lijkt
te maken te hebben met de verbinding met de Noordsingel.
Michel Pol en Wim van den Broek gaan binnenkort de eendenkooi weer
mooi opknappen.
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