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1. Opening
Nadat iedereen voorzien is van een bakje koffie heet voorzitter Hans Rombouts de
aanwezigen welkom, met name de nieuwe singelbewoners. Het is (waarschijnlijk) de
15e jaarvergadering van de VBP.
2. Notulen Jaarvergadering 2007
De notulen hebben een jaar op de site van de vereniging gestaan. Ze worden zonder
wijzigingen goedgekeurd.
3. Bestuur
Afgelopen jaar is de functie van penningmeester overgenomen door Bert Moerkerk,
en is Esther Bunschoten aangetreden als bestuurlid.
De huidige bestuursleden Esther Bunschoten (42), Erik de Jong(63a), Michel Pol
(36), Hans Rombouts (85b) en Bert Moerkerk (79b) stellen zich wederom beschikbaar.
Er blijken geen tegenkandidaten, en de vergadering besluit dat het bestuur
ongewijzigd verder kan.
4. (Financieel)Jaaroverzicht
Aan de hand van het financieel overzicht bespreekt onze penningmeester het
afgelopen jaar. Opvallend is dat Raamkunst, en met name de promotiematerialen en
catalogus een groot deel uitmaken van de begroting. Verder blijft het evenement (en
de vereniging) sterk afhankelijk van onzekere subsidies. Ondanks het licht
teruglopen van de tegoeden blijft de financiële situatie gezond. De kascommissie
heeft de boeken ingezien en goedgekeurd.
In 2008 zal de werving van contributie en sponsoring eerder en intensiever
plaatsvinden, in de hoop dat de inkomsten hoger zullen uitvallen. De hoogte van de
(standaard) contributie blijft ongewijzigd op 15 euro.
5. Politie
Wijkagent Peter van Dijk is verhinderd, maar zijn collega Henriette van Wengerden
geeft toelichting en beantwoordt vragen:

De hoeveelheid inbraken in auto’s kent soms pieken, ook in de Provenierswijk,
onder andere als gevolg van drugsrunners. De politie onderneemt in
samenwerking met bijvoorbeeld stadstoezicht actie via patrouilles, fietsteams
en acties in burger. De politie voert een campagne om burgers bewust te maken
van het risico dat (zichtbare) waardevolle voorwerpen zoals elektronica vormen.

Regelmatig rijden auto’s tegen het verkeer in, met name op de noordzijde van
de singel. Afgelopen tijd heeft de politie geen gerichte actie hiertegen gevoerd,
maar Henriette zal dit op de agenda zetten.

Loslopende honden en vooral de grote hoeveelheid hondenpoep in het gras
blijven veel singelbewoners hinderen. Henriette zal strikter toezicht op de
agenda zetten en bespreken met de wijkagent.



Bewoners worden opgeroepen bij het constateren van grafitti of vernielingen
direct contact op te nemen met 0800-1545. Verder worden bewoners opgeroepen
om actief (potentiële) problemen te signaleren, ook als het nog slechts een
‘onderbuikgevoel’ betreft.

6. Singelplan (o.a. straatmeubilair, kunst en regulier groenonderhoud)
De kunstcommissie informeert over de voortgang rond het beeld van Klaas Gubbels.
Nadat bijna de helft van het budget bijeen was gesprokkeld via fondsen bleek het
plan opgenomen te kunnen worden in het Singelplan. De kunstcommissie blijft de
voortgang bewaken. Ook een vierde kunstwerk op de singel, op de kruising met de
Spoorsingel, is overigens in het Singelplan opgenomen.
Plannen (eisen) voor de uitvoering van het Singelplan voor Provenierssingel en
Spoorsingel zijn in de maak. Een projectgroep is nu een jaar aan het werk, met
daarin onder andere de RET, Groenvoorziening, het Hoogheemraadschap, de
ROTEB, de wijkbewoners (via SONOR) en de VBP. Momenteel is het Programma
van Eisen rond, dit najaar moet de goedkeuring van de Coolsingel komen, als
belangrijkste financier.
Met de revisie van beide singels in ongeveer 12 miljoen gemoeid, maar 80% ervan
wordt onder de grond besteed aan infrastructurele zaken als het riool. De realisatie
van het Singelplan zal in 2010 of 2011 plaatsvinden. Tot die tijd investeert de
(deel)gemeente niet in de singel, bijvoorbeeld in groen of straatmeubilair. Michel Pol
zal vragen of de kapotte hekjes kunnen worden verwijderd.
Op de singel hangen al jaren verlichtingssnoeren, die de gevels rond raamkunst en
kerst verlichten. Omdat er problemen zijn rond de gemeentelijke
aanschrijvingvoorschriften, rond de staat van onderhoud van snoeren zelf en rond de
organisatie van het onderhoud, wordt ter discussie gesteld de verlichtingssnoeren
moeten worden gehandhaafd. De stemming is zo positief dat een poging
ondernoemen wordt om de verlichting nieuw leven in te blazen. Bij vervanging van
het huidige snoer zou LED-verlichting een optie zijn vanwege stroomverbruik,
duurzaamheid en subsidiemogelijkheden.
7. Septemberevenement/Raamkunst
Het bestuur komt met een voorstel voor de invulling van de jaarlijkse
Raamkunstmanifestatie: centraal staat een aantal kunstenaars die aan de singel of
in de directe omgeving wonen. Elke kunstenaar kan een ‘eigen’ blok huizen
toegewezen krijgen om daarvoor specifiek werk te selecteren of maken. Financiering
van Raamkunst blijkt niet te kunnen via de tentoonstellingsgelden van de bij het
CBK ingeschrven kunstenaars, omdat deze regeling is afgeschaft.
Het thema zou Local- Global kunnen zijn als de opening van Raamkunst opgefleurd
zou worden door een speciale tentoonstellingstruck die rondreist met internationale
kunst. Een datum de opening en een eventueel singelfeest is vastgesteld op 13
september.
Ook het Singelfeest komt ter sprake. Enkele jaren geleden is dit geintergreerd met de
opening van Raamkunst. Bewoners geven aan dat deze combinatie ook nadelen geeft:
het is voor bewoners minder een informeel ‘onder ons’ feestje. Er bestaat animo om

dit jaar, al dan niet los van Raamkunst, een eigen Singelfeest te organiseren. Een
van de aanwezigen biedt het gebruik van een grote tent aan.
8. Funderingsproblematiek.
De oorspronkelijke fundering onder de huizen heeft niet het eeuwige leven. In het
verleden is een aantal maal onderzoek gepleegd naar de status en houdbaarheid van
de fundering. In 1981 heeft de gemeente onderzoek laten doen; wie belangstelling
heeft in het rapport kan zich melden.
Afgelopen jaar waren er veel aanvragen voor funderingsonderzoek; de VBP heeft het
initiatief genomen om deze aanvragen te via één aannemer te laten lopen. Het gaat
in totaal om ongeveer 30 panden. Michel Pol zal bij de aannemer navraag doen over
welke panden het gaat, om in tweede instantie de informatie te verzamelen en te
delen.
De verwachting (ervaring) is dat de gemeente of het waterschap nooit
verantwoordelijkheid nemen voor een verslechterde staat van de fundering vanwege
bijvoorbeeld een verlaagd grondwaterpeil. Conclusie is dat de
funderingsproblematiek eigenlijk te complex is om direct te coördineren via een
vereniging van bewoners; ook al omdat deze lang niet allemaal eigenaar zijn.
9. Plannen Rotterdam Centraal
Ere zijn veel ontwikkelingen rond Rotterdam Centraal. Bestuurslid Bert Moerkerk is
lid van de ‘kerngroep’ van de Provenierswijk. Deze kerngroep heeft al plannen voor
communicatie richting bewoners, maar Bert wil nog wel even de belangrijkste
ontwikkelingen noemen:
Bouw station: Hierover is weinig communicatie. De vergunningen zijn verstrekt, de
aanbesteding is een end op dreef, en in het derde kwartaal kan het echte werk
waarschijnlijk beginnen.
Herinrichting Proveniersplein: Er wordt druk gewerkt aan het oplossen van
problemen rond taxi-overschot, vervoer van bouwmaterialen en geparkeerde fietsen.
In het derde kwartaal wordt een twee verdiepingen hoge fietsenstalling gerealiseerd
op het Proveniersplein.
Bouwplannen Stationskwartier: Over dit onderwerp lopen de meningen van de
wijkbewoners sterk uiteen. Sommige bewoners zien ze als kans, andere alleen als
bedreiging. Op korte termijn, wellicht 23 april al, wordt een volgende
discussiebijeenkomst georganiseerd.
10. Rondvraag
Wie via mail op de hoogte gehouden wil worden van het belangrijkste nieuws kan het
persoonlijke mailadres opgeven via provenier@gmail.com. In de toekomst kan ook de
communicatie rond contributie en dergelijke meer via de mail lopen.
11. Sluiting

