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1. Opening 
Nadat iedereen voorzien is van een bakje koffie heet voorzitter Hans Rombouts de 

aanwezigen welkom. Met ons herdenkt hij Hans Weterman en Mischel Pol. 

Daarna introduceert Hans Ian Mostert. Ian Mostert heeft taak om binnen de 

Provenierswijk basisscholen en bewoners te laten samenwerken op het gebied van 
sport, kunst en verfraaien van de wijk. 

 

2. Notulen Jaarvergadering 2008 

De notulen hebben een jaar op de site van de vereniging gestaan. Ze worden zonder 
wijzigingen goedgekeurd. 

 

3.  (Financieel) Jaaroverzicht   
Aan de hand van het financieel overzicht bespreekt onze penningmeester het 

afgelopen jaar. De aanwezige leden geven aan dat zij zich voldoende geïnformeerd 

voelen d.m.v. een power point presentatie van de cijfers op de avond van de 

jaarvergadering. Er zijn op dit moment 55 betalende leden. 
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. 

De vergadering gaat accoord met overstap naar een "groene bank". 

In 2009 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. 

Er wordt voorgesteld om subsidies van het Singelfeest en de Raamkunst te regelen 

onder de vlag van de vereniging vanwege transparantie van de financiële organisatie. 
 

4. Bestuur  

De huidige bestuursleden Bert Moerkerk (79b) en Esther Bunschoten (42)s tellen 

zich wederom beschikbaar. Hans Rombouts signaleert dat het nieuwe bestuur kampt 
met een te krappe bezetting. 

Erik de Jong(63a) verlaat het bestuur. Hans bedankt hem namens het bestuur voor 

zijn inzet. Erik blijft gelukkig de website doen tot daarvoor een enthousiaste opvolger 

is gevonden. 
Hans Rombouts zal zijn bestuursfunctie afbouwen. Hij zal alleen nog het Singelplan 

en de realisatie van het Beeld van Gubbels begeleiden. 

Janine Kroeze (1-L) maakt met ingang van deze vergadering - met instemming van 

de aanwezige leden - deel uit van het bestuur.  
 

5. Toekomst van de vereniging  

De geringe belangstelling voor deelname aan het bestuur is aanleiding om met de 
leden te brainstormen over de reden van bestaan van de vereniging. Middels een 



bericht in de Proveniersbode zijn de leden uitgenodigd om mee te denken over de 

toekomst van de vereniging. 
De oprichting van de vereniging had destijds tot doel om de leefbaarheid van de 

singel te vergroten en er een kunst en cultuursingel van te maken. 

Voor de huidige leden is naast de leefbaarheid ook de aantrekkelijkheid van de singel 
van belang. 

Er werd voorgesteld om te onderzoeken of belangenbehartiging interessant kan zijn 

voor de vereniging. 

De vergadering concludeert dat het belangrijk is dat de vereniging blijft bestaan in 
de periode dat het Singelplan wordt gerealiseerd, en dat het van belang is om bij dat 

proces zeer alert en zeer zichtbaar te blijven. 

Voorstellen vanuit de aanwezige leden voor het vergroten van betrokkenheid: 

 onderzoeken of belangenbehartiging interessant kan zijn voor de 
vereniging 

 onderzoeken of bewoners van de Spoorsingel krachten willen bundelen 

 onderzoeken wat aansluiting bij de bewonersvereniging van de 
Provenierswijk zou kunnen brengen 

Samenvattend voorstel: een paar leden uit de vergadering bieden aan om samen met 

het bestuur te filosoferen over de toekomst van de vereniging. 
 

6. Politie 

Victor Vermeulen is sinds kort wijkagent.  

Aart van Driel signaleert dat er soms 23 taxi's in plaats van de toegestane 5 op de 
taxistandplaats zijn. Er wordt besloten dat er namens de vereniging een klacht wordt 

ingediend bij A. Harika/de deelgemeente. 

  

7. Singelplan (o.a. straatmeubilair, kunst en regulier groenonderhoud) 
Tijdens de week van het Singelplan zijn de buurtbewoners geïnformeerd over de 

ontwikkelingen. Door leden van bestuur en Kunstcommissie is grote onduidelijkheid 

over het beeld van Gubbels gesignaleerd. In een gesprek met de projectleidster zal 

verheldering worden gevraagd. Duidelijk is dat de Kunstcommissie weer actief moet 
worden om eerdere niet gebruikte subsidies opnieuw aan te vragen, omdat de 

projectleidster van het Singelplan uitgaat van co-financiering. 

De inrichting van het Proveniersplein wordt gedaan door Pro Rail. Twee zaken zijn 
belangrijk w/b contact met Pro Rail: 

 alert blijven op de verkeersafwikkeling 

 bij contacten met Pro Rail altijd rekening houden met- en communiceren 

met de werkgroep Centraal Station 

Vanuit de vergadering komt de suggestie dat de vereniging zich ervoor hard maakt 
dat bestaande grote bomen blijven. Dit in tegenstelling tot de planning gemaakt door 

de projectgroep Singelplan. Er is al een inventarisatie van de bomen, gemaakt door 

bewoners. Deze zal worden doorgegeven aan het bestuur. 
 

8. Singelfeest 

Veel bewoners hebben vorig jaar genoten van het gezellige Singelfeest. Veel dank aan 

de organisatoren. Dit jaar vindt het Singelfeest plaats op 21 juni. De organisatoren 
willen werken volgens hetzelfde format. 

 

9. /Raamkunst 

Het bestuur komt met een voorstel voor de invulling van de jaarlijkse 
Raamkunstmanifestatie: kunstenaars die werken in een atelier in het Emma huis 

leveren werk of maken werk rond het thema 'Singelplan'. De opening zou gedaan 



kunnen worden door de toneelgroep die oefent in theater t Kapelletje naast het 

Emma huis.  
Het blijkt niet verstandig om Pro Rail jaarlijks te laten bijdragen aan de Raamkunst. 

Pro Rail heeft echter wel geld ter beschikking. Dit zou kunnen worden ingezet voor 

een eenmalig project. 
Een idee voor Raamkunst is om kinderen kunst te laten maken onder coordinatie van 

Ian Mostert, en die kinderkunst tentoonstellen. 

Aan de leden wordt gevraagd wie mee wil denken en mee wil helpen, want het 

jaarlijks organiseren van de raamkunst vraagt veel tijd. 
Hester de Wit van Raakvlak, no 73A, telefoon 0104652081, biedt aan om mee te 

denken voor de vormgeving. 

De vergadering besluit de opening van de Raamkunst te verplaatsen naar oktober, 

rond de herfstvakantie. 
 

10. Plannen Rotterdam Centraal 

Ere zijn veel ontwikkelingen rond Rotterdam Centraal. Bestuurslid Bert Moerkerk is 

lid van de ‘kerngroep’ van de Provenierswijk.  
Er komt een tijdelijke inrichting van het stationsplein. 

In mei wordt een twee verdiepingen hoge fietsenstalling gerealiseerd op het 

Proveniersplein.  
Naast de fietsenstalling komt een bouwplaats ommuurd door een schutting die door 

Pro Rail wordt ingericht als een soort tentoonstellingsruimte voor kortlopende 

projecten in samenwerking met/ en bedoeld voor bewoners van de Provenierswijk. 

 
11. Rondvraag 

Er is gesproken over al dan niet eenden in de Singel. Mogelijk kunnen deze niet 

terug komen omdat zij het water zeer vervuilen. 

 
12. Sluiting 

 

 

 


