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Met de uitgave van deze eerste SingelNieuws starten we met een nieuw informatiebulletin om alle bewoners van de Provenierswijk te informeren over de stand van
zaken met betrekking tot de herinrichting van de Spoor- en Provenierssingel.

UITNODIGING
Uitnodiging voor de officiële start van de voorbereidingen van de
herinrichting Spoor- en Provenierssingel door wethouder Lucas Bolsius en
portefeuillehouder Ahmed Harika op 11 november 2007 om 14.00 uur. Locatie:
Centraal Station Noordzijde, op de kop van de Spoorsingel.
Aansluitend om 14.15 uur een unieke wandeling langs de singels
“ In het Singelplan voor Rotterdam (dd. 2000) zijn de
singels benoemd als cultuurhistorisch erfgoed van de
stad. Het college van B&W is met de uitvoering bezig
om de uitstraling van de singels uit de vorige eeuw te
herstellen.
De singels zijn bijzonder aantrekkelijk voor wonen,
kantoren en kleine bedrijven en hebben daarmee
een belangrijke betekenis voor de stad; een allure die
vergelijkbaar is met de grachtengordel in Amsterdam.
Met de eerste opgeleverde singels is letterlijk al te zien
wat de effecten zijn. Binnenkort start de uitvoering
van de Provenierssingel en de Spoorsingel”.

Meedoen en meepraten….
Deelgemeente Noord vindt het heel belangrijk
dat bewoners actief betrokken zijn bij de plannen
voor de inrichting van de singels. Daarom worden
er gedurende het gehele proces activiteiten
georganiseerd waaraan u mee kunt doen, en
waardoor u op de hoogte bent van de ontwikkelingen.
We beginnen met een feestelijke en gezellige
wandeling op zondag 11 november aanstaande.
Tijdens de wandeling willen we graag uw ideeën
horen over deze singels.

Voor deelname aan de
wandeling, zie de achterzijde
van deze nieuwsbrief

Ahmed Harika, Portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening,
Economie en Participatie

Lucas Bolsius, Wethouder Financiën, Sport en Buitenruimte

In dit nummer :
De officiële start
Uitnodiging wandeling
Singelplan en waterproject
Deelnemende organisaties
Belangrijke telefoonnummers

"In Noord zijn we al bekend met het Singelplan.
De nieuwe inrichting van de Noord- en Bergsingel,
voltooid in 2005, is daar het prachtige resultaat
van. De volgende stap is de herinrichting van
de Proveniers- en Spoorsingel. Dat is een mooi
vooruitzicht voor Noord in z'n geheel en voor de
Provenierswijk in het bijzonder."
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Uitnodiging voor een unieke wandeling langs
de Spoorsingel en de Provenierssingel
Zondag 11 november 2007 Start om 14.15 uur
Verzamelpunt: Centraal Station Noordzijde
Voor deelname aan de wandeling kunt u zich opgeven bij:
Steunpunt Opbouwwerk Oude Noorden, 3e Pijnackerstraat 6b, 3035 CK Rotterdam,
t.a.v. M. van Groningen. Telnr. 010 – 4430600. E: m.vangroningen@sonor.nl.
Geef duidelijk aan met hoeveel personen u wilt deelnemen.
Het is niet zomaar en wandeling. We maken groepen van 15 bewoners. Onder begeleiding van gidsen krijgt u
informatie over de singels en u krijgt te zien hoe het gebruik en de natuurbeleving van de singels vergroot kan
worden. Tijdens de wandeling kunt u een enquête invullen, er zijn hapjes en er wordt muziek gemaakt. Een
gezellige en gezonde zondagmiddag activiteit!

Wij informeren u graag….
De herinrichting van de singels is een complex proces
dat uiteindelijk zo’n 4 à 5 jaar in beslag neemt. Nadat
een programma van eisen is opgesteld, kan een
voorlopig inrichtingsplan getekend worden. Dit plan
wordt ter goedkeuring aan de diverse deelnemende
instanties voorgelegd, voordat het een definitief
ontwerp wordt. Nadat de uitvoering voorbereid is, en
zoveel mogelijk afgestemd op de nieuwbouw van het
Centraal Station, kan de herinrichting gestart worden.
Via grote borden op de kop van de singels en
via de nieuwsbrief SingelNieuws wordt u op
de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en
activiteiten. Daarnaast is er een website (www.
singelplanrotterdam.nl) waarop alle informatie
vastgelegd wordt en ook later teruggelezen kan
worden.

Het Waterproject van Rose
Het singelplan is onlosmakelijk verbonden met ‘Het
Waterproject van Rose’. W.N. Rose was van 1839 tot
1856 stadsarchitect en onder zijn leiding zijn vele
singels in Rotterdam tot stand gekomen. Hierdoor
is niet alleen de hygiëne en de waterhuishouding
verbeterd, de stad heeft er vele mooie groene
beeldbepalende singels aan over gehouden, die ook in
deze tijd nog zeer waardevol zijn.

Singelplan Rotterdam
In de toekomstvisie voor Rotterdam 2005, in 1997
door de gemeenteraad vastgesteld, wordt voor
het eerst de noodzaak voor het opknappen van de
Rotterdamse singels genoemd. Het zijn belangrijke
groene en beeldbepalende elementen in de stad,
maar in veel opzichten verwaarloosd. Na de aanpak
van de Noord- en Bergsingel en bijvoorbeeld
de Crooswijksesingel, staan nu de Spoor- en
Provenierssingel op de stedelijke agenda. Als straks
het gehele terrein rondom het Centraal Station is
opgeknapt, ontstaat er een prachtige wandelroute
van het centrum en de Westersingel naar Rotterdam
Noord en Blijdorp.
Natuur beleving in de stad: het is heerlijk dat
het bij u in de buurt, aan de Spoorsingel en de
Provenierssingel, mogelijk is. Met de opknapbeurt
zullen de singels beter voor recreatie geschikt zijn.

Deelnemende organisaties

Contact, website

• Deelgemeente Noord
• dS+V Gemeente Rotterdam
• Gemeentewerken Rotterdam
• Hoogheemraadschap van Schieland
en de Krimpenerwaard
• SONOR
• Centrum voor Beeldende Kunst
• RET
• Vereniging Bewoners Provenierssingel
• Bewonersorganisatie Provenierswijk

www.singelplanrotterdam.nl
Algemene actuele informatie over de herinrichting
van de singels:
dS+V: Wilma de Vries, projectleider herinrichting
Spoorsingel en Provenierssingel, telefoon 0104895771.
Deelgemeente Noord: Margot van Doggenaar,
deelgemeentelijk projectleider, telefoon 010-4439942.
SONOR: Loes van Delft, projectleider communicatie
en participatie Spoorsingel en Provenierssingel,
telefoon 06-43235167.Email: l.vandelft@sonor.nl

Dit is een uitgave van SONOR in samenwerking met deelgemeente Noord
Stichting Onderneming Opbouwwerk Rotterdam
Bergsingel 299, 3037 GW Rotterdam
Telefoon: (010) 265 27 37

Deelgemeente Noord
Eudokiaplein 35, 3037 BT Rotterdam
Telefoon: (010) 433 99 99

