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Aan: College van B en W Rotterdam,
Cc naar: burgemeester Aboutaleb, wethouder Karakus
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Rotterdam 11 april 2013,
Zeergeacht College van B &W Rotterdam,
Het bestuur van de Vereniging Bewoners Provenierssingel heeft tot
haar verontrusting kennis genomen van het feit dat de uitvoering van
het gezamenlijk terrassenplan van het kruispunt Proveniersstraat/
Molenwaterweg flinke vertraging heeft opgelopen.
Dit terrassenplan is opgesteld door de restaurants La Casuela en
Dunya en espressobar Booon, samen met de dienst Stadsontwikkeling en de deelgemeente Noord. Het terrassenplan is inmiddels door
het deelgemeentebestuur van Noord vastgesteld.
Het terrassenplan moet nu, volgens bureau horecavergunningen,
ook nog door het college B & W worden vastgesteld. Wij hebben
steeds begrepen dat de deelgemeente hiertoe bevoegd is. De
uitvoering van het terrassenplan wordt nu weer vertraagd, terwijl
het plan door alle betrokkenen als positief wordt beoordeeld.
Het doel van dit plan is om de uitstraling van de terrassen in de
Proveniersstraat naar een kwalitatief hoger niveau te tillen. Wij
hechten zeer sterk aan deze vormen van horeca, omdat deze bijdragen aan een duurzame, schone en vooral veilige stationsbuurt.
Veiligheid is voor onze buurtverenging een erg belangrijk onderwerp.
Wij wonen in een kwetsbaar gebied en wij proberen met bewonersinitiatieven positieve bijdragen te leveren.

Vereniging Bewoners
Provenierssingel
p/a Provenierssingel 85b
3033 EJ Rotterdam
Tel: 010-4654110
provenier@gmail.com
www.provenierssingel.nl
KvK 40347921
Postbank: 8418138

Door allerlei omstandigheden, o.a. criminaliteit, is dit een lastig
gebied voor ondernemers en ook het huidige financiële klimaat
maakt hen kwetsbaar. Het mede op dit kruispunt gelegen caférestaurant De Twaalf Heeren is begin dit jaar failliet gegaan. De
ondernemers hebben de extra inkomsten van hun terrassen hard
nodig en voor de buurt biedt deze vorm van levendigheid een goede
impuls. Het terrasseizoen is inmiddels begonnen en het plan moet
nog behandeld worden in het college van B & W, ook staat het nog
niet op de agenda. Er is dus nog geen zicht op een datum van
invoering.
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Wij hopen dat de gemeente Rotterdam zich inzet voor een spoedige
uitvoering van dit terrassenplan.
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Met vriendelijke groet,
Namens Vereniging Bewoners Provenierssingel,

mv. J.Ryken
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