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Geacht College,  

 
In het kader van het Voorlopig Ontwerp voor Rotterdam Centraal, hebben wij u op 23 juni 2005 onze 

schriftelijke reactie op dit voorlopig ontwerp gegeven.  

Onze zorgen richten zich met name op: 

1. het geplande kantoorgebouw op het Proveniersplein 

2. de herinrichting en verkeersafwikkeling en –circulatie op het Proveniersplein tijdens en na 

verbouwing van het Centraal Station 

3. de gevolgen van geplande hoogbouw aan de zuidzijde voor bezonning van de Jacob Loisbuurt 

aan de noordzijde. 

 

Over de status van de plannen rond het kantoorgebouw aan de noordzijde ontstaat steeds meer 

onduidelijkheid. In bestuurlijk en ambtelijk overleg is aangegeven dat er over de komst van zo’n 

gebouw nog geen definitieve besluiten genomen zijn.  

In de laatste klankbordgroep met bewoners d.d. 11 oktober 2005 is echter door medewerkers van het 

projectteam CS meegedeeld dat de komst van het kantoorgebouw aldaar definitief is, en dat alleen nog 

gesproken kan worden over de vormgeving en inpassing in het gebied. 

 

Deze gang van zaken verbaast ons. Indien het geplande gebouw daadwerkelijk definitief is, zouden we 

dit graag rechtstreeks van het College vernemen als antwoord op onze brief van 23 juni j.l. en niet via 

ambtelijk betrokkenen op een klankbordgroepavond voor bewoners. 

Graag vernemen wij dus alsnog uw standpunt in deze. 

 

Daarnaast willen we aandacht vragen voor het fietsverkeer bij CS vanaf de noordzijde. Vanwege 

werkzaamheden is het Provenierstunneltje inmiddels afgesloten en zal tot minstens 2008 niet meer 

beschikbaar zijn voor fietsers. 

Gezien deze lange periode en het aantal fietsers dat dagelijks door de Provenierstunnel ging (3200) 

pleiten wij voor een beter alternatief dan omfietsen via de Statentunnel of het Hofplein, en verzoeken 

wij u met klem om het alternatief van het beschikbaar maken voor fietsers van de bagagetunnel te 

realiseren. 

 



 

 

Op die manier zijn de noord- en zuidzijde van het station op een volwaardige manier met elkaar 

verbonden voor langzaam verkeer. 

 

In afwachting van uw reactie, 

 

 

  

       

Hoogachtend,   

 

het bestuur van de deelgemeente Noord,  

 

de secretaris, 

 

 

 

 

P.A.M. van Bavel 

de voorzitter, 

 

 

 

 

A. van der Wal. 

 

 
Cc: Leden deelraad van de deelgemeente Noord 

      Gemeenteraad 

      Platform bewoners Provenierswijk 


