Rotterdam, 2 april 2013
Betreft: overlast C.S.
Geachte mevrouw Baljeu en meneer Karakus

Vereniging Bewoners
Provenierssingel

Tot ons genoegen vordert de nieuwbouw van het C.S. Rotterdam gestaag en
verrijst er een prachtig nieuw station dat ook aan de noordzijde een fraai
stedelijk beeld oplevert. Als Vereniging Bewoners Provenierssingel (VBP) zijn
we vanaf het eerste begin nauw betrokken bij de ontwikkelingen en de plannen
hiervoor.
Naast onze blijdschap over dit mooie Rotterdamse project voelen wij ook zorg,
en daar willen we u, als verantwoordelijken, op aanspreken.
De Provenierswijk is een kwetsbaar gebied; kwetsbaar door de grote stroom,
veelal anonieme, gebruikers van de singels en de straten, kwetsbaar doordat
het een gebied is van drugs- en andere criminele activiteiten.
De VBP is ruim 15 jaar geleden, juist vanwege deze kwetsbaarheid door
bewoners opgericht, tot nu toe met een overwegend positief effect. De bewoners
ervaren het wonen aan de Provenierssingel en het Proveniersplein (die de VBP
vertegenwoordigt) voornamelijk als heel plezierig: mooi wonen, in het groen, in
het centrum, met een goede sociale structuur.
Onze zorg betreft de overlast die met het openstellen van het nieuwe C.S.
groter is geworden: door de toename van het aantal bedrijven waar eet- en
drinkwaar gekocht kan worden is er een toename van de hoeveelheid
zwerfvuil. Ook is het wildplassen toegenomen. Tegelijkertijd is het aantal
afvalbakken langs de singels en de Proveniersstraat tot ongeveer nul
teruggebracht. Direct bij de uitgang van het C.S. heeft ProRail een aantal
afvalbakken geplaatst, maar mensen die al lopend hun consumptie nuttigen,
komen, aanbeland op de singel, geen afvalbak meer tegen. Dit werkt in de hand
dat ze het afval op straat deponeren, iets wat toch al een hobby van veel
mensen is.
Wat wij u concreet vragen is: het doen plaatsen van afvalbakken langs die
singels die grenzen aan het C.S., het plaatsen van sanitaire voorzieningen aan
de noordzijde van het C.S., en een beter toezicht handhaven van de regels.
Dit zorgt er wellicht voor dat het mensen mogelijk gemaakt wordt de gevolgen
van hun consumpties, gekocht op het C.S., op een fatsoenlijke manier kwijt te
raken.
Wij wachten uw reactie met belangstelling af.
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