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Toekomst van De Provenier:
sloop en nieuwbouw
De eigenaar van verzorgingstehuis De Provenier, Middin,
heeft in september bekend gemaakt dat ze een nieuw
verzorgingstehuis voor 75 personen willen gaan bouwen op
de huidige locatie. Sloop en nieuwbouw dus. Het speelt al
op korte termijn. Eind 2015 wil men de huidige bewoners
laten verhuizen. Medio 2016 wil men starten met de bouw
en eind 2017 zou alles dan gereed moeten zijn. Ergens
tussen januari en juni wil men dan gaan slopen, wat mij
betreft zo laat mogelijk. Een “gat” in de Provenierssingel
is niet prettig, zeker niet zolang de omgevingsvergunning
voor de nieuwbouw niet is verleend.
Een zeer ambitieuze planning, zeker omdat de bouwplannen nog niet definitief zijn.

Wat is er al bekend?
Het nieuwe gebouw krijgt vier verdiepingen (net als nu) maar
wordt wel minstens een meter hoger, doordat alle verdiepingen iets hoger worden. Op sommige plekken zijn nu maar 3
verdiepingen. Daar komt dan zelfs een extra verdieping bij.
Ook het tuintje op de hoek van de singel en de Versijdenstraat
wil men volbouwen. Wij verwachten dat weinig omwonenden
enthousiast zullen worden van een breder en hoger gebouw
en ook nog groen weg… Binnenkort gaat Middin het ontwerp
voorleggen aan de welstandscommissie.
Met vertegenwoordigers van twee aangrenzende VVE’s,
de wijkvereniging en onze bewonersvereniging hebben we met
de projectleider van Middin afgesproken regelmatig overleg te
hebben over de voortgang in de plannen. Vanuit onze vereniging doet ondergetekende, uw voorzitter, mee. Op de website www.provenierssingel.nl kun je de laatste stand van het
ontwerp zien. Het lijkt ons goed als we met meer leden van de
vereniging de ontwikkelingen actief gaan volgen.
Heb je interesse, meld je even aan via provenier@gmail.com.
Edwin

Zijgevel Versijdenstraat

Zijgevel Van Waerschutstraat

De website en andere
sociale media
De website leeft weer. De voortgang over De Provenier en
andere zaken kun je volgen op www.provenierssingel.nl.
Bijdragen en reacties zijn welkom: dan weten we ook waarvoor we de website weer bijhouden.
Op twitter zijn we ook gestart: je kan de tweets van de
Vereniging volgen via @VBProvenierss.
We denken daarnaast nog aan het starten van een BuurtWhatsApp. Een BuurtWhatsApp is een WhatsAppgroep die
zich richt op het signaleren van verdachte situaties in een
bepaalde wijk, buurt, dorp of stad. Het is een burgerinitiatief
en dient als moderne vorm van buurtwacht.
Het doel van een BuurtWhatsApp is het zorgen voor meer
ogen en oren voor de politie en andere toezichthouders.
Wettelijke toezichthouders kunnen nu eenmaal niet op
iedere hoek of straat staan. Door een BuurtWhatsApp kunnen burgers zelf een groot gebied in de gaten houden. Met
het melden van verdachte situaties in een BuurtWhatsApp,
worden buurtbewoners snel gewaarschuwd en kunnen zij de
verdachte in de gaten houden. Ondertussen kan de politie
worden ingelicht en tot eventuele actie overgaan. In diverse
dorpen en steden in Nederland heeft de BuurtWhatsApp inmiddels al tot succes geleid. Er zijn criminelen aangehouden
en het aantal woninginbraken is in sommige wijken gedaald.
We horen graag of er interesse is om samen een whatsapp
groep te starten. Melden kan altijd via de website van het
bestuur provenier@gmail.com.

Groene oases in Rotterdam
In 2014 is door de Bewonersvereniging ter gelegenheid van
de afronding van het Singelplan een fraai boekje uitgebracht
over de Provenierssingel en Spoorsingel: Groene oases in
Rotterdam. Het boekje is gemaakt door Hans Rombouts.
Voor wie nog geen exemplaar heeft: bij Hans Tweedehands
(platenzaak op de hoek Provenierssingel/Spoorsingel) kunt u
een exemplaar krijgen.

10 januari 2016:
nieuwjaarsborrel!!
Noteer het vast in je nieuwe agenda!!
Op zondag 10 januari 2016 zullen we in Booon tussen 16.00
en 18.00 uur onze jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst hebben.
Omdat we al een tijdje niets georganiseerd hebben, is dit een
prachtig moment om alle bewoners van de singel weer
te ontmoeten!!
Om 16.30 uur zullen we een gezamenlijke toast uitbrengen
op het nieuwe jaar.

Vacatures
Actieve leden en bestuursleden zijn altijd welkom! Dus als je
wil meedoen om te werken aan een beter leefklimaat aan de
singel, meld je aan bij provenier@gmail.com

Herinrichting Proveniersplein
De herinrichting van het Proveniersplein en de Stationssingel
zal in mei 2016 beginnen. Het werk duurt twee jaar.
Op 26 november presenteerde de gemeente in de Baptistenkerk hoe de werkzaamheden gepland zijn.
Via www.rotterdam.nl/proveniersplein is meer informatie te
krijgen. De gemeente start ook een klankbordgroep, waar
namens de VBP twee bewoners van de singel aan deelnemen.

Interesse in groenonderhoud?
Door een paar bewoners zijn we benaderd om weer een
groenactie te organiseren. Lekker snoeien bij mooi weer op
een zaterdag. Wie heeft zin om mee te doen? Meld je aan bij
provenier@gmail.com.

Contributie voor 2015/2016
Om onze activiteiten, waaronder de Nieuwjaarsborrel en het
uitbrengen van de Bode mogelijk te maken, hebben wij uw
bijdrage nodig. Daarom vragen wij u om de contributie aan
ons over te maken, uiteraard voor zover u dat al niet
gedaan heeft.
In de jaarvergadering van april 2015 is besloten de contributie
te handhaven op een bedrag ad € 15,- per huishouden per jaar.
Er zijn dit jaar echter aanmerkelijk minder activiteiten uitgevoerd of gepland dan vorig jaar met alle activiteiten rondom
het singelplan en singelfeest. Het bestuur stelt daarom voor
om, als contributie voor 2015 en 2016 tezamen, € 20,- per huishouden over te maken (natuurlijk blijft meer altijd welkom).
Onze bankrekening is: ING Bank: NL50 INGB 0008 4181 38 –
Vereniging Bewoners Provenierssingel
Namens de vereniging: bedankt!
Provenierssingel 73 A - 3033 EJ Rotterdam - www.raakvlak.com

