
Verslag van jaarvergadering VBP 13 april 2016

Aanwezig: circa 20 bewoners en van het bestuur: Edwin (voorzitter) en Jaap

(penningmeester)

1.Opening

2.Mededelingen:

Bij nieuwe bewoners wordt een bezoek gebracht door het bestuur. Men wordt aangemoedigd

om lid te worden van de vereniging en men krijgt als welkomstcadeau het boekje uit 2014

van de Provenierssingel en Spoorsingel. Verschillende adressen zijn doorgegeven aan het

bestuur.

3.Stand van zaken

a.Water, groen en de straat

Jeanine heeft met verschillende bewoners en Stadsbeheer een voorstel gemaakt om

bloembollen te poten in een paar vlakken langs de singel. In het najaar moeten de

voorjaarsbollen worden geplant, in het voorjaar  de najaarsbollen. De gemeente kan de

velden daarna onderhouden, zodat de bloemen weer jaarlijks opkomen. Alle aanwezigen

vinden het een geweldig idee. Er zijn ook circa 10 mensen die willen meehelpen met poten.

Als vereniging gaan we hiervoor tussen € 300 en € 500 beschikbaar stellen. Voor de overige

kosten (> € 1.000) vragen we subsidie aan.

Tom meldt dat de inspanningen om de gemeente zo ver te krijgen de hekjes te verwijderen

bij de takkenbrug al een eerste succes heeft opgeleverd: de helft van de hekjes zijn

inmiddels weg. Tom gaat nu aan de slag om ook de andere helft te laten weghalen, conform

het inrichtingsplan van de gemeente voor de singel.

Tom wil graag het eendeneiland weer opknappen (jaarlijkse beurt). Hiervoor zijn wel

waadlaarzen nodig. We nemen dit mee in de subsidie-aanvraag bij de gemeente (€ 50).

Edwin ziet steeds meer fietswrakken aan de singel. Deze schijn je te moeten melden via de

buiten beter app. Sommige bewoners krijgen daar meteen reactie op, anderen juist niet.

Massaal melden dan maar!

Hans meldt dat er nog wel wat overlast is van bakfietsen van treinreizigers. Deze kunnen niet

bij het station geparkeerd worden en dan zet men deze maar aan de singel aan een

lantaarnpaal. Waardoor de doorgang voor bijvoorbeeld rolstoelers geblokkeerd wordt.

Melden bij buitenbeter dan maar.

De gemeente heeft een mooie regeling voor gedoe bij de vuilcontainers: als omwonende kan

je de container adopteren. Zie voor meer: www.rotterdam.nl/containeradoptie

b.De Provenier

Edwin koppelt terug wat hij van Middin heeft gehoord. In mei komt er nog een bijeenkomst

voor omwonenden waar de plannen volledig worden toegelicht. Daarna bepalen we als

vereniging wat we van het plan vinden. Het verlies aan groen en de hogere bebouwing en de

uitstraling zijn geen pluspunten. Aan de andere kant zijn het huidige gebouw en de huidige

gebruikersgroep ook niet aantrekkelijk.

c.Het Proveniersplein



Hans en Tom koppelen terug uit de begeleidingsgroep. Een dezer dagen start het werk

compleet.

4.Singelbarbecue

Op zaterdag 18 juni gaan we barbecue houden, op het terras aan de singel bij de

Zonnebaadster. Het wordt een BYOB: bring your own barbecue. Het bestuur en Johan

nemen contact op met Paul en Gerard om het te organiseren.

5.Begroting / contributie

Het bestuur legt verantwoording af over de financiën in 2015. De aanwezigen zijn akkoord

met deze verantwoording en verlenen decharge aan het bestuur, onder dankzegging aan de

penningmeester.

Voor 2016 wordt onderstaande begroting goedgekeurd, waarbij een extra uitgave van € 300 -

€ 500 is goedgekeurd ten behoeve van de bollen, omdat dit een investering is voor meerdere

jaren waar we voor het eerst in 2017 (jubileumjaar!) de bloemen gaan zien.

6.Verslag jaarvergadering 13 april 2015

Het verslag wordt, met dank aan Dennis voor het mooie uitgebreide verslag, goedgekeurd.

7.Rondvraag

Tom vraagt hoe het met de ontwikkeling van de buurtapp staat. Door een recente inbraak in

hun auto vindt hij het toch handig als we elkaar op de hoogte kunnen brengen van dit soort

zaken – hopelijk ook ter voorkoming. 8 mensen geven hun telefoonnummer op voor een

whatsapp groep. Edwin zal de groep starten.

8.Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten.


