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Bewoners vrezen bouwplannen Provenierssingel 29 

‘Het is intimiderend’
Projectontwikkelaar Gideon Wonen wil een rijksbeschermd pand 
aan de Provenierssingel ombouwen tot acht appartementen, 
met dakterras en nieuwe balkons. De gemeente heeft groen 
licht gegeven, maar daar leggen omwonenden zich niet bij neer. 
‘Ik hou geen privacy meer over’.

Tekst: Coen Crawford  Fotografie: Marjan van Hoorn 

Vorig jaar december verleende de gemeente een vergunning aan 

Gideon Wonen voor een ingrijpende verbouwing van Provenierssingel 

29. De projectontwikkelaar wil het pand flink onder handen nemen en 

er acht aparte woningen in bouwen. Dit tegen het zere been van de 

Wijkraad en buurtbewoners, die dan ook bezwaar hebben aangete-

kend. In de plannen van Gideon Wonen staat dat onder andere dat de 

kap- en dakconstructie van het singelpand zullen worden aangepast 

zodat het dak achter de voorgevel kan worden verhoogd en er een 

dakterras kan worden gebouwd. Daarnaast is het de bedoeling dat er 

aan de achterkant van het gebouw nieuwe balkons komen.

De Provenierssingel werd eind negentiende eeuw aangelegd en niet 

gebombardeerd in de Tweede Wereldoorlog. Sinds 2011 behoort dit 

stukje Rotterdam tot rijksbeschermd stadsgezicht, wat betekent dat 

het gebied een erkend bijzondere cultuurhistorische waarde heeft 

voor het aangezicht van de stad. Deze erkende status zorgt ervoor 

dat bij eventuele verbouwingen en renovaties moet worden gestreefd 

naar zo min mogelijk aantasting van de kenmerkende karakteristieken 

van het pand. En dat is volgens de Wijkraad bij de bouwplannen van 

Gideon Wonen niet het geval.

Bezwaar aangetekend
De projectontwikkelaar en de gemeente houden echter vol dat er 

na de verbouwing niets veranderd aan het aangezicht van het pand 

aan de Provenierssingel, als je recht voor het gebouw staat tenmin-

ste. En daar zit volgens de Wijkraad het probleem, want vanaf de 

straatzijde zal namelijk wél duidelijk te zien zijn dat de negentiende 

eeuwse kenmerken worden aangetast door de bouwplannen. Er is 

daarom door omwonenden bezwaar aangetekend tegen het verlenen 

van de bouwvergunning aan Gideon Wonen, omdat Rotterdam zich 

niet houdt aan de strenge regels die gelden voor panden die tot het 

rijksbeschermd stadsgezicht behoren. Regels waar de gemeente 

zichzelf aan heeft gecommitteerd, benadrukken buurtbewoners en de 

Wijkraad. Inmiddels zijn er vergaderingen geweest met de verant-

woordelijke commissie van de gemeente. Daarin kwam duidelijk naar 

voren hoe halsstarrig de gemeente vasthoudt aan de goedgekeurde 

bouwplannen. De bezwaren kunnen op veel weerstand rekenen vanuit 

Judika Lessman
Buurtbewoonster

>>  lees verder op pagina 2
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Groenten Zonder Grenzen is in ok-
tober 2017 opgericht door Baltha-
zar Sieders en zijn vriendin Myrthe 
Frissen. ‘We zagen de enorme 
hoeveelheden groenten en fruit die 
na elke marktdag op de Blaak werden 
weggegooid. Aan die verspilling 
moest een einde komen.’ Zo ont-
stond het initiatief om overgebleven 
voedingsmiddelen te verzamelen 
en gratis, duurzame, gezonde en 
plantaardige maaltijden te verstrek-
ken. ‘We konden terecht in het Huis 
van de Wijk De Kip om een keer in de 
week een gezamenlijke feestmaaltijd 
te bereiden. Zo ontstond een plek 
waar iedereen welkom was om mee 
te eten en waar je nieuwe mensen 
kon ontmoeten.’ 

Vrijgevigheid
Groenten Zonder Grenzen drijft 
op vrijwilligers uit Rotterdam en 
omstreken en is afhankelijk van 
de vrijgevigheid van particulieren 
en grote en kleine bedrijven die 
voedselproducten over hebben. Na 
de corona-uitbraak kon er niet meer 
worden gekookt en gegeten in De 
Kip. De aanvoer van de overgeble-
ven voedselproducten ging gestaag 
door, dus werd besloten deze gratis 
te bezorgen aan Rotterdammers die 
het extra zwaar te verduren hadden 

Van groenten 
koken naar 
groenten bezorgen 

door de coronamaatregelen. 
Via Caroline Schoon die in de 
Provenierswijk woont, werd contact 
gelegd met Sol. ‘We hadden een plek 
nodig om de groenten, het fruit en 
brood te verzamelen en te verdelen. 
We konden daarvoor op zaterdag 
terecht in het Huis van de Wijk 
Propeller. Ook kregen we van Sol een 
lijst met namen van bewoners uit 
heel Noord die het financieel moeilijk 
hebben of die ziek zijn.’ Behalve de 
tassen met verse producten werden 
er ook nog klaargemaakte maaltijden 
verstrekt aan mensen die zelf niet in 
staat zijn om te koken. ‘We werken 
hiervoor samen met de Hare Krish-
na-gemeenschap in de Proveniers-
wijk. Zij koken sommige weken wel 
honderd vegan maaltijden in hun 
tempel aan de Schiekade.’ 

Stokje overnemen
De afgelopen drie en halve maand 
hebben elke week tenminste tien 
vrijwilligers van Groenten Zonder 
Grenzen klaargestaan om dit project 
gesmeerd en soepel te laten ver-
lopen. ‘Wij kunnen hiervan nog wel 
wat leren,’ zegt Benvindo da Luz van 
de Zevendedagsadventisten die het 
project gaan voortzetten. Caroline Schoon

Tekst en fotografie: Marjan van Hoorn

Vier dagen nadat de lockdown een feit was, 
stonden vrijwilligers van Groenten Zonder 
Grenzen, voedselpakketten samen te stellen  
in Het Huis van de Wijk Propeller. Elke week  
kregen zo’n veertig bewoners uit Noord  
gratis een tas met groenten, fruit en brood  
thuis bezorgd. Zaterdag 27 juni was hun laatste 
dag. Groenten Zonder Grenzen gaat zich weer 
richten op maaltijden bereiden.  
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het gemeenteapparaat. 

Dat merkt ook buurtbewoonster Judika Lessman. ‘Het verrast me hoe 

fanatiek de ambtenaar het besluit blijft verdedigen’, vertelt ze. ‘Het 

lijkt wel of ze bang zijn om gezichtsverlies te lijden.’ Judika vraagt zich 

af of er misschien meer achterzit.

De verbouwing van Provenierssingel 29 zou een grote impact hebben 

op het woonplezier van bewoners in de Van der Sluysstraat die schuin 

achter het pand wonen. ‘Ik raak mijn privacy volledig kwijt’, legt Judika 

uit. De nieuwe balkons worden 1,8 meter diep, waardoor de nieuwe 

buren recht in haar woonkeuken kijken. ‘Als we soep eten, kunnen ze 

de balletjes zien liggen’, verzucht de buurtbewoonster. ‘Het is intimi-

derend.’

Ook zorgen de nieuwe balkons ervoor dat de lichtinval flink ver-

minderd wordt bij omwonenden. En dat heeft volgens Judika grote 

gevolgen voor de bewoners. ‘Ik heb geen balkon of tuin, laat staan 

een dakterras. De woonkeuken is het hart van mijn huis, daar krijg ik 

tenminste nog een beetje het gevoel van buiten.’ Ze hoopt daarom 

‘van harte’ dat de bouwplannen van Gideon Wonen ‘niet mogen’.

Sociale evenwicht
In haar bezwaarschrift roept Judika de gemeente ook op om de soci-

ale gevolgen mee nemen in het definitieve besluit. ‘Er woont hier een 

wilde mix van mensen’, weet de vrouw die er al twintig jaar woont. ‘En 

de charme is dat dat gewoon kan.’ Ze is bang dat door de komst van 

acht nieuwe woningen het sociale evenwicht in de buurt zal veran-

deren, gezien de goedgevulde portemonnee die nieuwe bewoners 

moeten trekken. ‘Ook de rijkere mensen in de Provenierswijk dragen 

de wijk een warm hart toe’, benadrukt ze. ‘Maar je merkt dat het 

Gideon alleen om het geld gaat, zij willen helemaal geen steentje 

bijdragen aan de wijk.’ Ze vindt dat de projectontwikkelaar ‘heel

ongevoelig’ omgaat met de huidige situatie.

Daar staat Judika niet alleen in, de Wijkraad maakt zich eveneens 

zorgen om het sociale aspect van de bouwplannen van Gideon Wo-

nen. Het gaat niet alleen om dat de bouwplannen de regels van rijks-

beschermd stadsgezicht overtreden. De situatie rondom Proveniers- 

singel 29 past volgens de raad in een bredere ontwikkeling die 

gaande is in de stad. De komst van acht nieuwe woningen in een pand 

waar eerst met twee gezinnen werd gewoond, zorgt voor een forse 

toename van het aantal huishoudens. En die nieuwe bewoners moe-

ten ook ergens hun auto(s) en fietsen kwijt. Daarnaast heeft de raad 

de afgelopen jaren gemerkt dat op plekken waar veel mensen dicht 

op elkaar wonen klachten en spanningen in hoog tempo toenemen.

Vanwege de ingrijpende gevolgen voor de buurt steekt het de 

Wijkraad dan ook dat de gemeente omwonenden niet pro-actief op

de hoogte heeft gesteld van de goedgekeurde verbouwing. Het 

stadsbestuur lijkt vooral oog te hebben voor de bouwer en dat moet 

van de raad snel veranderen. De wensen van buurtbewoners hadden 

én moeten meer in het besluitproces worden betrokken. Iets wat 

Judika kan beamen: ‘Ik weet zeker dat sommige buren niet eens van 

de bouwplannen afweten.’ 

En wat als de plannen van Gideon Wonen uiteindelijk toch definitief 

doorgaan? Dan mag de Provenierswijk zich de komende jaren de 

borst gaan natmaken, vreest de Wijkraad, want Rotterdam is nooit 

uitgebouwd. Ook Judika ziet haar persoonlijke situatie dan somber in: 

‘Ik moet dan nog zien of ik hier dan nog tien jaar blijf wonen.’  <

>> 



Zoals zo veel activiteiten kon ‘Lente in de Heultuin’ vanwege de corona- 

uitbraak in april niet doorgaan. Eind juni mocht een klein groepje 

kinderen, die meedoen aan de activiteit ‘Natuur en Milieu’ van Sol, 

voor het eerst de Heultuin in. Onder het toeziend oog van Renee en 

Marjan hebben deze acht jongens en meisjes de ‘moestuin op poten’ 

onder handen genomen. De grond in de bakken moest eerst worden 

vervangen voordat de jonge groenten konden worden geplant. Er is 

pompoen, andijvie, koolrabi, rucola, eikenbladsla, munt  en miniprei 

geplant. Ook zijn samen met Thea de bloembakken in de tuin voorzien 

van kleurige en fleurige bloemen. Het allerleukst was natuurlijk de 

nieuwe aanplant water geven, wat uiteindelijk uitmondde in een 

waar waterballet. 

Een verlate lente in de Heultuin
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Zomer in Speeltuin De Hoeve 
 

Gelukkig is de Hoevespeeltuin weer open voor de jongste buurtbewoners! 

Vanwege de coronaregels is het ook in de speeltuin anders dan andere jaren 

en zijn de openingstijden nog niet als vanouds. De anderhalve meter geldt 

voor volwassenen, maar niet voor de kinderen gelukkig. 

Het bestuur, beheer en vrijwilligers hopen dat het lukt deze zomervakantie 

de speeltuin in elk geval op werkdagen te openen om 10 uur ‘s ochtends. De 

sluitingstijd varieert omdat het niet altijd lukt voldoende toezicht voor de gehele 

dag te organiseren. Kinderen van 0 tot ongeveer 12 zijn van harte welkom en 

ouders natuurlijk ook!

Kom dus deze zomer gerust  
spelen in de speeltuin!
Speeltuin De Hoeve, Hoevestraat 13

Het Huis van de Wijk opende geleidelijk aan zijn deuren weer.  

Voorlopig zijn het met name de kinderen van 4 tot en met 12 jaar  

die daarvan profiteren. De afgelopen anderhalve maand waren er  

vier dagen in de week ’s middags jeugdactiviteiten gepland. En de 

belangstelling was als van ouds. 

Jongens en meisjes van 4 tot en met 7 jaar konden de afgelopen tijd 

en kunnen na de zomervakantie op de maandagmiddag een dans-

workshop Acrobreak volgen. Op dinsdagmiddag is er, de vakantie 

uitgsloten, een Meidenclub alleen voor meiden van 8 tot en met 12 

jaar. Woensdagmiddag werd en wordt er straks weer in twee sessies 

gekickbokst. Bij mooi weer buiten op het pleintje. Woensdagmiddag 

staat voor de 8- tot 13-jarigen Natuur en Milieu op het programma.  

En voor dezelfde groep is er daarna huiswerkbegeleiding. Tot slot is 

er op donderdagmiddag voor de kleinsten de Voorlees- en Speelclub. 

In de zomervakantie worden er andere leuke en spannende activitei-

ten gepand. Er komt een Sol on Tour programma dat voor alle kinde-

ren uit heel Noord een zinvolle, sportieve en creatieve vakantie gaat 

bezorgen! De flyers worden op de scholen uitgedeeld en hangen in 

het Huis van de Wijk.

Een 
school-
geveltuin 
van ruim 
vijftig 
meter
 

Op een mooie vrijdagmiddag, eind juni 

werden er stoeptegels gelicht langs de 

muur van Basisschool De Provenier. 

Het eerste deel van een lange geveltuin 

langs school en plein was een feit. 

Het aanleggen van een geveltuin is niet 

alleen leuk om met z’n allen te doen, 

maar van meer groen knapt een straat 

ook op. Bloemen en planten spelen een 

onmisbare rol bij het voortbestaan van 

kriebelbeestjes (insecten) en zorgen 

dat het in de zomer binnen koeler blijft. 

Meer groen is belangrijk, want het maakt 

de stad beter bestand tegen klimaatver-

andering en wateroverlast. 

In een brief aan de ouders stelt de 

Kinderen uit de wijk

Voor meer informatie over de activiteiten kun je contact opnemen met 

Zeynep Aktas. Mobiel: 06 2611 0899 of mail: zaktas@solnetwerk.nl. 

De jeugd was als eerste weer 
welkom in het Huis van de Wijk

directie van  Basisschool De Provenier 

‘dat er een grote rol is weggelegd voor 

de kinderen door van jongs af aan zorg 

te dragen voor het groen in de wijk, op 

het schoolplein en in het algemeen in de 

natuur’. De geveltuin is een project dat 

gezamenlijk door de kinderen, ouders 

en leerkrachten wordt uitgevoerd en 

onderhouden. 

Op de laatste vrijdag in juni is het eerste 

stukje geveltuin door enthousiaste kleu-

ters onder leiding van moeder Renee en 

peuterleidster Anita gecreëerd en in de 

week erop is dit goede voorbeeld goed 

gevolgd. Er is langs de hele schoolgevel 

een tuin ontstaan. 

Geen fietsen
‘Deze nieuwe look draagt bij aan het 

fietsenbeleid in de Harddraverstraat’, 

valt verder in de brief te lezen. Met de 

bordjes voor de ramen ‘Geen fietsen 

plaatsen’ en de labels aan de fietsen 

‘Gaarne verplaatsen in verband met 

veilige vluchtroute voor kinderen’ wordt 

de stoep weer begaanbaar. Daarbij zal 

de geveltuin vol bloemen en planten 

langs de hele school inclusief de muur 

langs het schoolplein een belangrijke rol 

spelen.   



De afgelopen maanden brachten sociaal tuin- en groenontwer-
per Renée Wilson en kunstenaar/utopisch architect Sander 
Bokkinga met hun kinderen meer uren dan ooit door op het 
Baljuwplein. Renée en Sander bedachten hier het initiatief voor 
een Buurt(Pluk)tuin in combinatie met een minibuurthuis/kun-
stinstallatie met buurtpicknicktafel, bijen- en wormenhotel en 
schommels. Deze bijzondere combinatie is gesitueerd in het 
donkere met hondenpoep bezaaide verdomhoekje van het plein. 

Sander Bokkinga: Het idee is om vanuit deze hoek het plein langzaam 

te transformeren tot een bloemrijke en hoogwaardige biodiverse, 

groene oase met huisvesting voor diverse insecten, met een fabe-

lachtig kunstwerk/minibuurhuis/ontmoetingsplek voor iedereen die 

op en rond het plein en in de buurt woont. 

Een nog op te zetten vereniging moet alles gaan runnen en het is de 

bedoeling dat er dan ook ruimte is om kleinschalige events te gaan 

organiseren die de buurt verder samenbrengen. Gedacht wordt aan 

een stekjesmarkt of een kinderspeelgoedruilbeurs. Uiteraard kan 

iedereen lid worden tegen een geringe bijdrage en daardoor bijdragen 

en gebruikmaken van alle faciliteiten van de tuin en opbrengsten en 

het minibuurthuis met koffiemachine en tosti-ijzer.

Innovatief 
Op aanraden van wijkraadslid Marjan van Hoorn is eerst overleg 

gepleegd met de gemeente, wijknetwerker en medewerkers van 

Stadsbeheer. Daarna is er op verschillende middagen gespard met de 

gebruikers van het plein. De eerste reacties waren louter enthousiast. 

Dit heeft ons gesterkt om het plan in te zenden voor CityLAB010 

2020. Waar voorheen de 3,4 miljoen euro van deze subsidiepot in één 

groot project werd geïnvesteerd, zoals de beroemde Luchtsingel, 

daar wordt het geld nu ingezet om een groot aantal kleine innovatieve 

projecten van de grond te krijgen. 

Het innovatieve in dit plan is de combinatie van een Buurt(Pluk)tuin, 

Uitspanning Bij op het Baljuwplein

Bloemrijk en fabelachtig 
voor buurt en stad!
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Tijdens de lockdown is restaurant Blij doorgegaan met 
afhaalmaaltijden. ‘In het begin liep het storm’, vertelt Robbert 
Rombouts, eigenaar van Blij. ‘Iedereen in de buurt kwam 
afhalen om ons te steunen, zoveel goodwill in de buurt. 
Het is hartverwarmend.’

Tekst en fotografie: Marjan van Hoorn

Het afhalen van maaltijden heeft duidelijk gemaakt dat Blij een buurt-

functie heeft. De band met de buurt en de onderlinge contacten met 

en tussen bewoners zijn versterkt. ‘Bewoners kwamen op hetzelfde 

tijdstip maaltijden halen en stonden, op afstand, gezellig met elkaar 

te kletsen’, zegt Robbert. Ook zijn er veel cadeaubonnen verkocht 

tijdens de lockdown om zo wat extra inkomen te generen. ‘Die steun 

van bewoners heeft mij zeker geholpen, ook financieel.’ 

Op 1 juni mochten de terrassen open. Robbert had in overleg met zijn 

vader Bert, die hem altijd ter zijde staat en heel belangrijk voor hem 

is, daar al op geanticipeerd. Hij had een vergunning geregeld voor 

drie parkeerplaatsen op de Walenburgerweg. ‘Toen we hoorden dat er 

geen vergunning nodig was en dat er ook op de kop van de Spoorsin-

Restaurant Blij geliefd bij buurtbewoners

‘We gaan het redden’
gel een terras mocht komen, was dat meteen geregeld.’ 

Het ruim opgezette terras biedt plaats aan vijftig mensen. En met 

het mooie weer zat en zit het altijd vol, maar ook als het een beetje 

miezert. ‘Klachten van de buren hebben we niet. Het terras gaat om 

elf uur ’s avonds dicht.  

Verder loopt het ook goed in het restaurant. Rekening houdend met 

de juiste afstand tussen tafels en met de looproutes is er plek voor 

dertig gasten. Er staat overal handgel, er zijn stickers geplakt en er 

hangen posters met de maatregelen erop. ‘We hebben een kleinere  

kaart, maar we doen niet aan shifts. Dat vind ik ongastvrij. Je moet 

lekker ontspannen kunnen eten en niet steeds op je klok moeten 

kijken. De meeste van onze klanten reserveren, maar gewoon binnen- 

lopen kan ook.’ 

Volgens Robbert gaat het goed met de familie Blij. ‘Ja, iedereen die 

hier werkt, is een lid van de familie Blij. Zo zie ik dat. En het restaurant 

is een huiskamer, waar iedereen zich thuis kan voelen en welkom is.’  

Wat Robbert heel graag zou willen, en volgens hem veel buurtgenoten 

met hem, is dat het terras op de singel volgend jaar in de zomer terug 

kan komen. ‘Het is heerlijk zitten onder de bomen.’ 

Robbert Rombouts

Ondernemer uit de wijk

Anderhalve meter niet ideaal

‘Je moet het nu van 
de zomer hebben’

Per 1 juni staat de deur van Biercafé 

Walenburg weer open en is het terras  

zoveel mogelijk uitgebreid. ‘Binnen is  

ruimte voor een beperkt aantal  

bezoekers. Rekeninghoudend met de  

anderhalve meter gaat het om veertien  

mensen. Gelukkig is er dankzij het grotere  

terras meer plek buiten’, zegt caféhouder  

Vincent Beck. In eerste instantie moesten  

mensen reserveren om binnen iets te 

 drinken en te snacken. Het ging dan 

over een tijdslot van een uur en drie kwar-

tier. 

Maar dat werd ‘m niet. ‘Die aanpak heb ik gauw laten varen’, zegt 

Vincent. ‘Zo werkt dat niet in een kroeg. Mensen willen gewoon een 

biertje drinken zonder op de tijd te moeten letten.’ Het is nu reser-

veren of op goed geluk langs komen om te zien of er plek is. In deze 

situatie zijn de quizavonden ook op de lange baan geschoven. 

Vincent heeft geen idee hoe lang hij het gaat uithouden met zo weinig 

klanten in zijn zaak. ‘Je moet het van de zomer hebben. Als de zon 

blijft schijnen en we optimaal van het terras gebruik kunnen maken 

dan valt het mee. Maar als het nat en koud wordt, is het een ander 

verhaal.’ Hij vindt dat er sprake is van rechtsongelijkheid en dat de 

Staat zou moeten worden aangeklaagd. ‘Supermarkten kunnen hun 

gang gaan, bij Ikea en tuincentra lopen bezoekers elkaar voor de 

voeten. In een klein café moet je echter anderhalve meter afstand 

bewaren.’ 

Toch denkt Vincent na over tijdelijke en definitieve oplossingen tot 

er betere tijden aanbreken. ‘Ik zou grotere luifels kunnen installeren, 

zodat mijn klanten ook buiten kunnen blijven zitten als het regent.’ 

Uit een telefoontje dat Vincent krijgt, blijkt dat hij overweegt om een 

glazenspoelmachine aan te schaffen. ‘Veel hygiënischer en veiliger 

dan een spoelbak. Maar elke aanpassing betekent forse investerin-

gen.’ Hij valt stil en vervolgt even later: ‘Als die anderhalve meter blijft, 

dan weet ik het zo net nog niet.’ 

De deur van Biercafé Walenburg was tot 1 juni 
potdicht, maar online is uitbater Vincent Beck druk 
bezig geweest. ‘De pubquiz is doorgegaan online en 
ik heb ook bierproeverijen georganiseerd.’ 

Tekst en fotografie: Marjan van Hoorn

Vincent Beck

een minibuurthuis en een kunstinstallatie die niet alleen betekenis 

heeft voor de buurt, maar die tevens ervoor moet zorgen dat het 

Baljuwplein een buurtoverstijgende parel wordt voor de gehele stad. 

Bij toekenning en bij het verkrijgen van de benodigde toestemmingen 

en vergunningen zou met de uitvoering van het plan kunnen worden 

gestart in 2021. De exacte inhoud van het plan is te bekijken op de site 

van CityLAB010.nl en op sanderbokkinga.nl. 

Wij, de initiatiefnemers, staan uiteraard open voor op- en aanmerkin-

gen. Ook wordt er intensief nagedacht over hoe de buurt verder bij dit 

project te betrekken. Het motto is om klein te beginnen en bij succes 

het verder uit te bouwen en het plein langzaam verder te betoveren!

Sander Bokkinga:  info@sanderbokkinga.nl

Renée Wilson: rcamwilson@gmail.com
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Bij het verschijnen van deze editie van Provenieuws, juli 2020, 
is de eerste helft van het jaar voorbij. In vergelijking met 2019 is 
die eerste helft van 2020 heel anders begonnen. Vele bewoners 
in de Provenierswijk zijn wekenlang, gedwongen, thuisgeble-
ven. De verwachting is dat het nog even gaat duren voordat de 
RIVM-regels zover versoepeld zijn en we weer kunnen spreken 
van een ietwat normale situatie. 

We hebben het al die maanden goed volgehouden. Vrijwilligers van de 

Bewonersvereniging Provenierswijk (BVP) hebben zich ingespannen 

om ‘thuisblijvers’ op te fleuren met bezoekjes en kleine attenties. 

Voor 1 juni, toen weer van het openbaarvervoer gebruik mocht wor-

den gemaakt, hebben vrijwilligers speciale mondkapjes verspreid.  

Die kwamen als geroepen.

Wellicht is het goed om even terug te kijken naar 2019, dat kan inspi-

ratie geven voor de tweede helft van 2020 met anderhalve meter af-

stand. De overheid gaat die afstand in ons eigen belang niet loslaten.

Hoe was het ook alweer? 
In 2019 kon nog alles. In dat jaar zijn de volgende activiteiten, 

bijeenkomsten en tentoonstellingen de revue gepasseerd.

Het begon in januari met een druk bezochte Nieuwjaarsbijeenkomst, 

gevolgd door verschillende tentoonstellingen in de Waerschut. Op 

8 maart werd het tienjarig bestaan van de Habbekratz feestelijk ge-

vierd. In april is de Heultuin door jonge en oude wijkgenoten voorzien 

van groenten, zomerbollen en vaste planten. Op 26 april stond de 

jaarvergadering 2019 op het programma. Begin mei organiseerde 

de Groengoep de geveltuinendag. En op 15 juni: een heerlijk relaxt 

wijkfeest, met spelletjes, een rommelmarkt, muziek, dansen, een 

infomarkt, goede gesprekken, onverwachtse ontmoetingen en lekker 

eten en drinken.

De tweede helft van 2019 begon op 21 juli met het Zomermuziek-

podium in de Heultuin. Heerlijke muziek met hapjes en drankjes en 

prachtig weer. Ook ging de actie voor het behoud van Regina- 

paviljoen ‘Konak’ van start. 

In september was er een gezellig uitje voor de ouderen naar het  

‘Museum Rotterdam’ en een goeie lunch zonder afstand. 

Anderhalve meter afstand 

Bewonersvereniging:  
overzicht 2019 en 1e helft 2020 

17 oktober stond in het teken van de vrijwilliger. Als dank voor het 

vele werk werden alle vrijwilligers gefêteerd en de Vrijwilliger van het 

Jaar gehuldigd. Eind oktober was er een plantjesdag in de Heultuin. 

November was een rustige maand, maar in december werden de 

nodige feesten gevierd, zoals het Midwinterfeest in de Waerschut en 

het Lichtjesfeest in de Propeller. Ter afsluiting van het jaar werd eind 

december de expositie van Tableau Vivant geopend.

Een groot deel van het jaar heeft op de zondagmiddag aan de ronde 

tafel in de Waerschut, een groep ouderen de schilderscursus ‘Potlood 

en Penselen’ gevolgd. In 2020 is ‘Potlood en Penselen’, onder leiding 

van Marieke van Asperen, doorgegaan. Ook in de lockdown-periode 

met opdrachten via internet. 

En tussendoor gingen alle ‘gewone zaken’ door, zoals inloopspreek-

uur, protest tegen plannen voor hoogbouw zonder rekening te 

houden met de leefbaarheid van de Provenierswijk, vergaderingen en 

uitjes van OuwerPower, aandacht voor wateroverlast en watertekort.

En dan 2020
Het eerste deel van 2020, januari, februari en de helft van maart,  

was nog normaal. De nieuwjaarsbijeenkomst was gezellig en informa-

tief. In de Waerschut werd een nieuwe tentoonstelling van de groep 

Plaksalon  geopend. Het Baljuwplein werd kindvriendelijker door het 

opruimen van hondenpoep. De acties voor het behoud van Regina- 

paviljoen ‘Konak’ gingen door. 

Er zijn plannen gemaakt 

voor schilderen en andere 

creatieve activiteiten. De 

jaarvergadering is gepland 

en er is begonnen aan de or-

ganisatie van het wijkfeest, 

evenals deelname aan de 

Geveltuinendag. De protes-

ten tegen de Hoogbouw op 

het Delftseplein namen toe. 

De inloopspreekuren in de 

Waerschut en de Heulbrug 

bleven goed bezocht, bewo-

ners wisten de BVP voor hulp en advies te vinden.

Toen ging het mis. De lockdown, in verband met de corona-uitbraak, 

legde de uitvoering van de meeste plannen stil. Half maart was het 

zover.

Het werd stil, heel stil in de Provenierswijk. Dat was wel rustig de 

eerste dagen. Wij konden geluiden horen, die wij lange tijd gemist 

hadden. Het zingen van de vogels, het ruisen van de wind, de stik-

stofuitstoot werd aanzienlijk minder en dus werd de lucht beter voor 

de mensen met problemen aan de luchtwegen en de hemel blauwer. 

Onze wijk ligt midden in de stad en het leek wel een oase van rust.

Toch waren er nadelen. Ouderen en kwetsbare mensen moesten 

thuisblijven en die hadden na verloop van tijd wel behoefte aan een 

praatje. De BVP organiseerde het rondbrengen van paasbroden, 

gesprekken aan de deur, in de tuin, via het balkon en een beetje  

aandacht door de telefoon en het instellen van een speciale wijk-

telefoon 06 16 06 80 99. Gelukkig kon, net als andere horecagelegen-

heden, Regina-paviljoen ‘Konak’ onder strenge voorwaarden weer 

Paasbroden uitdelen

open en heeft de BVP daar pizzapunten besteld en rondgebracht. 

De Provenieuws Tussendoor van mei heeft de berichten over de 

Provenierswijk bij de bewoners thuisbezorgd. En net op tijd waren de 

speciaal ontworpen mondkapjes gereed, zodat de ouderen en kwets-

bare bewoners op 1 juni met een gerust hart in het openbaar vervoer 

konden stappen.

Vanaf 1 juli
De richtlijnen van het RIVM zijn ondertussen wat versoepeld. Vanaf 

1 juli mag er veel meer en dat is ook in de wijk te merken. Er is veel 

meer lawaai en er rijden weer veel auto’s en te hard. Er rijden ook 

meer treinen.

Mensen moeten nog steeds anderhalve meter afstand van elkaar 

houden. Iedereen weet hoe lastig dat is. Het is echter nodig voor ou-

deren en kwetsbare mensen, die veel risico lopen om ziek te worden. 

Dat willen wij vermijden.

De Waerschut is vanaf juli voor bepaalde activiteiten weer open, met 

een streng protocol. De BVP zal zich daaraan houden. Zie voor meer 

hierover, pagina 15 in deze Provenieuws.

Laten wij volhouden. En net als in de laatste maanden onze buren en 

medebewoners, die het nodig hebben, een steuntje in de rug geven. 

Wij hebben laten zien dat het kan.

Ergens aan de rand van onze wijk hangt al enige tijd een affiche, dat 

inmiddels is gesleten, met de woorden: ‘Wij moeten niet terug naar 

normaal, “normaal” was het probleem.’ Deze uitspraak is van de groep 

Extinction Rebellion. Daar zit wat in.

Bestuur Bewonersvereniging Provenierswijk

Achraf Balghioui, nieuwe beheerder van De Propeller:

‘Het mag nog iets levendiger van mij’
Per 1 juli is het Huis van de Wijk Propeller voorzichtig open- 
gegaan met een kersverse beheerder aan het hoofd. ‘Waar  
mijn voorganger Mendes is gestopt, ga ik verder’, zegt Achraf 
 Balghioui, ‘De Propeller kan nog levendiger.‘

Tekst en fotografie: Marjan van Hoorn

De deuren van het Huis van de Wijk staan weer open en wijkbewo-

ners zijn weer welkom onder strikte voorwaarden. Kort gezegd: 

anderhalve meter afstand, handgel gebruiken, de routing 

volgen, de regels lezen en navolgen en niet meer dan 14 

bezoekers beneden in ontvangstruimte. Volwasse-

nen kunnen voorlopig een kopje koffie of thee drin-

ken en voor de kinderen zijn de diverse activiteiten 

al opgestart.  

Achraf Balghioui, de nieuwe beheerder, heeft de 

opleiding Sociaal Cultureel Werk gevolgd en heeft 

daarna gewerkt als jongerencoach bij Dock Kralingen/

Crooswijk en op Zuid. Als ambulant jongerenwerker bij 

Stedelijk Team Veiligheid heeft hij in verschillende gebieden 

en overlastgevende jongeren begeleid. Zijn eerste indruk van de 

Provenierswijk is dat er minder overlast is van hangjongeren dan 

op Zuid. 

Na de vakantie
‘De meeste activiteiten voor volwassenen zullen niet eerder dan 1 

september weer beginnen’, denkt Achraf. ‘We gaan in augustus ook 

weer dicht in verband met de vakantie.’ Een van de zaken die voor 

hem als eerste op de agenda staan, is op donderdagochtend Check-

Point. ‘Veel bewoners zullen vast met veel vragen zitten. Ik hoop 

ook dat de taalcursussen voor inburgeraars en vrijwilligers die als 

tegenprestatie Nederlands moeten leren, met inachtneming van 

de regels, zo snel mogelijk van start kunnen.’

De gelegenheden bij uitstek waar wijkbewoners elkaar 

kunnen ontmoeten en gezellig met elkaar kunnen 

kletsen, zoals het ontbijt op vrijdagochtend en 

lekker eten bij van Resto van Harte op donder-

dagavond staan ook op zijn verlanglijstje. ‘Maar 

dat heeft nog wel wat voeten in aarde. Met die 

anderhalve meter afstand zullen we naar creatieve 

oplossingen moeten zoeken.’ 

Wel kan Achraf vertellen dat er een plan ligt om in sep-

tember op maandagavond te koken, er kan worden gegeten en 

dat die maaltijden kunnen worden afgehaald. Ook is het de bedoeling 

dat er een kleine kaart komt met bijvoorbeeld een broodje bal, een 

kop soep of een broodje gezond.    



Resto Van Harte deelt uit: 

Een doos vol 
heerlijkheden

Tekst en fotografie: Marjan van Hoorn 

Resto Van Harte moest net als alle andere horeca- 
zaken in maart vanwege de coronaperikelen zijn 
deuren sluiten. Mack Labbaci, sinds vorig jaar mei 
manager bij Resto in Rotterdam en Dordrecht, 
besloot niet stil te zitten. Hij klopte aan bij  
Volkskracht (Stichting Neyenburgh) met het  
verzoek om zijn initiatief te ondersteunen. ‘Het 
idee was om onze trouwe gasten een aantal  
weken lang een doos met ingrediënten voor  
vier maaltijden te schenken.’  

Schoon Rotterdam

‘Den Provenierssingel’, 

een van der bekoorlijkste hoekjes van 

de groote industrie- en handelsstand, 

op een zonnige lentedag. 

Vele wandelaars komen hier genieten 

van de natuurweelde.

‘Resto Van Harte is meer dan een restaurant waar 
gasten voor een klein bedrag een gezonde maal-
tijd kunnen nuttigen’, zegt Mack Labbaci, ‘Het is 
vooral een ontmoetingsplek waar buurtbewoners, 
alleenstaand of niet, aanspraak en gezelligheid 
zoeken en vinden.’ Een van de eerste acties die 
na de lockdown door Resto zijn opgestart, was de 
belcarrousel. Vaste gasten werden gebeld en hen 

werd gevraagd of ze het zelf konden redden, of ze iets nodig hadden en of ze 
hulp konden gebruiken. Ook werd er wekelijks op de site van Resto live een 
kookdemonstratie gegeven. 
Maar voor Mack was dat niet genoeg, hij wilde daadwerkelijk wat doen. 
Dankzij de financiële steun van Stichting Neyenburgh kon zijn idee om maal-
tijdpakketten samen te stellen voor een groep van dertig mensen uit de wijk 
doorgaan. ‘De bedoeling was om onze vaste gasten een pakket te geven en 
daarnaast wijkbewoners die om de een of andere reden in nood zaten. Mede 
dankzij de hulp van een actieve bewoonster en wijkraadslid Marjan  
van Hoorn, hebben we een evenwichtige keuze kunnen maken.’ 

Met recept
Chef-kok Don van Kralingen is verantwoordelijk voor de inhoud van de voed-
selboxen. ‘Elke week is het een hele puzzel om een uitgebalanceerd pakket 
samen te stellen. De ene week hebben we koffie en thee en de week erop 
verse groeten en een lekkere gebraden kippenbout.’ Vanaf de tweede week 
zaten in de doos behalve de ingrediënten recepten voor gerechten. ‘Ik heb 
een aantal keren op onze site via live stream die gerechten stap voor stap  
gemaakt. En dat is heel goed ontvangen door de mensen.’  Het moet gezegd 
de complimenten voor de diverse recepten waren niet van de lucht. Het 
recept ‘kip zoals oma die maakt’ werd door veel mensen geroemd. 
Zes weken lang hebben dertig wijkbewoners een mooi gevuld voedselpakket 
in ontvangst mogen nemen. En de meesten staken hun dankbaarheid voor  
de voedselpakketten niet onder stoelen of banken. Het is spijtig dat deze 
actie is afgelopen. Maar Mack zit alweer op een volgend idee te broeden. 

Zie ook facebook Buurt TV Noord, Maaltijdboxen Resto Van Harte

Hoogwater in de singels

De Jongeman
Bij hoogwater is het eiland van de Jongeman verdwenen

Provenieuws juli 2020 _/  11 10 _/  Provenieuws juli 2020

Op 27 juni stond het waterpeil in de Spoorsingel 

en de Provenierssingel extreem hoog, namelijk 

20 centimeter boven het normale peil (-2,30 meter). 

Een melding via de BuitenBeter app zet geen zoden 

aan de dijk. Twee dagen later krijg je een bericht dat je 

niet bij de gemeente terecht kunt met meldingen over 

waterstanden, maar dat je bij het Hoogheemraadschap 

moet zijn. Wordt er veel regen voorspelt en staat het 

waterpeil in de singels hoog, meld dit dan via 

010 45 37 200 om natte voeten en ondergelopen 

soutterains, kelders en tuinen te voorkomen.

Werken als wijkagent 
tijdens de coronacrisis:  
‘Ongezellig!’

Als wijkagent ben je normaal veel op straat en sta je in nauw 
contact met de bewoners. Maar hoe doe je dat als iedereen 
noodgedwongen thuiszit vanwege de coronacrisis? We spraken 
erover met Sureyya Acar, wijkagente in de Provenierswijk. 

Tekst: Coen Crawford 

Door de uitbraak van het coronavirus kwam Nederland in maart tot 

stilstand, ook in de Provenierswijk moesten mensen zoveel mogelijk 

binnen blijven om verdere verspreiding tegen te gaan. Het werk van 

Sureyya Acar kwam hierdoor op z’n kop te staan, vertelt de wijkagen-

te. ‘Het was ongezellig! Ook wij moesten de eerste twee maanden zo 

veel mogelijk thuiswerken om het bewegingsverkeer op het bureau 

te minimaliseren.’

‘Als wijkagent vind ik het fijn om persoonlijk contact met bewoners 

te hebben, maar het moest nu beperkt blijven tot het hoog nodige.’ 

Ze kon haar werk wel voortzetten via videobellen, maar dat voelde 

volgens haar toch iets minder persoonlijk aan. ‘Hoewel het ook wel 

grappig was, vanuit mijn tuin met bewoners beeldbellen’, lacht ze.

Niet op straat 
Tijdens de coronacrisis deed Sureyya natuurlijk nog wel haar rondes 

op straat. Ze merkte dat veel mensen aan het begin van de ‘intelligen-

te lockdown’ nog vrij nuchter dachten over de gevaren van corona. 

‘Daardoor werd er niet altijd nauw gelet op de regels. Toen het aantal 

doden toenam en er meer werd gehandhaafd op de noodverordening 

merkten we dat mensen bewuster werden.’

Een groep die Sureyya tijdens de coronacrisis níet tegenkwam buiten, 

waren de ouderen uit de wijk. Samen met collega’s, vrijwilligers van 

Sol en uit de wijk ging ze daarom bij hen langs. ‘Op gepaste afstand ui-

teraard’, benadrukt ze. Zo zijn er planten uitgedeeld om de kwetsbare 

wijkbewoners een hart onder de riem te steken. 

‘Kleuterjuf’
Inmiddels zijn veel van de strenge coronaregels weer versoepeld 

en daar is ook de wijkagente blij mee. ‘Het is in één woord gemoe-

delijker.’ Volgens Sureyya zijn de basisregels, zoals anderhalve 

meter afstand houden en geen handen schudden, voor veel mensen 

vanzelfsprekend geworden. ‘Dat geeft ons de ruimte om wat spoeler 

te zijn met handhaven.’ In het begin van de lockdown voelde ze zich 

‘af en toe een kleuterjuf’. ‘We moesten continu personen wijzen op de 

regels.’ 

Op de vraag wat zij het bijzonderst vindt als ze terugkijkt op die eerste 

maanden van de coronacrisis, antwoordt Sureyya: ‘De creativiteit 

waarmee de wijkbewoners en hulpverleners binnen de coronaregels 

met elkaar in contact bleven.’ Ze is positief verrast door de vele 

initiatieven in de Provenierswijk. ‘Zoals de meetings op straat en de 

buitenconcerten voor ouderen die daar vanaf hun balkon bij konden 

zijn en de herbruikbare mondkapjes die werden uitgereikt.’



 

In de wijkraadsvergadering van 16 juni stonden onder andere 
de toename van zwerfvuil in de wijk, de laatste ontwikkelingen 
rondom Treehouse en Schiekadeblok en de aanbesteding Maat-
schappelijk Ondersteuning op de agenda. 

Een inspreekster maakt zich zorgen over de toename van zwerfvuil 

op straat, vooral rondom station en Spoorsingel. Prullenbakken  

worden wel geleegd, maar zwerfvuil er omheen wordt niet opge-

ruimd. Ook via de mail zijn diverse klachten ontvangen over zwerfvuil, 

overvolle prullenbakken en vuilcontainers in de wijk. De wijkraad 

herkent en erkent de klachten en is hierover in gesprek met de 

gemeente. De wijkraad wil weten hoeveel klachten via 14010 en de 

BuitenBeter app worden gemeld en hoe snel en goed de afhandeling 

is. In de volgende wijkraadsvergadering wordt Stadsbeheer gevraagd 

toelichting te geven op de BuitenBeter app gegevens en antwoord op 

de vraag hoe het zwerfvuil aan te pakken. 

Gelukkig komen er extra prullenbakken (in eigen beheer) aan de west-

kant van de Spoorsingel dankzij een bewonersinitiatief. De wijkagent 

heeft gesprekken gehad met de uitbater van Konak, vanwege het  

vele afval afkomstig van zijn klanten. Hij is zeer actief, maar kan 

niet alle klanten aanspreken op hun gedrag. Het is vooral ook een 

gedragsprobleem. 

Ontwikkelingen Hoogbouw 
Op 9 juli wordt een fysieke bijeenkomst voor omwonenden over de 

Tree House georganiseerd. Een uitnodiging is bij alle wijkbewoners 

bezorgd. De wijkraad trekt nog bij de wethouder aan de bel om een 

Zwerfvuil,  
hoogbouw,  
welzijnswerk en 
‘verkamering’

schriftelijke reactie te krijgen op het juridisch advies over de bezon-

ning, dat aan het college is gestuurd. Inmiddels zijn kapvergunningen 

ingediend voor kap van bomen aan de Delftsestraat en een bouw-

vergunning voor bouw van logistieke locatie naast Qpark, die wordt 

gebruikt tijdens de bouwfase.

Na de hoogbouw spreken we over hoe te adviseren over de be-

leidsnotitie Maatschappelijke Ondersteuning van de gemeente 

en daarmee de aanbesteding van het Welzijnswerk. Vanuit de 

gemeente is de accounthouder MO aanwezig. De wijkraad geeft 

aan de plannen erg algemeen te vinden, er is geen focus op wijken. 

Verder is de wijkraad niet bekend met de opdracht aan de huidige 

welzijnsaanbieder (SOL) en kan dus niet zeggen wat goed of minder 

goed gaat. Welke doelstellingen zijn behaald en welke niet? Omdat 

de accounthouder niet op alle vragen antwoord heeft, wordt een 

gesprek gepland met de adviseur Welzijn voor Noord. Inmiddels heeft 

dit gesprek plaatsgehad en heeft de wijkraad een goed onderbouwd 

advies kunnen uitbrengen. Met dank aan wijkgenoot Ria Olsthoorn 

voor haar inbreng. 

‘Verkamering’
Aan de orde komt ook de groei van het aantal verbouwingen van  

panden in de wijk tot kleinere appartementen, de zogenaamde  

verkamering. De wijkraad vindt dit een ongewenste ontwikkeling,  

die consequenties heeft voor Beschermd Stadsgezicht, maar ook 

voor de sociale cohesie en de parkeerdruk in de wijk. Hoewel er 

regels zijn voor de bescherming van het stadsgezicht, merkt de 

wijkraad dat er weinig wordt gehandhaafd als de regels worden 

overtreden. In dat geval bekijkt de gemeente hoe de verbouwing 

alsnog mogelijk is, in plaats van te handhaven. Ook worden sommige 

beeldbepalende panden aan de achterzijde verbouwd en/of uitge-

bouwd. Hierop wordt niet gehandhaafd, terwijl dit zeker ook het 

Beschermd Stadsgezicht aantast. Gelet op geschetste knelpunten 

besluit de wijkraad een ongevraagd advies hierover uit te brengen 

aan het College. Oproep
 
In de Provenierswijk‘Nederland is kampioen in het verminderen van armoede bij ouderen via sociale regelingen, beter dan Frankrijk, 
Luxemburg en Duitsland, zo laat de studie van het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Centraal Planbureau zien. Maar als het gaat 
om armoede verhelpen bij kinderen, doet Nederland het slechter dan al die landen. Er is ongetwijfeld genoeg beleid, maar de vraag is 
of er genoeg aandacht is voor arme kinderen en jongeren in Nederland.’ aldus een artikel dat eind juni in de NRC verscheen.
De wijkraad zou graag met de jongeren uit de wijk in contact willen komen om dit te bespreken en te kijken wat we hier samen aan 
kunnen doen. Overige wensen van de jongeren uit de wijk vernemen wij natuurlijk ook graag om deze te kunnen inventariseren.
Neem contact op met de wijkraad via k.krabbendam@wijkraadrotterdam.nl 

e-mail: wijkraden@rotterdam.nl
www.rotterdam.nl/provenierswijk

Contact

Volg ons op Facebook: Wijkraad Provenierswijk 
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In de komende tien jaren gaat in 
Nederland een immense verduurza-
ming van het energiegebruik plaats-
vinden. CO¬2-reductie is het leidende 
thema op alle gebieden. Nederland 
gaat van het aardgas af en er komt 
een warmtenet voor in de plaats,  
zo lijkt het. Een warmtenet valt te 
typeren als een ‘cv voor de hele stad’. 

Ook voor de Provenierwijk moet binnen 

enkele maanden een plan voor de route 

naar schone energie worden opgeleverd. 

In het kader van deze enorme opgave – 

de ‘energietransitie’ - is participatie een 

essentieel onderdeel van het proces: 

het is onontbeerlijk om draagvlak te 

creëren.

De gemeentelijke stuurgroep van de 

Regionale Energie Strategie (RES) vroeg 

daarom de wijkraad wat die voor de 

Provenierswijk adviseert. Dat is taaie 

kost: er zitten lastige technische aspec-

ten aan, het gaat om hele grote investe-

ringsbedragen (door de belastingbetaler 

opgebracht) en het raakt werkelijk 

iedereen – tot in de eigen woning.

Vragen
Vragen die bij bewoners opkomen zijn 

onder meer:

 > Heb ik nog wel wat te kiezen? 
 > Krijg ik ‘s winters mijn woning nog 

wel goed warm?
 > Welke warmtealternatieven zijn 

voor mij het aantrekkelijkst  
volgens de gemeente?

 > Wat moet ik zelf investeren? Wat 
gaat een warmtenet mij kosten?

 > Passen die dikke leidingen van een 
warmtenet wel door de straat en/of 
door mijn woning?

Vragen die de gemeente bezig 
houden zijn: 

 > Hoe voorkomen wij dat mensen 
hun huizen met elektriciteit gaan 
verwarmen? 

 > En – toepassing van een omkering? 
– hoe laten we mensen geloven 
dat oude panden juist bijzonder 
geschikt zijn voor verwarming door 
een warmtenet?

 

Help, het warmtenet lijkt niet te stoppen! 

Waterstof valt buiten beeld
Natuurlijk houdt de wijkraad de vinger 

aan de pols. Maar, daarmee is het voor  

u nog geen ver-van-mijn-bed-show!  

Niemand gaat aan de energietransitie 

ontkomen. Dus, informeer uzelf, laat 

weten wat u belangrijk vindt en praat 

zelf ook mee over de energietransitie! 

De adviezen en vragen van de wijkraad 

aan de gemeente over de RES en de be-

antwoording ervandoor de gemeente zijn 

te vinden op: https://gebiedscommissies.

notubiz.nl/vergadering/720190/DIGITALE 

%20VERGADERING%20Wijkraad%20

Provenierswijk%2015-07-2020?

Uw vragen en opmerkingen nemen wij 

graag mee! Mailadres: 

k.vandenburg@wijkraadrotterdam.nl

Onder redactie van Wijkraad 
Provenierswijk

Onder redactie van de Wijkraad Provenierswijk

→
Scan de QR-Code



Eindelijk gaat de uitbreiding van de fietsenstalling  

aan de Stationssingel van start. De werkzaamheden,  

in opdracht van ProRail en de gemeente Rotterdam,  

beginnen in de week van 24 augustus. De verwachting  

is dat het werk twee maanden gaat duren. 

Zoals te voorzien was, kan een deel van de huidige 

fietsenstalling tijdens het werk niet worden gebruikt. 

Daarvoor worden 100 tijdelijke parkeerplekken in het 

gras naast de huidige stalling gecreëerd. Bovendien  

zijn er al 500 tijdelijke parkeerplekken in gebruik aan  

de voorkant van het station. 

Tijdens de werkzaamheden worden fietsers via grote 

borden nadrukkelijk verwezen naar de voorkant van het 

station om hun fiets daar te stallen. Aan de noordzijde 

van CS zal streng worden  gehandhaafd bij foutgepar-

keerde fietsen. 

Uitbreiding fietsenstalling 
Stationssingel

Het aantal parkeerplekken in de 

fietsenstalling Stationssingel gaat van 

1853 naar 2361. Hiervan zijn 60 vaste 

plekken voor deelfietsen, 106 voor bui-

tenmodelfietsen en 39 voor scooters. 

Visual
Zo gaat de fietsenstalling eruitzien

Funderingsonderzoek Hoevebuurt
Van de redactie 

Het funderingsonderzoek in de Hoevebuurt gaat 
met de nodige vertraging eindelijk beginnen. Alle 
lichten staan op groen en het startschot heeft ge-
klonken voor de 1e pilot van een collectief en wijk-
gericht onderzoek. In opdracht van de gemeente 
gaat onderzoeksbureau Wareco een groot deel van 
de  funderingen in de buurt onderzoeken.

Vanaf half juli worden langs de buitenzijde van de panden scheefstandmetingen 

en gevelinspecties uitgevoerd. Hiervoor hoeven bewoners niet thuis te zijn op 

een paar na. Bij sommige woningen wil men  ook inpandige inspecties en metingen 

doen. Met huiseigenaren wordt een afspraak gemaakt als het om hun woning gaat. 

De werkzaamheden binnen duren ongeveer 1 uur per woning. Hierbij wordt rekening 

gehouden met de RIVM-richtlijnen. De uitvoerders kunnen zich legitimeren en 

dragen werkkleding van Wareco.

Met de verkregen resultaten wordt de locatie bepaald, waar in het bouwblok 

de volgende fase wordt uitgevoerd. Deze werkzaamheden vinden in een later 

stadium plaats. Hierover wordt de huiseigenaar van de woning in kwestie later 

geïnformeerd.
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 > De regel is: Iedereen houdt zich in elk geval aan de landelijke richtlijnen.
 > Dat betekent dat je elkaar groet zonder elkaar aan te raken en je geeft elkaar dus ook geen hand. 
 > Was regelmatig je handen met zeep en gebruik de handgel, die overal in het gebouw staat. 
 > Als je klachten hebt, zoals koorts, verkoudheid (niesen, snotterigheid, hoesten of keelpijn),  

of kortademig bent: kom niet, blijf thuis !!!
 > Als je toch moet niesen of hoesten doe je dit in je elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes om te snuiten.  

Het Geheugenpaleis: 
voorzichtig beginnen
 

Iedereen die betrokken was bij het Geheugenpaleis begon met 
goede moed aan de intelligente lockdown. Een deelnemer 
verwoordde dat als volgt: ‘We zijn flexibel, we hebben de oorlog 
meegemaakt!’ Maar naarmate de weken verstreken, nam het 
gemis aan alle kanten toe. 

Wat een boel weken zijn er verstreken vanaf het eerste begin van  

de coronamaatregelen. De kalender leert ons dat we 13 weken geen 

Geheugenpaleis hebben gehad. In die tussentijd is er veel gebeld  

met de deelnemers, gingen we eens langs met een bloemetje,  

activeringsboekje of een kaartje. Toen de maatregelen versoepelden, 

werd zelfs een kopje koffie op een bankje bij de singel mogelijk. 

Maar waar we dan echt naar uit hebben gekeken, gebeurde op 16 

juni j.l. We mochten van de gemeente met de nodige maatregelen 

voorzichtig aan beginnen met een paar uurtjes Geheugenpaleis in 

De Waerschut. Dit alles met de nodige afstand, genoeg frisse lucht, 

Protocol
Om De Waerschut veilig te kunnen gebruiken is een 

protocol voor coronamaatregelen opgesteld. Met dit 

protocol willen we de veiligheid c.q. gezondheid van 

allen die De Waerschut bezoeken optimaal bescher-

men tegen een mogelijke besmetting met corona.                                                                                                                                          

                                                                                                                                                      

 Dit protocol duurt tot in elk geval 1 september. Maar 

kan tussentijds gewijzigd worden als nieuwe richtlijnen 

van de overheid of negatieve gevolgen van deze open-

stelling daar aanleiding toe geven.

Voor incidentele activiteiten of gebruik van de ruimte 

moet contact worden opgenomen met Aren Barnat, 

bestuurslid van Stoer/De Waerschut, tel: 06 2918 1201 

of 010 4661 766.

We zijn blij dat het beter gaat in Nederland en De 

Waerschut weer een beetje open mag nu de maatre-

gelen enigszins versoepeld zijn. Ja, we blijven nog op 

1,5 meter afstand van elkaar en we houden ons aan de 

hygiene- en gezondheidsregels. Zo kunnen we elkaar 

dan toch zien, spreken en hopelijk ook weer samen 

lachen.

Wellicht kunnen we elkaar in juli/augustus  wat vaker 

ontmoeten op alsnog te plannen koffieochtenden of 

-middagen. Je hoort van ons!

Wij zien je weer graag in De Waerschut 

Bestuur Stichting Stoer

Beste buurtbewoners, cultuurliefhebbers,

Het coronavirus heeft de afgelopen maanden onze persoonlijke levens, maar  

ook de levendigheid in De Waerschut, behoorlijk aan banden gelegd. Mensen  

zijn sociale wezens en zoeken daarom vooral het contact met anderen.                           

Elkaar kunnen ontmoeten en samen iets doen is wat De Waerschut vooral wil 

bieden. Dat was sinds half maart bijna niet meer mogelijk.

De Waerschut is nu weer – beperkt – open om de vaste bezoekers, deelnemers 

aan activiteiten en vrijwilligers in de gelegenheid te stellen elkaar te ontmoeten 

en waar mogelijk weer deel te nemen aan activiteiten. 

Voorlopig zijn de volgende vaste activiteiten open voor deelnemers, met een 

maximum van veertien personen. Degenen die deel willen nemen, melden hun 

komst vooraf telefonisch aan bij de betreffende vakkracht en/of vrijwilliger. 

Of de deelnemers worden gebeld.

Met ingang van 22 juni zijn de volgende activiteiten gestart:
maandagmiddag voor Creatieve workshop van  14.00 – 16.00 uur        

dinsdag voor Geheugenpaleis Provenierswijk van  10.00 – 16.00 uur                

dinsdagavond voor Anon-meeting van  19.00 – 21.00 uur           

woensdag voor Geheugenpaleis Blijdorp van  10.00 – 16.00 uur  

woensdagavond voor yoga    van  19.00 - 20.20 uur                       

donderdagmorgen voor schaakles van  10.00 - 12.00 uur              

vrijdagmiddag voor schaken van  12.30 - 17.00 uur

Op maandagmorgen is er spreekuur voor hulpvragen bij de Bewonersvereniging 

Provenierswijk. Hiervoor moet je telefonisch een afspraak maken op nummer 

06 1606 8099 of op maandagochtend nummer 010 4661 766 bellen.

Open inloop is voorlopig nog niet mogelijk.

desinfecterende handgel, maar vooral met taart, actie en positiviteit! 

Nu alleen maar vooruit. 

Als alles goed blijft gaan, zullen we steeds een beetje langer bij elkaar 

kunnen komen in de Waerschut en meer ondernemen.

Saskia van de Zijden

Richtlijnen voor vrijwilligers, vakkrachten, deelnemers en bezoekers 
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Colofon

Albert Kramer 
Schuren van de objecten in de buitenlucht

Nuttige nummers
 

Bewonersvereniging Provenierswijk Buurtwinkel:  

(010) 466 17 66 en 06 16 06 80 99

Gemeente Rotterdam: 14010

Havensteder: (010) 890 25 25

Reparatieverzoeken: (010) 890 10 90

Algemeen alarmnummer: 112

Politie: 0900 88 44

Bureau Slachtofferhulp:   

(010) 436 01 44. Van 9.00 tot 17.00 

Inloop de Habbekratz: 06 421 05 332

Huis van de Wijk Propeller: (010) 465 76 13

Kindertelefoon gratis: 0800 0432. Van 14.00 tot 20.00

Speeltuin de Hoeve: (010) 467 25 25

Katholieke basisschool de Provenier:  (010) 465 83 08

De Waerschut, activiteitencentrum  

voor volwassenen: (010) 466 17 66

Ouderenwerk Noord: (010) 244 82 40

Theater ’t Kapelletje: (010) 467 70 14

Raadsvrouw: (010) 277 06 11

Maatschappelijk werk: (010) 443 07 00

Stichting Pluspunt Reactiveringscentrum:  

(010) 467 66 14 

Algemeen Klachtentelefoon: 14010

CityTec - Storingen aan de openbare  

verlichting: (010) 8908950

Klussendienst: (010) 456 40 22

Bouw- en woningtoezicht: (010) 489 48 44

Vertrouwensarts Kindermishandeling: (010) 412 81 10

Stadswinkel - parkeren: 0800 1545

De Baljuwelen, een speel-kunstobject 
van Albert Kramer op het Baljuwplein, 
was hoognodig aan een opknapbeurt 
toe. 

Het geliefde balanceerobject was door 

de jaren heen veelvuldig gebruikt door 

kinderen uit de buurt. Maar ook skaters 

en de jaarlijkse  rotjes hadden een duit in 

het zakje gedaan. Na enig over en weer 

gepraat tussen de kunstenaar, wijkraad 

en Stadsbeheer zijn de Baljuwelen 

ontmanteld en vervoerd naar het atelier 

van de kunstenaar. De renovatie loopt 

gestaag en zonder problemen liggen 

de Baljuwelen eind deze zomer weer te 

schitteren op het Baljuwplein. 

Baljuwelen 
onder 
constructie

PASSIE
VOOR
PAPIER
& PIXELS

obreenmedia.nl
De Veldoven 17, 3342 GR H-I-Ambacht, 078 6192630
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