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In het werkplan 2012 van de Stichting De Bergen zijn onderstaande activiteiten genoemd. In cursief
hebben wij aangegeven hoe wij daar invulling aan hebben gegeven.

Activiteiten:
De activiteiten bestonden in 2012 uit:
 Het exploiteren van het buurtcentrum De Bergen, dat ruimten biedt aan buurtgerelateerde
theatergroepen, cursussen, exposities, vergaderingen van buurtbewoners (buurtpreventie,
verenigingen van eigenaren uit de buurt, redactie Bergen Bulletin, taalcursussen) en andere
stedelingen (milieugroeperingen, politieke partijen, inloop voor vluchtelingen en
nieuwkomers);
In 2012 hebben vele gebruikers huisvesting gevonden in het buurtcentrum.
Buurtactiviteiten hebben kosteloos gebruik kunnen maken van de ruimten.
Theatergroepen en andere gebruikers tegen een zeer beperkt bedrag, met het doel om
deze groepen en gebruikers te stimuleren activiteiten te ondernemen. De ruimten waren
alleen in de avonduren beschikbaar omdat de Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingen
Zuidoost Brabant overdag in de ruimten kantoor of inloop hield of cursussen
organiseerde.
 De organisatie van buurtcommunicatieblad “Bergen Bulletin”, dat de gehele buurt De Bergen
bestrijkt (zoals omschreven in de statuten van de stichting) en vrijwel geheel op professionele
vrijwilligers uit de buurt draait en van hoog kwaliteitsniveau is;
In 2012 zijn weer 6 edities van het Bergen Bulletin verschenen en huis aan huis
rondgebracht. Ook gemeentevertegenwoordigers krijgen op naam een exemplaar
toegezonden, evenals politie en andere bij de wijk betrokken organisaties. Duidelijk is
dat het Bergen Bulletin draagvlak in de wijk kent. Dat blijkt onder meer door opbrengst
van de vrijwillige eigen bijdrage van buurtgenoten en bedrijven alsmede door de
inkomsten uit advertenties. Daarnaast is er een actieve redactie waarin in 2012 twee
nieuwe redactieleden werden verwelkomd. Ook de productie en distributie wordt
grotendeels door vrijwilligers gedragen.
 Het uitbreiden van de informatieve site van stichting De Bergen, waardoor de site de
communicatie tussen buurtbewoners versterkt wordt;
In 2012 is de mogelijkheid van een digitaal abonnement op het Bergen Bulletin via de
site van de Stichting De Bergen gerealiseerd. Bovendien is een digitaal archief gemaakt
van oude Bergen Bulletins, zodat een historische beschrijving van de ontwikkelingen in
de Bergen mogelijk is geworden.
 Het organiseren van activiteiten voor buurtbewoners: nieuwjaarsbijeenkomst, straatspeeldag,
Kunst in de Bergen, burendag/autovrije zondag activiteiten, Dutch Design week. In het kader
van behoud en bevordering van de leefbaarheid in de buurt.
In 2012 is een ruim bezochte nieuwjaarsbijeenkomst in het buurtcentrum
georganiseerd, waarbij een foto-expositie over 10 jaar Bergen Bulletin het gesprek
tussen de buurtbewoners activeerde. Een verslag van de bijeenkomst is te vinden in
het Bergen Bulletin. Kunstkamers in de Bergen trok gedurende drie dagen veel
belangstelling en combineerde vele culturele activiteiten, waarbij muziek maken en
expositie en theater aan elkaar werden verbonden. De kosten van dit evenement
kwamen voor rekening van de Stichting de Bergen. Een verslag is te vinden in het
zomernummer van het Bergen Bulletin. Na de vakantieperiode is een gezellige

buurtbarbecue gehouden in de tuin van het buurtcentrum. Daarbij waren een 30 tal
deelnemers betrokken. In het kader van de Dutch Designweek is door buurtbewoners
en de in de buurt wonende videokunstenares Halina Witek een video presentatie
gehouden gedurende het evenement, achter een van de ramen van een woning aan de
Kleine Berg. Deze videopresentatie is zeer goed bekeken en gewaardeerd.


Op 1 november 2012 werd het buurtcentrum De Bergen door een brand op de
benedenverdieping getroffen. Door de ontstane brand- en rookschade kon van het
gebouw geen gebruik meer worden gemaakt. Activiteiten zijn opgeschort. Vaste
gebruikers zijn naar elders uitgeweken.
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