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Buurtcentrum
De Bergen
moetdlcht
Gultureel Buurtcentrum De Ber-
gen sluit na bijna dertig iaar de
deuren. De gemeente heeft Per
1 febru ari 2c'17 de huur opge-
zegd aan de stichting die het

Lucas l{uchelmans
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Ook ctiltureel Buurtcentrum De
Bergen is niet onmisbaar, yoÏ-
gen-.s de gemeente Eindhoven.
Daarmee is het buurtcentrum
aan de Oranjestraat 1 de volgen-
de vrijetiidsaccommodatie die
sinds 2o1o wordt gesloten.

Gemeentelijk onderzoek naar
het'maatschappeliik beschikbaar
vloeroppervlak in De Bergen
heeft twee iaar geleden aange-
tooud dat er in de directe omge-
ving' voldoende'maatschappeliik
vloeroppervlak' zalu ziin voor
yoortzettíng van buurtgerelateer-
de activiteiten.

Stichtíng De Bergen huurt
sinds 1989 het buurtcentrum aan
de Oraniestraat via een beheer-
stichting. Vanaf het begin wordt
het pand gebruikt voor allerlei ac-
tiviteiten zoals bewonersvergade-

ffim fum§xxm dwr*§W§mffiff

k**sm* ewm m§sx# ffi&§t

de w*§kmffi§§w$Ëe$Ëem *rt

d** baxurËm*rrËrc*m

-voorzitter lgnace Op de Macks

ringeq workshops, cursussen,
festivals en' cultuurgerelateerde
avonden. Tot eind zauz was de
bovernrerdieping in gebruik bii
Vluchtetingenwèrk EindhoveÍt.
Na een Uràa in het centrum in
noïember zalr2 verhuisde Vluch-
telingenwerk naar een ander
adres. Medio zaL3werd de brand-
schade,- hersteld. ,,We hebben
toen op eigen kosten een aantal
extra voorzieningen laten aan-
brengen en de bovenverdieping
geheel gerqnoveerd", vertelt voor-
zitter lgnace Op de Macks van
stichting De Bergen. ,,Tegeliik
zijnwe met stichting De Bergen

betreft de bestemming Yan het -

centrum waarbij de nadruk veel
meef op culluur is:komen te lig-
gen. Er kwamen meer expositíes,

van Kunstkamers in De Bergen
gehad, filmavonden en nog éen
aantal activiteiten."

Te koop
Naar aanieiding van het beleid
0m overbodig vastgoed af te sto-
ten, bood de gemeente begín
zal4 het gebouw aan stictrting
De Bergen te koop aàn. ,\M€ heb
onderzocht om de aankoop rond
te krifgen maar zonder resul-
taat", aldus Op de Macks.

,,Een van die scenario's was
om in het pand beschermd wo- ,

nen te combineren met een be-
stemming op maatschappetiik
en cultureel gebied. Maar zoals
het er nu naar uitziet, komt er na
bijna dertig iaar een eind aan de
wijkactiviteiten in dit buurtcen-
truÍr; Een dat is heel iammer."


