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) De zesjarige Vera Julicher, haar even oude buurmeisje Lizzy Janissen en haar vier jaar
oude broertje Max Julicher bij een geveltuintje in de Heilige Ceeststraat. Bewoners

hebben daar een boel nieuwe tuintjes aangelegd. Hartstikkefleurig en gezellig, die gevel-

tuintjes, zeker als er maar weinig groen in de straat is. Maar voorbijgangers moeten er

nog wel fatsoenlijk door kunnen. Ook liggen er vaak tientallen leidingen en kabels onder

de stoep, soms zelfs maar dertig centimeter diep. Dus bij aanleg en onderhoud is het

goed opletten. Zo moet er minimaal 1,20 meter overblijven tussen stoeprand en voorkant

tuintje, en maq dat hooguit anderhalve tegel breed zijn. Verder is regelmatig snoeien

verplicht, terwijl planten met doorns en brede heesters niet zijn toegestaan. En wie een

kabel of leiding beschadigt, moet dokken. Bovendien mag de qemeente bij graafwerk-

zaamhedeneentuintjeeVentueelafbreken,Plantjeswordendannietvergoed.<
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"Het is namelijk nooit de bedoeling geweest

dat deze groep nieuwe bewoners een par-

keer- of bezoekerskaart zou krijgen. Bij elk

nieuwbouwproject in De Bergen, maar ook

elders in Eindhoven en op veel andere plaat-

sen in Nederland, wordt vooraf in de bouw-

vergunning vastgelegd dat er voldoende

parkeergelegenheid op eigen terrein moet

komen. Voor bewoners en bezoekers." > 2

Bew0neÍs Gicogne geen hezoefiG]slíaaÍI meeÍ

Bewoners van Cicogne hebben vanaf
volgend jaar geen recht meer op een

parkeer- of een bezoekerskaart. Wie er

nu één heeft, krijgt die dan niet meer,

en wie nog op de wachtlijst voor zo'n

kaart staat, wordt daar vanaf gehaald.

"Niks nieuws, hoor", zegt Axel van

Nielen, coördinator werkgroep verkeer

van bewonerscomité De Bergen.
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Zo was bij Cicogne bijna een kwart van alle

parkeerplaatsen gereserveerd voor bezoe-

kers, maar de projectontwikkelaar heeft die

in strud met de bouwvergunning allemaal

aan bewoners verkocht.

Bovendien heeft de gemeente tot nu toe

vergeten uitsluiting van de regeling voor

Cicognebewoners op te nemen in de gewij-

zigde parkeerregels voor 2004. Dat zal voor

komendjaar wel gebeuren. Andere bewoners

van nieuwbouw in De Bergen krijgen in prin-

cipe slechts onder bepaalde voorwaarden

een parkeer- of bezoekerskaaÍt. Zii komen

eerst op een wachtlijst tot hun aanvraag is

beoordeeld. Alleen voor bewoners van de

stadswoningen in deJulianastraat is een uit-

zondering gemaakt: zij kunnen wel direct

een bezoekerskaart aanvragen.

Voorgeschiedenis
Begin dit jaar zijn voor de hele buurt veel

strengere parkeerregels van kracht geworden,

opgesteld na langdurig en intensief overleg

tussen gemeente en bewoners. Met als uit-

eindelijk doel de parkeerdruk in De Bergen

terug te dringen. Zowel Axel als de mensen

van het gemeentelijk parkeerbedrijf hebben

de indruk dat de aangescherpte regeling

goed werkt. Zeker is dat de parkeerwachters

nu veel beter kunnen controleren op misbruik,

en dat doen ze dan ook. "Daarbij boeken ze

aardige successen", weet Axel. "Ze schrijven

dan ook regelmatig boetes uit of nemen

kaarten in beslag."

Klachten
Toch circuleren er in de buurt klachten over

toenemende parkeeroverlast. "Die hoor ik
ook, maar mijn eigen ervaringen zijn anders",

zegt Axel. "Hangt waarschijnlijk af van het

tudstip. lk kom doorgaans pas aan het eind

van de dag thuis, en dan kan ik mijn auto

bUna altud redelijk dicht bij huis zetten. Al

zo lang als ik hier woon."

"Maar het schijnt veel moeilijker te zUn ge-

worden om nu midden op de dag ergens

een plek te vinden." Ook zijn er klachten

over auto's die op plaatsen staan waar dat

niet hoort, zoals in de berm van deJuliana-

straat. Verder komen er onder meer uit de-

zelfde straat klachten over mogelijke fraude

bij het aanvragen van een kaart. "Weet ik

niks van", reageert Axel nuchter, "en dat

zou wel moeten als die klacht serieus is.

Want dan moeten mensen dat aan mij door-

geven. Mail ik het weer door naar het par-

keerbureau en die doet er dan iets aan. ls
pas nog zo gegaan met een klacht uit de

Oranjestraat over het ontbreken van een

verkeersbord voor'belanghebbenden-par-

keren'. Nou, dat was binnen twee dagen

opgelost." Tot slot ziln er ook vervalste

kaarten in omloop. Om dat tegen te gaan,

komen er volgend jaar nieuwe fraude-

bestendige kaarten die veel moeilijker kunnen

worden nagemaakt. De aanvraagformulieren

lnformatie én klachten: Axel van Nielen,

Prins Hendrikstraat 57, e-mail: van.
n i elen. bo u w ma n agement@p I a net. n l.

Bestuur [uurfireuontie
Enkele bewoners hebben het idee opge-

vat om voor buurtpreventie een soort

dagelijks bestuur op te richten. Om

kaders aan te geven, lijnen uit te zetten,

prioriteiten te stellen en bijeenkomsten

voor te bereiden. Huidig wijkcoördinator

buurtpreventie Mark Reintjes doet nu

bijna olles alleen, een onmogelijke op-

gaaf. Dat moet een groepje van zeker

drie mensen doen, denken de initiotief-

nemers.

lnformatíe; Frangoise Voessen, De

Rungraaf 64, tel, (O4O) 2461818,

oplette!!!...
Nog steeds zetten mensen in De Bergen

vuilniszakken en oud papier op de ver-

keerde dagen op straat. En dat blijft daar

dan dagen staan. Hierover komen bij de

gemeente regelmatig klachten binnen.

Dus zet huisvuil voortaan weer op de

juiste dagen buiten. Dat is voor vuilnis-

zakken elke dinsdag, en voor oud papier

elke vrijdag om de twee weken, te beginnen
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Coördinatoren [uufi[]Guentie stellcn ziclr uoor
Al geruime tijd stellen zich in bijna elk Bergen Bulletin een aan-

taf contactpersonen buurtpreventie voor. ln dit nummer zijn
dat Frangoise Vaessen van De Rungraaf en Thea van den Hurk

uit de Willem de Zwijgerstraat. Daarmee zijn nagenoeg alle

contactpersonen aan de beurt geweest. ln het volgende bulle-

tin van half december komen de laatste mensen aan het

woord en sluiten we deze rubriek af.

"Junks", antwoordt Frangoise Vaessen

stellig op de vraag wat er op De Run-

graaf aan problemen speelt. "Ja, en

dan de rotzooi op het terrein. Af-

komstig van de junks hier, maar ook
van de bewoners zelf en van andere
mensen uit de buurt. Maar of dat
laatste onder buurtpreventie valt?"
Maakt haar verder niet uit, beide pro-

blemen pakt ze als contactpersoon
buurtpreventie voor De Rungraaf
doortastend aan.

Haar leeftijd wil ze niet noemen, is volgens

haar niet relevant, maar verder is Franqoise

de openheid en directheid zelve. En niet

bang. Als iets haar niet zint of ze wil wat

voor elkaar krijgen, stapt ze erop af. Of
het om junks gaat, of om medebewoners,

geweldplegers, lastige stappers of bepaal-

de instellingen.

Hek en bouwlamp tegen Junks
Zo spreekt ze de junks op het terrein regel-

matig aan, en stuurt ze hen weg als het

haar nodig lukt. 'le loopt ze hier nogal

onverwachts tegen het lijf, bijvoorbeeld

in de onderdoorgang naar de Crote Berg

of onderaan de trap van de fietskelder.

Dat vindt niet iedereen even prettig. En ze

laten van alles achter: lege blikjes, papier-

resten, plastic zakken, soms zelfs spuiten.

Maar wat erger is, ze 'gebruiken' op het

terrein." Overigens was het jaren geleden

nog veel erger, relativeert ze, werden er

met name om de haverklap auto's open

gebroken. Maar dat speelt nauwelijks

meer sinds er zoveel parkeercontrole is.

Om het probleem structureel op te lossen,

wil Frangoise dat de toegang tot de fiets-

kelder met een hek wordt afgesloten. En

dat er in het voetgangersgedeelte van de

onderdoorgang een grote bouwlamp
wordt opgehangen. "Daar is nu helemaal

Frangoise Vaessen van De Rungraaf,

geen licht, zodat die junks er 's nachts

vaak gaan liggen." Over het hek en de

verlichting is al overleg met de beheerder

en de eigenaar van het complex.

Oude fietsen, strijkplanken,
wasrekken, tuinstoelen, ...
Een ander probleem waren de vele onge-

bruikte fietsen die lange tijd onbeheerd

op het terrein stonden. ln de rekken, maar

ook tegen bomen en muren. "Dat ze niet

meer gebruikt werden, kon je makkelijk

zien aan de spinnenwebben en lekke ban-

den", weet Frangoise. Eerst heeft ze haar

medebewoners gevraagd hun oude fietsen

weg te halen. Vervolgens heeft de politie

op haar verzoek een weekje later de res-

terende fietsen verwijderd. Zo zijn de

rekken weer helemaal vrij voor bezoekers

en bewoners die dagelijks met de fiets op
pad gaan. En blijven de ingangen van het

gebouw verschoond van schroot.

Daarnaast heeft Frangoise bewoners

opgeroepen om geen strijkplanken, was-

rekken, tuinstoelen en ander grof vuil bij de

containers op de parkeerplaats te zetten.

En om ook anderen die ze dat zien doen,

daarop aan te spreken. "Want de vuilnis-

man neemt geen grof vuil mee, en dan

moeten wij dat als bewoners laten oprui-

men. Draaien wij met z'n allen mooi op

voor de extra kosten."

Gewoon ingrijpen
Wanneer Franqoise uitgaat, deinst ze er

niet voor terug bij ongeregeldheden in te

grijpen. Zoals die keer dat ze in De Bergen

ergens rustig op een terrasje zat en er

opeens voor haar neus een man tegen een

auto begon te schoppen. Al snel kwam

een stel jongens op die man af en begon

hem af te rossen. "Ben ik op afgestapt,

terwijl ik met m'n mobieltje de politie

belde. lk riep tegen die jongens dat ze

"lun[s ilin het gÍootste [Íohleem hieÍ.
tn dan de rotzooi o[ Itet tc]tein"
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moesten stoppen en die man moesten

vasthouden tot de politie kwam. 'Heb ik
nu aan de lijn. Hier heb je ze', zei ik, ter-

wijl ik mijn mobieltje naar hen uitstak.

Dat werkte, maar helaas kwam de politie

veel te laat. Hebben die jongens de man

maar weer laten gaan." De cafés en res-

taurants, de coffeeshops, de drukte, de

herrie, Franqoise heeft er geen last van.

"Daar kies je zelf voor, als je in deze

buurt komt wonen. Veel horecatenten zit-
ten hier al heel lang, en ook de coffee-

shops. lk snap dat het erg vervelend is als

kinderen zien dat er vlak voor hun huis

wordt gedeald, zoals iemand onlangs in de

buurtkrant vertelde. Maar dan gaat het

om harddrugs, dat is iets heel anders." {

Thea van den Hurk uit de Willem de Zwijgerstraat:

"0ueÍlast uan iunks, lÍÍaftets Gn

illegalen uooÍbii"

"We hebben jaren lang in een pand aan de overkant krakers, junks en ver-
moedelijke illegalen gehad", vertelt Thea van den Hurk uit de willem de Zwijger-
straat. "Dat gaf nogal wat overlast, maar dat is al weer een tijdje voorbij. Nu
hebben we hier eigenlijk geen problemen meer wat betreft buurtpreventie.
wel staan er soms vuilniszakken en oud papier lang buiten, en zwerft er afvat
over straat. Maar dat valt niet onder buurtpreventie, vind ik, daarbij gaat het
om veiligheid en criminaliteit. Zaken als oud papier en zwerfvuil lossen we
hier met elkaar op, daar spreken we elkaar op aan."

Thea (48) en haar man Peter (41) zijn samen even een praatje, en stapt ook zo op men-

aanspreekpunt voor buurtpreventie in hun sen af als er iets aan de hand is." wanneer
straat, maar hebben de taken verdeeld. mensen bijvoorbeeld hun vuilniszakken te
Thea gaat vooral naar vergaderingen van vroeg buiten hebben gezet. Maar ook als

buurtpreventie, en onderhoudt contact met het riool onder het wegdek weer eens ver-
gemeente, politie en de andere contact- stopt is, want dat gebeurt bij hevige regel-

personen buurtpreventie in de wijk. Peter val nagenoeg altijd. "onlangs was het weer
houdt zich meer bezig met allerlei zaken eens zove[ en was de stoep bij ons en

direct in de straat. "Dat gaat hem makke- onze twee linkerburen helemaal onder
lijkeraf', zegtThea. "Hij maakt nogal gauw gelopen. Dan overleggen we met elkaar,

en bellen we de gemeente. Wordt het wel

hersteld, maar bij de volgende stortbui is

het weer raak."

Veel jonge stellen
De krakers, junks en 'illegalen' aan de over-

kant van haar straat zaten indertijd in een

leegstaand pand, maar zijn verdwenen na-

dat het was verkocht. Over de nieuwe eige-

naar die het pand heeft gesloopt en er nu

een appaftementencomplex met winkel laat

bouwen, is Thea vol lof. Volgens haar heb-

ben de sloop en nieuwbouw tot nog toe

geen enkele overlast veroorzaakt.

Nu is het aan de overkant al weer een tijd
rustig, en dat zal voorlopig wel zo blijven,

verwacht Thea. Te meer daar er in een

aantal huizen waar voorheen enig verloop

was, allemaal jonge stellen zijn komen

wonen. "Die maken de straat een stuk

levendiger, hoop ik, en zullen wel een tijd
blijven."

Aan het verpauperen
Een probleem vindt Thea nog wel de twee

rechterpanden aan haar kant van de straat,

op de hoek met de Mauritsstraat. Die zijn

al jaren heel erg aan het verpauperen,

weet ze. "Al zeker zo lang als ik hier woon,

en dat is meer dan tien jaar. Maar misschien

is dat zelfs al twintig jaar aan de gang. Wie

of wat daar woont, ik zou het niet weten,
je ziet er nooit iemand. En er wordt nooit

iets aan opgeknapt. Terwijl bijvoorbeeld

het balkon aan de achterkant bijna naar

beneden stort."

Dat is nu nog niet echt erg, maar is niet

bevorderlijk voor de veiligheid en zou op

den duur bepaalde criminele activiteiten

kunnen aantrekken. Dus, daar moet iets
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GicoUnG, Een ÍoÍIfl
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Ze voelden zich eerst niet welkom in De Bergen, de nieuwe bewoners van woon-
complex Cicogne, terwul ze toch zo graag in de buurt wilden komen uíonen.
Maar daar bleken aanvankelijk veel bezwaren en zelfs weerstand tegen hun
komst te bestaan. Dat vertellen de nieuwe Cicogne-bewoners Henk Jan en
Loes Drenthen, Annemarie Withagen, Michael van Helvoort en Herman Heuvel-
mans. Zlj zijn laaiend enthousiast over het complex, en over het onderlinge
contact. "Een opmerkelijke, niet-alledaagse bouwstijl", hoort Henk Jan tijdens
rondleidingen van architecten uit heel Nederland. "En de samenhorigheid is
groot", voegt Herman eraan toe. "Maar je zit hier dan ook met veel nagenoeg
gelijk gestemde mensen", vindt Michael. "Die begrijpen elkaar al met een half
woord." Een ronde tafelgesprek met vijf Cicogne-bewoners.

Eén voor één zijn ze er vanaf de jaarwis-

seling in getrokken, de nieuwe bewoners

van Cicogne. Van de vijf gesprekspartners

kwamen Loes en HenkJan (beiden 57) als

eersten. Een paar maanden later volgden

Michael (34) en Annemarie (31), en weer

een kleine maand later Herman (47), zijn
vrouw Anne (47) en hun twee zoons

Matthijs (21) en Frank (l 9). lnmiddels zijn

vrijwel alle woningen bezet. Een paar

staan er nog leeg, waaronder diverse huur-

woningen. Huurwoningen?! Dat was niet

de bedoeling, maar iemand heeft enkele

woningen opgekocht en is die gaan ver-

huren.

Graag rond of bij binnenstad
Alle vijf zijn ze min of meer bewust in

De Bergen gaan wonen, zij het de één

meer dan de ander. Zeker is dat ze alle-

maal graag rond of tegen de binnenstad

aan wonen. Hermans gezin woonde in
Son voor ze naar Cicogne kwamen, en is

eerst ook elders in De Bergen gaan kijken.
"Dit gebied trok ons enorm, met het Wil-

helminaplein en andere gezellige uitgaans-

gelegenheden zo vlak om de hoek. We

hebben eerst nog een paar oude huizen

in de Catharinastraat bekeken, maar die

vonden we verschrikkelijk overvraagd.

Zo'n 3,5 à 4 ton, en dan nog moest er

nog voor zeker 'l ,5 ton aan worden op-

geknapt. Bovendien wilden we geen tuin

meer zoals in Son. Veel te veel onder-

houd."

Onmiddellijk krijgt hij bijval van zijn
gesprekspartners, want een tuin, die

hebben ze geen van allen meer nodig.
"Dat geldt voor bijna iedereen die hier

komt wonen", denkt Herman. Bijna geen

enkele woning in Cicogne heeft dan ook

een tuin. "wij hebben nog een tweede

huisje op het platteland", vertelt Loes,

"met een behoorlijke lap grond erbij.

Daar vind ik dat leuk, maar hier niet." En

Michael: "Als mensen voor het eerst bij

Annemarie en mij op bezoek komen, zeg-

gen ze vaak: 'Oh gaaf, hé leuk hier, maar

eh ... waar is jullie tuin?!' Als ik dan ant-

woord dat we die niet hebben en ook niet
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net metje voeten op kunt staan. En op de

verlichting. "Staan er bijvoorbeeld ergens

op een stuk terrein drie lampen naast

elkaar, dan zijn dat er op een even groot

stuk ernaast vier. En iets verderop is dat

weer anders opgebouwd. Het is nergens

hetzelfde, en dat maakt het geheel erg

s peels."

Die bijzondere, zeker niet-alledaagse archi-

tectuur van het complex bevordert het

samenhorigheidsgevoel. Maar dat gevoel

was al sterk, weten Herman en zijn ge-

sprekspartners. Opgebouwd tijdens de

voorbereidingen, toen ze elkaar regel-

matig tegenkwamen. En nog verder ver-

strekt door de vele problemen die de

nieuwe bewoners ondervonden, nadat ze

hun woning hadden betrokken. Zoals

modder, bouwafval en andere rotzooi op

het binnenterrein, brand in de parkeer-

kelder en woningen die bij oplevering

nog niet klaar waren, zodat de bewoners

in het begin zonder wateí gas en elektri-

citeit zaten.

Wateroverlast en slecht
werkende toegangspoort
Genoemde problemen zijn gelukkig

allemaal voorbij, maar nog steeds is er

bijvoorbeeld sprake van enorme water-

overlast bij langdurige regenval en een

willen, maar genoeg hebben aan ons dak-

terras, zie je mensen raar kijken. 'Die zijn

gek', zie je ze denken."

Al in De Bergen
Zowel Annemarie en Michael als Loes en

Henk Jan woonden hiervoor al in De

Bergen, zij het aan de rand. Loes: "Wij

hadden een appartement in de Hoogstraat,

op de hoek met de Willem de Zwijger-

straat. Recht boven kapper Lox. Was maar

voor een maand of acht, hoor, ter over-

brugging, omdat we onze vorige woning

al kwijt waren en hier nog niet in konden.

Daarvoor hebben we heel lang midden in

Woensel gewoond." Michael: "Crappig zeg,

dan hebben we indert'rjd op de Hoog-

straat schuin tegenover elkaar gewoond.

Hiervoor hebben we namelijk ruim zes

jaar op De Rungraaf gezeten, vlakbij de

uitrit op de Hoogstraat. Waren we toen dus

overburen, konden we bijna bij elkaar naar

binnen kijken."

Nu zijn Michael en Annemarie bijna de

naaste buren van Herman en Anne. Beide

stellen wonen op het grootste van de

drie pleinen die op het binnenterrein van

Cicogne liggen. Herman en Anne hele-

maal links achter, Michael en Annemarie

twee deuren eerder. Loes en Henk Jan

zitten heel ergens anders: in een woning

op de tweede verdieping, vlakbij de hoofd-

ingang aan de Anna van Egmondstraat.

Maar ze komen elkaar wel regelmatig op

het binnenterrein tegen, door de bijzon-

dere bouw van het complex.

"Als ik post uit de brievenbus ga halen of
vuilniszakken ga wegzetten", vertelt Anne-

marie, "ben ik soms binnen vijf minuten

terug, soms pas na drie kwartier of een uur.

Je loopt nogal makkelijk andere bewoners

tegen het lijf, met wie je dan even een

praatje maakt." Het binnenterrein nodigt

daar ook toe uit, vindt Herman, met zUn

drie pleinen, een groter en twee kleinere,

en daartussen een smal verbindingstraatje.

Bijzondere niet-alledaagse
architectuur
Loes roemt de eenvoud en strakke stijl

van het complex. Maar het wordt ner-

gens saai. lntegendeel, het is allemaal

heel speels en afwisselend, vult Herman

aan. "Dankzij allerlei uitbouwtjes, kleine

verspringingen en de asymmetrische

bouw." HU wijst onder meer op de typisch

'Franse balkonnetjes' die maar een tiental

centimeter naar voren steken zodat je er
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slecht functionerende, zelfs gevaarlijke

toegangspoort. "Dus we zitten als bewo-

ners met z'n allen in hetzelfde schuitje,

en dat trek je vanzelf wel naar elkaar toe",

meent Herman die er als voorzitter van

de Vereniging van Eigenaren over kan mee-

praten.

Ook bevorderlijk voor de samenhorig-

heid is de gelijkgestemdheid onder de

bewoners, zoals Michael eerder opmerkte.
"Hler wonen voor het overgrote deel der-

tigers zonder kinderen, die een hogere

opleiding hebben of tot dat niveau zijn

opgeklommen", is de gezamenlijke con-

clusie van het gezelschap. "Waaronder

veel ingenieurs en juristen. Maar ook aar-

dig wat mensen die een eigen bedrijf
hebben of hadden." Herman: "ln het alge-

meen kun je wel stellen dat hier mensen

wonen die zelfstandig zijn. Die goed

weten wat ze willen en goed voor zich-

zelf kunnen opkomen." Verder houden

veel Cicogne-bewoners volgens hem van

gezellig uitgaan, lekker eten en een

Bourgondische levensstijl. En dan zit je in

De Bergen wel goed.

Weinig kinderen
Voor een deel vormen ze met z'n vijven

een aardige afspiegeling van het gemid-

delde beeld van de Cicogne-bewoner, maar

voor een ander deel juist weer niet. Van

gezellig uitgaan, lekker eten en een Bour-

gondische levensstijl houden ze alle vijf,
maar Herman heeft bijvoorbeeld wel

kinderen. "ln totaal wonen hier hooguit

tien kinderen, als je die van Herman mee-

telt", schat Henk Jan. "Noem je dat nog

kinderen, met hun I9 en 2l jaar?!" vraagt

Michael verbaasd. "Okay, okay, jong vol-

wassenen dan", reageert Henk Jan weer.

De andere kinderen op het complex zun erg

jong, variërend van baby's van een paar

maanden tot kleuters van vier à vijf jaar.

Resumerend concluderen ze met z'n vijven

dat ze het in Cicogne prima naar hun zin

hebben. Ze wonen prachtig, in een prach-

tige en levendige buurt, en binnen het

complex zelf hebben ze veel en goed

contact met hun medebewoners. Kortom,

Cicogne zou je 'Een Dorp in een Dorp'

kunnen noemen.

Maar wel moeten de contacten met de rest

van de buurt nauwer worden aangehaald.
"Dan kunnen we over allerlei problemen

praten", zegt Michael, "maar moeten we

zeker ook in oplossingen denken..." Om

de nog bestaande aversie tegen Cicogne

en haar bewoners weg te nemen en te
voorkomen dat het dorp een fort wordt.
"Fort Cicogne", grapt HenkJan tot slot. <

Bruin poÍtemonneelic lÍwiilfl
Bel oÍ mail lïuieanne!
lemand in de buurt zijn of haar porte-

monneetje kwijt? Misschien kan Cicogne-

bewoonster Trujeanne Biemans dan helpen,

want zij heeft er een paar weken geleden

eentje gevonden in de Catharinastraat.

Van bruin leer, en met het opschrift WWF

van het Wereld Natuur Fonds. Er zitten

onder meer flippo's in. Voor informatie:

Trujeanne Biemans, tel. (040) 2365548,

BERGEN BULLETIN r NOVEMBER 2OO4



de Kleine Berg muziek maken. Omdat het thema dit jaar'muziek' was. Ze mochten van

alles spelen, gitaar, saxofoon, viool, ... Zingen mocht ook. Wie twintig minuten optrad,

kreeg een boekenbon. ln totaal hebben zo'n 40 à 45 kinderen meegedaan. Op de foto
Helen Zoetmulder van de Boekenberg die verkleed als 'Muis' verhaaltjes naspeelde uit

het gelijknamige kinderboek. Samen met collega Jos Walta en de kinderen, waaronder

JudithopdeMacks(rechts)dievlakbijdeboekwinkelwoont.<

Biieenlomst ouer lle Beruen
als bescnGtmd stailsgeziGnl
Van De Bergen een beschermd stadsgezicht

maken, dat is het centrale thema van de

eerstvolgende bijeenkomst van het bewo-

nerscomité. Voorzitter Wil Wernink van de

Van Abbe Stichting gaat daartoe een aan-

vraag indienen bij de Rijksdienst voor de

Monumentenzorg. En dus niet bij de

gemeente Eindhoven. Dat kan namelijk niet,

omdat die mogelijkheid dan expliciet in de

gemeentelijke monumentenverordening

moet staan, en dat is niet het geval.

Vraag is of andere organisaties waaronder

Stichting De Bergen, de aanvraag ook moe-

ten ondertekenen. Dat zal onder andere

afhangen van de voor- én nadelen van zo'n

maatregel voor de buurt. Uitleg hierover

door Wil Wernink, mogelijk ondersteund

door andere deskundigen. Zie verder de

Bumoer oueÍ herinfichting
WilnGlminaRlein
De herinrichting van het Wilhelminaplein blijft

de gemoederen in de buurt bezighouden.

Het is een permanent punt van discussie en

een permanente bron van irritatie. Aanleiding

is de prijsvraag die de gemeente en de Bond

van Nederlandse Architecten Zuidoost-Brabant

een tijd terug hebben uitgeschreven voor

de herinrichtinq van het plein. Hierbij zijn

primair bewoners en ondernemers op en

vlakbij het plein betrokken maar de rest van

de buurt niet. En dat had wel moeten

gebeuren, vinden veel bewoners.

Dezelfde kritiek was er op de enquëte die

betrokkenen rond het Wilhelminaplein had-

den georganiseerd om erachter te komen

hoe anderen over de herinrichting van het

plein denken. Zowel de wijze van versprei-

ding als de inhoud van de enquëte stuitte

op veel kritiek onder bewoners. "Deze is

slechts onder een selecte groep verspreid

waaronder niet-buurtbewoners, en de vragen

zijn eenzijdig", zo schreef het bewoners-

comité vlak voor de vakantie aan de ge-

meente.

Deze voelt zich echter niet aangesproken,

blijkt uit haar antwoord. Belangrijkste

tegenargument: "Het Wilhelminaplein is geen

buurtplein voor De Bergen, maar een plein

met stedelijke uitstraling. Daarom zijn de

direct betrokkenen op het plein voor ons de

meest aangewezen belanghebbenden. En

aangezien de enquéte onder hun verantwoor-

delijkheid is opgesteld en verspreid, gaan

wU niet in op uw kritiek op die enquëte."

Het bewonerscomité beraadt zich nog op

een antwoord.
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