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Het bulletin De Bergen komt tot
stand onder werantr,roordel_ ijkheid
wan het buurtcomite.
De volgende krant zal- in de r,reek
voor kerstmis werschi_jnen. Kopij
kan ingelewerd r,uorden tot 4
december L332-
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Joop lloerkens-
Harry wan Rijkom-
Ilarion Slotman-

INGEZONDEN STUKKEN STELLEN I^IE
UITERAARD ZEER OP PRIJS.

Redactie Adreg-
Oranjestraat. 1.
5611 JG Eindhowen
Telf: O4O-43?2?3-

Drukr.rerk:
Stichting Dienstwerlening
t^Iezi j nsuerk
Dommelstraat. g-
5611 CE Eindhotren.

M. Thijs
AARDAPPÉLEN, GROENTEN,
ÍJIII,,,I'I' EN PRTMF-UITS
st,ticlALt'l Ell'
IJITUITMANI)IlN EN .SCHALEN
RAUWKOS]'EN EN SALADES

edotr grno. 66. ÍELFi 44sz2z
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Onze spccialireiren:
r Cortlijnen. r Spreien.'r Vlotrhcrjckking. . 7-itnrcuhelen,r lleklcdingsstoífen. . .sJcutclkwaslen,r VitÍoBes. r pusscmelten.
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Iíaandag-
Kinderkresj
8- 3O tot 12- OO uur

Huiswerkbegeleiding
14. OO tot 18. OO uur

Di nsdag.
Kinderkresj
8- 3O tot 12. OO uur

Huisurerkbegeleidi ng
14- OO tot 18. OO uur

Ilissi onarissen ber.regi ng
13-OO tot 21.OO uur

Socrates
19. OO tot 23. OO uur

lrloensdag-
Ki nderkresj
8.30 tot 12.0O uur

Hu j- swe rkbege l_ e i di ng
14. OO tot 18. O0 uur

Donderdag
Ki nderkresj
8.3O tot 12- OO uur

Hui sr.rerkbege I e i_ di ng
14- OO tot 18- OO uur

Nederlandse taal voor
wluchteL i ngen
1O. OO tot 14- OO uur

Vriidag
Kinderkresj
8- 3O tot 12. OO uur

Huiswerkbegeleidi ng
14. OO tot 18. OO uur

Zaterdag
Mi ssi onarissen ber.regi ng
19-OO tot 21.OO uur
(kerkdienst )
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In dit nummer kunt u lezen
ower tret bezoek dat het
buurtowerleg hreeft gebrachrt
aan wethorlder Van der Spek-
Er zíin een aantal zaken die
momenteel spelen in de buurt
in het gesprek aan de orde
geweest -

Ook kunt u Iezen r.relke
plannen er bestaan rroor het
terrein Gestel aan de
Heili-ge Geeststraat-
De Bergstraat zal- r,rorden
herbestraat, een rlerkgroepje
za.L met de gemeente plannen
maken. Een werslag wan de
eerste bijeenkomst voor aIIe
belanghebbenden kunt u in
dit nummer winden-
Ook besteden r,re aandacht aan
een bijzondere uinkel in
orrze buurt: Tr.rinkelbel-
trle sluiten dit nuÍlmer af met
een gedachte van de
beheerder van ons
buurtcentrum:
Harry wan Rijkom.

Marion Slotman-

HEFIBESTFTA'I-INIG
E3EF'GSTF'AA'T

De gemeente hreeft all-e
beuoners en ondernemers van
de Bergstraat uitgenodigd
voor een inspraak-awond over
de herinrichting wan de
bergstraat. De bijeenkomst
rrras op g nowember in het
btrtrrtcentrum- Vele
belangstel Ienden uaren
aanr.rezig (ca- 36 ) -

De gespreksleider Lras Pi-et
Nuijten, ambtenaar bij de
dienst stadsontr.rikkel i- ng.
Hij uerd bijgestaan door 2
collega's, ook wan de
afdel i ng stadsontuikkeling-

Allereerst is er een
i nwentari-sat ieronde gehouden
r,raarin iedere aanurezige de
knelpunten die er momenteel
Iiggen kon inbrengen. De
wolgende punten werden
genoemd:
- parkeren
- verlichting
- werrzuiling
- hose rijsnelheid
- weel zoekverkeer parkeren

tweeriehting voor fietsen
verdr,renen bomen

Voor veel nieur.re woningen
aan de Bergstraat zijn
momenteel parkeerplaatsen-
Voor de oudere r,roningen
niet- De berloners hebben
grote problemen met het
winden van een
parkeerplaats-
De uinke.l-i-ers r.rilIen graag
voor klanten parkeerl)laatsen
Lraar men kort kan parkeren
om snel een boodschap te
kunnen doen-

De woetganger kreeft weinig
rui-mte- Zeker als die een
paraplu of kindenuagen bij
ziclr heeft- Er staan teweel
obstakels op het voetpad-
De meeste aanrlezigen bleken
behoefte te hebben aan een
parkeerregeling woor
belanghebbenden- Het
woorstel om voor beuoners
een aantal parkeerplaatsjes
te reserveren op het terrein
Fens of het terrein Van der
Schoot bleek rroor de
gemeente ni-et bespreekbaar-

Er komt veel werkeer door de
straat op zoek naar Glen
parkeerplaatsje- De
r.rinkeliers winden dat prima:
zo ziet men tenminste dat er
in de Bergstraat ook r.rinkels
zi j n- De ber,roners trebben
liewer dat tret terrein Fens
aan de zijde wan de
Bergstraat r.rordt afgesloten
zodat er minder
parkeerverkeer zal zïin.

Door de kroegenbezoekers
Lrorden nogal r,rat portieken
berruild- Ook is er veel rruil
wan winkelende mensen, dat
komt overger.raaid wanuit de
bi-nnenstad- Zow er niet
waker geveegd kunnen !.rorden?
Door een betere werlichtj-ng
kan mi-sschien de werwtriling
van de portieken r.rorden
tegengegaan.

Er zj-.jn tr.ree bomen rrerdr,renen
in de Bergstraat. Een aan de
zijde van de Kleine Berg en
een op het achter terrei-n
wan het gebour., de kleine St-
Jan- Op deze laatste plek
stond een 8o-jarige



kastanje - Deze is d.oor d.e
aannemer zonder vergunning
omgezaagd- Hij heeft
indertijd toegezegd een
nieuue te plaatsen maar
heeft dat tot op heden niet
gedaan-

De winkeliers wan d.e
Bergstraat winden d.e entree
wan de Bergstraat niet erg
uitnodigend woor r.rinkelend.
publiek. Ilissehien kan er
bij de plannen ook rekening
gehouden met een betere
entree.

rrerkgroep
Orn tot uitr^rerkinS te kunnen
komen van de plannen i-s er
uit de groep aanurezigen een
urerkgroepje gamengeeÈeld- In
het uerkgroepje hebben
zitt-ir:s 2 r,rinkeliers, Z
beuroners en 1 Iid wan het
buurtcomite- Samen met d.e
ambtenaren van de dienst
stadsontr.rikkeling zul Ien zijplannen maken en deze aan
het eind wan dit jaar
presenteren aan alle
belanghebbenden-

In de rondwraag werden nog
een aantal technische
prob.I-emen aan de ord.e
gesteld, zoals een veeL te
hoge drempel- Ook wroegen dewinkeliers toestemming woor
feestverLichting aan d.e
ber,roners- Niet iedereen is
hier even blij mee- De
ruinkeliers besluiten d.e
verlichting toch maar op te
hangen-

Marion Slotman-

Keuken geopend van 17 tot 22.30 uur.
* Woensdag en donderdag *

soep (of salade) & pasta & ijsje f ZZ,S0
* Maandag en dinsdag *

diverse pasta's en pizza's /10,-
Groteberg 30, Eindhoven, tel. 040-461514

W
SUPERSTRIP
SPECIAALZAAK KleÍne Berq 33

5611 JS Eindïhoven
040-441882

VOOFT GEZET_I_IGHEITf
ENI E'E PF'L.IS Il\I AI-I_E
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W
Voor al uw INL|JSTWERK
(24 uurs service)

Voor al uw borduurwerken,
Íoto's en schilderijen enz.

(Schilderij-Íinancieiing mogenjk vanaf 37.- p.mnd.)

's Maandags.gesloten

cltterrheirn
makelaarskantoor in onroerènJeJoeZEEi

uw makelaar in 'de bergen, voor:* verkoop . taxaties voor aankoop,* aankoop verkoop, hypotheek:
' hypotheken binnen 24 uur gereedl* verzekeringen

willem de zwijgerstraat 16
56í 1 JL eindhoven
tel. 040-44802S
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Nu gaat het gebetrren op de
KLeine-Berg 54/56 .

Op Vrijdag 6 Nowember 1992
opent TWINKELBEL zijn
deuren aan de Kleine Berg
56 in de binnenstad wan
Ei ndhrowen-
Twinkelbel, een ni-eur.re naam
voor een nieur"l idee-
Het gaat om een r^rinkel
uraari n produkten werkocht
urorden die gemaakt zj-.jn
door mensen met een
werstandel i j ke handicap.
De produkten zijn o-a.
houten artikelen,
baby-kledi-ng, knuffels,
kaarten, sieraden en
handgedompelde kaarsen.

Twinkelbel- maakt deel ui_t
wan Stichtj-ng
Dommel-st room, een sticht i ng
woorziet in de dagbesteding
van verstandelijk
gehandicapten uit eindhowen
en de Kempen- Dagelijks
uorden de
dagbestedingscentra bezocht
door + minus 215
wolr"rassenen die zich komen
inspannen en ook komen
ontspannen.

De gemaakte produkten
wonden lange tijd een lreg
naar wrj_enden, bekenden en
fami I ieleden.
Om echter anderen ook
kennis te Iaten maken met
deze produkten en om
werstandel i j k gehandicapten
de kans te gewen eigen
produkten te werkopen, is
besloten tot het starten
wan deze winkel-

De verkoop r"rordt werzogd
door werstandelijk
gehandicapten daarbij
bijgest.aan doo.r
De werkoop wordt werzorgd
door werstandelijk
gehandicapten daarbij
bijgestaan door begeleiders
wan het
dagbestedi ngseent rum-

TurinkelbeL, een ge(rone
urinkel, urel met aparte
openi ngst ij den:

Dinsdag tot en ret rrijdag
9. 15 tot 12- OO uur
en van
13. OO tot 15. OO uur

Als de r"rinkel geopend is,
is er tewens mogeliikhied
om een kijkje te nemen in
de kaarsemakerij.
Ook werder kennis maken met
het dagbestedingscentrum is
mogelijk, urel moet een
afspraak hiertoe wan te;
voren gemaakt r.rorden.

blat er zoal te kooEr is:
Handgedoq>el-de k-rarsen per
stel f 1- L,75

Zelfgerinakte kaarten \ran
ft 1,75 lol ?,75 rrer str.rk

KnrrffeJ-s rran fI Z,5O tot
17,50 per strrk

Puzzels, fl 14,OO

Verder nog:
Bab:Àleding
Babyomslagdoeken
Slabbertes
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Wilhelminaplein4
Eindhoven4415É,2



INSPIF?A'TIOI\ POIN T
CEN TEF?:

Een aanwirrst rroor De Bergen_

Na bijna een jaar wan
werbour,ringen, aanpassingen en
weranderingen van het i.nterietrr,
ziet het eruit dat Inspj.rati-on
Poi-nt Centre voorgoed deel gaat
uitmaken rran de Kleine Berg-
Vandaar ook deze korte
introductie om u op de hoogte te
stellen wan r.rat deze zaak te
bi-eden heeft -

In oktober 1986 opende
Inspiration Point op de
Leenderr.reg haar deuren en
sindsdien is zij uitgegroeid tot
één wan de drukst bezochrte
steengri I I-restatrrants en
feestzalen van Eindhoven.
Door de toenemende drukte op de
Leendenreg r*rerd de directie
genoodzaakt een tweede locatie
te zoeken binnen Eindhoven- Het
gevolg: de opening van
Inspiration Point Centre op 16
april 1992-
De ligging, rnidden in een drukke
r.rinkelstraaÈ met veel omliggende
r,roningen, vereigte de nodige
speciale ruoorzi-eni ngen-
Geluidsisolatie, een goed
ventilatiesysteem, men diende
oweral rekeni_ng mee te trouden-
I'Iet het uiteindelijke resultaat
zLin Lre tevreden maar de
aanpassingen zullen doorgaan tot
alle owerlast tot een minimum is
beperkt- Tenslotte is het de
bedoeling dat Inspi_ration point
Centre een aanLrinst r.rordt \roor
de Kleine Berg, en geen d.oorn in
het oog-

Bij Inspiration Point en
Inspi-ration Point Center kunt u
terecht voor de
huisspecialiteit: het
Altamira-griIlen meÈ z,n trreeën
of met grote gezelschappen_ Ook
verzorgen uij bruiloften,
recepties, thema-feesten,
diner-dansants en
personeelsawonden- Iets nieurrs,
r.rat wolgend jaar op de Klei-ne
Berg wan start gaat, zï.jn de
thema-awonden op inschrijwing-
Nu kunt u ook met kleine
gezelschappen deelnemen aan €ren
"Western Night,', een ,'Caribbean
Beact. Part]r" of "een sprookje

uit Duizend-en-één-Nacht"- De
zaal rlordt onkrerkenbaar
omgetowerd in de Iocatie wan uu,
dromen, en met bijpassende
shor,rs, attraeties en buffetten
beleeft u een onwergetelijke
avond.

In de hoop een tipje wan de
sluier te hebben opgelicht van
r,rat er nu precies achter die
uitte gevel gebeurt, hopen r.ri j
spoedig een keer te mogen
ontvangen- Tot ziens bij
Inspiration Point Centre-

Namens Inspiration Point

JoIie KooI
(bedri j fsleidster I nspi- rat i on
Point Centre)-

Inspiration Poi-nt
Leenderrleg 1OO-102
5615 AC EINDHOVEN
tel.: O4O-110679

Inspiration Point Centre
Kleine Berg 57b
5611 JT EINDHOVEN
o40-456060

Bakkerij
HARTOGS

WM
U#il Kleine Bers 74Ave ?:lflï'.ïfi:ï!

Het beste brood koopt u btJ uw worme bokker.

ZINIGEN

Voorbereidernd
beroeps- ondt>ruri j s,
staats-examen, kleinkunst,
toneel en conserwatorirrm-
Theorie in groepswerband.-

Bij stemklaclrten: adwies
en/of overleg met
Iogopediste en stem-arts-

BEL VOOR AFSPRAAK LES_ADRES:

Buurteentrum De Bergen,
teL: 437279.

ZangLessen:
Louise Siddiqui-Nijssen.



E}ERIGHT \,/OOR E)E
BIJIJR T.

InmiddeLs zíin met de regelmaat
van de klok artikelties in het
Bergen BuIletin werschenen,
waarin aandachrt uerd besteed aan
het Buurtowerleg en aan de
Kombies-

Ik ben er heel blij mee, dat in
or^ze buurt einde.Liik r,reer een
krantje is ontstaan dat
regelmatig werschiint en r,raarin
bowendien ruimschoots aandacht
r"rordt besteed aan aktuele
ontr^rikkelingen die woor onze
buurt wan groot belang ziin.
Kanttekening daarbii is, dat
naar miin mening niet woldoende
recht r,rordt gedaan aan het
enthousiasme en de ínzeí van een
aantal buurtbeuoners-
belanghebbenden, die door
owerleg proberen eenheid in de
buurt te smeden. In
werschillende artikelen r.rordt de
indruk ger"rekt, dat hret owerleg
wordt gewormd door slechts
enkele mensen die vooral
emotioneel reageren en niet goed
naar elkaar luisteren- Gezien de
traditioneel grote
tegenstellingen tussen de
werschilende belangengroepen in
de buurt kun ie dat ook heel
andere bekiiken. Het is niet
wreemd dat hret owerleg in dit
stadium geen hordes
buurtber.roners of andere
betrokkenen op de been brengt-
Ook is er geen sprake wan slecht
naar elkaar luisteren. LleI is
het waak moeiliik om elkaars
standpunt te begrijpen en te
onderschrijwen en om op di-e
basis met elkaar te kunnen
praten-

Toch is dat geen reden om het
owerleg ttrssen de
belanggegroepen Iacherig af te
doen of om makkeliik te
konstateren dat de poging (het
vormen van een butrrtorrerleg) bii
woorbaat zinloos is- Een
gezamenlijk buurtstandpunt biedt
immers de enige mogeliikheid om
de Bergen, ondanks aIIe
bedreigingen, als gezellige en
aangename buurt te behouden. Ik
spreek hierbij dan ook de hooe
uit, dat het Bergen Bulletin in
de volgende nummers (meer dan
tot op heden) zaL berichten over

de overeenstemming die al
bereikt is ttrssen
vertegenr.roordigers wan de
werschi I Iende belangengroepen.

Rogier Bruijning-

E}ERICHT \,/OOR DE
KOTíETI--.

Kombi-es hebben het waak erg
druk- Tr.reewerdieners, mensen met
een zel-fstandi-ge
beroepsuitoefening, bedrijfjes
en dergelijke, hebben nu eenmaal
niet waak vrij- AIs je dan wel
wrij bent, is ontspanning wan
groot belang en de gedachte om
dan met je buurt aan de slag te
gaan is natuurlijk niet erg
aantrekkelijk.
Daarom is het belangrijk om met
zo min mogelijk energie wan
ieder van ons toch een duideli.ik
geprofileerde groep in de trijk
te í.-onen-

lrlat is daarwoor nodig?
Allereerst moeten duidel-ijk
worden urie zich tot de kombies
kunnen rekenen- Zek..ér is dat van
heel weel mensen die in de
Bergen uonen niet bekend is, dat
ze ook in de buurt deels of
wolledi-g in hun brood woorzien-
Hiermee ligt een fors ekonomiseh
belang in de buurt onder Lret
oppervlak
werborgen, zodat' daar ook geen
rekening mee gehotrden urordt-
Zeker naar de gemeente toe
meoten ure daar rrerandering in
brengen-
VuI daarom het biigewoegde
antr,roordstrookie in en zorg dat
het op de goede [>laats tereclrt
komt.

Een regelmatige uittrisseling wan
zaken die voor de kombies als
stabiele faktor in de buurt \ran
belang ziin is nuttig. Daarmee
kan immers een soort Profiel
r,rorden opgebour.rd, ulaar de
gemeente rekening mee te hrouden
hreeft -

Het kan en mag daarbii best za
zíin, dat een en ander ook woor
andere beuoners wan de Bergen
wan belang is, maar het
gpecifieke dat door de kombies
daaraan r.rordt rrerbonden i-s
gelegen in het ekonomische
belang wan deze groe[>-
Een voorbeeld: Op de Kleine Berg



lrordt het ekonomisch belang van
de r,rj-nkel iers door de gerneente
zo gr!:trrt. geaclrt, dat rruilniS
waker r"ror-dt opgehaald en de
straat beter r.rordt
schoongekrouden.en dergelijke- In
het belang van de koriÈies zou
een soortgel-ijke behandeling
moeten gelden woor de
bi-nnenstraten in de Bergen.

Zoals ik al zeï, met zo min
mogelijk energie een verdere
aanzet te gerren tot een
aktiepuntenlijst voor en namens
de kombies, aan aI de kombies de
vraag om het bijgewoegde
antr,roordstrookje in te wullen-

Graag toesturen aan Rogier
Bruijning, Prins Hendrikstraat
36, 5611 HK EINDHOVEN. In de
bus stoppen is natuurlijk ook
mogelijk en het kan ook in een
envelop onder wermelding van
kombies bij het buurtcentrum
in de bus-

Rogier Bruijning

Nog erren een korte omsctrrijvirrg
wan de kombies:

De rrerkfrrnktie lerrert g€rcln
orrerlast \roor de omgerring-

waak is niet aan de
buitenkant \ran het pand Èe :zien,
dat in het pand ook
bedrijfsmatige aktiviteiten
plaatswinden-

Het betreft rraak rrrije
beroepen, uaar\roor registratie
bij de l(arer van Kooptrandel nietrrerplicht is-

De kombinatie van lJon€rrl Grrtrrerken biedt rroor d.e
betrokkene(n) Grcrn nEreruaarde tenopzi.chte \ran gGrscheiden
rritrzoerintt \ran deze frrnkties(bijrroorbeeld doordat te\rcns eenbe].angrijke taak wordt
ui-tgeoefend in het
huishorrden- - - )

Bedri-jrren als horeca,
winkels e- d_ behoren dan ook
niet tot de kombies-

het idee

hct ricrood
dc edclsm;d

poul .qn dm lrarr
kaizerrgrochr rwrcc
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Uw belastingadviseur in De Bergen

l]ergstraat B telefoon 040-433031
5611 JzEindhoven lr.llefax04O-433247
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Alleen in te vullen door kombies
ANTWOORD - STROOKJE - KOMBIES

naam
soort werk

adres
postcode tel/fax :

ondergetekende
1 wil incidenteel aan overleg deelnemen ia / nee 1

2 wit geïnformeerd worden ia I nee

3 heeft bewust voor adres in de Bergen gekozen ia I nee
omdat;......

4 wil bij voorkeur vanuit de Bergen bl'rjven werken ia I nee

omstandigheden vanuit de buurt waardoor dit beïnvloed
wordt:

y vindt het van groot belang voor zijn/haar mogel'rjkheden in de buurt dat aan de volgende zaken

serieus aandacht wordt besteed,

5 de vervuiting van de buurt

6 parkeergelegenheid
voor bewoners !a / nee

voor bezoekers, van buurtgebonden zaken ia / nee

regeling mag geld kosten ia / nee

7 verdere uitbreiding kamerverhuur ofwel bebouwing voor
groepen die slechts gedurende korte tijd in de buurt
zulten blijven wonen ia I nee

8 rust op straat avond / hele dag
getuidoverlast op straat ia I nee
veiligheid(sgevoel) op straat ia / nee

. I andere zaken die de sfeer in de buurt beïnvloeden ia / nee

I zoja, wat verdient speciale aandacht;...

10 opmerkingen, suggesties, ideeën, belangrijke kontakten, kortom atle opmerkingen zijn
welkom;....

Kent u andere kombies in de buurt, voeg even een l'rjstje met namen en adressen toe, zodat die
eventueel gericht benaderd kunnen worden.

t Doorhalen wat niet verlangd wordt, bij geen mening geen van
beide doorhalen.'

Inleveren bij Rogier Bruijning, Pr. Hendrikstrà'at 36

of bii het buurtcentrum. g '



\^/ETHOTJDER \./AN E)ER
SPEK ON TTVIOET HET
E}IJLJ R -TC)\.,'E R I- EG.

In het buurtowerleg va.n 24
september r,rerd de noodzaak
gewoeld tot snelIe actie-
Aanleiding hierwoor Lras een
opeenstapeling van incidenten
uraarbij de gemeente (of beter
gezegd afdelingen daarvan) zeer
inadequaat heeft gereageerd op
ni-eur,re horeca ontr,rikkelingen die
op gespannen woet staan met
bestemmingsplannen of r,rat
bet reft hindenretvergunni ngen
tuijfelachtig te noemen zijn-

Een en ander heeft geleid tot
het benaderen wan het bestuurwan
de gemeente in de persoon van
wethouder Van der Spek- Op 19
oktober vond het gesprek plaats
tussen het Buurtowerleg en de
urethouder- Hierbij r.rerden de
urethouder de volgende punten
woorgel_egd:

1- Stop op sex- Gln
dnrgsi-nrichÈingen: i ndien d.it
niet gebeurt drei-gt de buurt te
degenereren. Dit zou ook woor de
stad Eindhorren een groot verlies
ziin: een sfeerwolle buurt zou
werloren gaan- Het Buurtowerleg
spreekt van een dreigende
"kapitaalswerniet i gi ng " -

2- Nr.r een abso].rrte stop op
nierrrre horecagef-egenheden :
om de ontr.rikkeling binnen d.e
buurt in de hand te houd.en is nu
een stop nodig op aIIe nieutre
horeca-vergunni ngen- Verder
dienen zaken zonder wergunning
direct gesloten te r.rorden- Voor
zover bestaande
beleidsi nstrtrmenten niet
woldoende ziin om de status-quo
te handha\ren dienen nieur,ue
ontuikkeld te r.rorden.

3- Sctroon horrden straat:
wervui-Ide straten zijn naar d.e
mening van het buurtoverleg het
eerste begin van een werminderde
zorg woor de omgeving door haar
gebruikers- Schoonhouden d.ient
te worden gemaakt- Er uordt
gedacht aan een verordening
waarbij op schoonmaaktijden het
niet toegestaan is te parkeren
in een straat-

4- íIanpak parkeerorrer]-ast: de
parkeerowerlast diènt serietrs te
ruorden aangepakt en r.rel 24 luur
per dag- Vreemdparkeerders
dienen uit de buurt ger,reerd te
r.rorden- Het buurtoverleg acht
werkeerscj- rculat iemaat regelen
hierwoor onwoldoende.

5- íIanrrak van de sociale
vei I i ghei d.sprob].emat i ek :
hierbij uordt gedacht aan extra
straai;werlichting en meer inze1r-
van politie op ri-sicotijden
(b.w- kort na sluitingstijden)-

Het bestaande bestemmingsplan
besclrikt ni-et o\rer woldoende
mogelijkheden om de wildgroei te
stuiten. Een
leefmiliewerordening wordt om
die reden noodzakelijk geacht-

I
Zowel Frans Thijssen
(Buurtoverleg, geleding horeca)
als Piet Nuijten ( ambtenaar
Dienst Stadsontr"rikkel i ng )
omschrijwen het gesprek met de
urethouder als positief - De
actiepunten zijn vergezeld wan
een aantal woorbee.l.den besproken
en in ontwangst genomen. Rogier
Bruij ning (buurtowerleg,
gel-edi ng rroon-rJerkcornbies )
bewesti-gt dit en meldt dat de
urethouder onder de indruk r.ras-
Hij blijft echrter zí.jn twijfels
houden wat betreft het arnbtelijk
apparaat uat nu aan de slag moet
met de zaken. Hij hoopt er het
beste van- Volgens Piet Nuijten
gaan de voorbeelden nu de
afdelingen rond voor ambteLijk t-
commentaar- Er is afgesproken
dat dit begin deeember in het
CoIIege wan Btrrgemeester en
Wethouders besproken gaat
r,rorden- In de r.reek voor kerstmis
zaL een nieuw gesprek
plaatsvinden tussen
Buurtowerleg, r.rethouder Van der
Spek en btrrgemeester lrlelschen-
Deze laatste zal aanwezig zi-.jn
omdat naast ruimtelijke ordening
ook openbare orde-aspecten aan
bod zullen komen-

Joop lÍoerkens-
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Het buurtoverleg heeft de
wolgende voorbeelden in het
gesprek met de tretlrouder naar
voren gebracht.

Voorbeeld 1. Venus en
Erotheek.
Venus (aI jarenlana de buurt een
doorn in hret oog) rrenrisselde
wan eigenaar- Een nierrwe
wergunning Lras nodig- De
gemeente gaf te kennen dat dit
geen enkel probleem r.ras- In de
daarop wolgende contacten met de
buurt hebben politie en gemèente
mist veroorzaakt- Voorjaar 1gg2
eiste de buurt inzage in de
wergtrnn:.ng, die er toen ineens
niet bleek te zijn. De eigenaar
wan de se><club r,rerd verzocht een
nieuue vergunningaanvraag te
doen, die r^rerd toegekend toen
hij beloofde de (aI die tijd
j- I Iegale ) bordeelactiwiteiten
stop te zetten- Dit terr.rijl de
burgemeester wan Eindhowen een
niet-gedoogbeleid voor
bordelen heeft afgekondigd.
Bezr,raren van de buurt uerden
t,erzíide geschoven.
Botnuvereniging Trudo (uitrzoerder
van een r.roningbour.rproject i_n de
nabijheid) diende geen bezuaar
in omdat de .gemeentelijke
projectleider had gezegd dat er
niets aan de hranC zou zí,jn-

Kort daarop uerd in de
Hoogstraat een nieurl
sexinrichting geopend, die nu
nog steeds zonder vergunning
draait- Dit volkomen openli.ik-
De buurt heeft de burgemeester
om actie rrerzocht, maar tot nu
toe nog niet eens een
antuoordbewest igi ng ontruangen-

Voorbeeld 2. Depot 1O.
Dit winkeltje naast Artys op de
Kleine Berg uordt nu verborLrd
tot LraÈ volgens de gemeente een
"delicatessenzaakt, zou tuorden-
Uit betrour^rbare bron hebben wij
echter vernomen dat het een
afhaalcentrum voor pizza's e-d-
gaat r.rorden- Dit zou dus een
uitbreiding van horeca betekenen
in een gebied r,raar de normen \ran
het BestemmingsÉ|lan reeds fors
overschreden zijn.

Voorbeeld 3- Percw Ptrb_
In augustus 19gO wroeg de
eigenaar wan Perclr een
wergunning aan voor de
werbour,ring van de entree wan het
pand- In december uerd ons \,ran
gemeentet,rege medegedeeld dat die
vergunning rras afgewezen-
Ilerkwaardi gerwi j s rraren
bouruactir.riteiten gaande in en
rond het pand- Eind december
kreeg de hele buurt een
ui-tnodiging r.roor de opening van
Percy's Ptrb -

Op 29 mei" 1991 krijgt de buurt
wan de gemeente te troren dat erj-n december helemaal geen
wergunning uras afgegewen. Die
zou pas mei- 1991 ziin behandeld
en afgegeven- De gereente zelf
geeft toe dat de werbour"ring

niet legaal is-

De betrokken exploi-tant kan nog
steeds ongestraft zijn gang
gaan- Verder is de berichtgewing
in een cruciaal stadium wan de
bes.I-uitwormi ng tegenstrijdig en
verlrarrend geueest- Hoe Iang kan
dit nog voortduren?

Voorbeeld 4- Inspiration point
Centre-
Vroeger was op deze locatie café
't Koetsiertje gevestigd.- In heÈ
begin r"ras het nog een
biljartcentrum waarvan de buurt
geen owerlast had- Later r.rerd
het echter ornge\rormd tot café
met dansawonden, r.rat voor de
buurt aanzienlijke owerlast
opleverde r.rat betreft geluid en
parkeerorrerlast op straat- De
gemeente ging niet serieus in opde klachten rranuit d.e buurt- In
1948 r^rerden r.rat betreft geluid
regels gesteld in het kader rzan
een hindenretrrergunning- Die
urerden ectrter niet getrandhaafd,
teruri j I aan de de
parkeeror.rerlast trelemaal niets
gedaan trerd-

Nu is begin LggZ Inspiration
Poi nt gekomen i. rr- w- 't
Koetgiertje. Bij de aanrragen
voor een niettrre
hi ndenret-vergrrnni ng r,rord.en
bezr,raren van de buurt m-b-t- d.e(te venrackrten) parkeeroverlast
door de gemeente niet serietrs
genomen- IIet Inspiration poi_nt
zi.jn in het kader van owerleg
over de hinderwet-vergunning



afspraken gemaakt- t^lij
weruachten dat de afspraken
r,rorden nagekomen-

Voorbeeld 5- Prins
Hendrikst raat,/Klei ne Berg :
Bij de bouu \ran een
apparternentencomplex moesten de
toekomstige eigenaren een bedrag
in het parkeerfonds storten, om
op die manier in de directe
omgeving parkeergelegenheid te
hebben. Er ig beÈaald, maar Lret
parkeerfonds is opgehe\ren en van
de beloofde parkeergelegenheid
is niets terecht gekomen- De
parkeersituatie rond de
betrokken appartementen rlordt
alleen maar erger-

Voorbeeld 6. Turks restaurant-
Aan het openbare parkeerterrein
Hoogstraat,/Van Eedenstraat r.riI
een Ttrrks restaurant haar deuren
openen- De verbour.ring rlan de
betreffende Ioods i-s reeds
gaande, terwijl er geen
wergunning voor afgegeven kan
zi.jn- Het is namelijk werboden
ontsluiting wan een
horeca-gelegenheid plaats te
doen vinden wia een
parkeerterrein. Later blijkt dat
dit omzeild trordt door een
ingang te creëren aan de
Edenstraat.

Joop I'Ioerkens

RTJSSISCHE TAAL.

In januari 1993 r.rorden er
bij woldoende belangstelling
lessen gegeven in de
Russiche taal-
De Ierares is de Rusgische
mevrouL, Onen-Cauk.
De kosten bedragen voor 10
Iessen fI- 150,OO-

Voor meer informatie kunt u
kontakt opnemen'met de
beheerder van het
btrtrrtcentrum, teI - 4372?3.

11
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GEZOCH-r

Ons buurtcentrum bestaat nog
steeds omdat er wrijwilli-gers
zijn die het r,uerk doen- Er is
geen beroepskracht.
Vele taken dienen te urorden
gedaan. Dit komt helaas nogal
eens op steeds dezelfde personen
neer.
Ilisschien heeft u een uurtje in
de ureek wrij en r.rilt u die op
ons buurtcentrum besteden?
Er ziin taken op Lret terrein van
plaatswerwangend behreerder,
akt iviteitenleider, t ]rpr"rerk,
copieerwerk, etc-
Voor informatie kunt u terecht
bij Harry wan Rijkom, algemeen
beheerder. Hij is ook
telefonisch bereikbaar op nr-
4372?3-

INTZAIVIEI-ENI
OTJE) PAPIEFI

Vanaf 1 juli 1992 wordt er Lreer
oud papier opgehaald in onze
uijk- Dit sebeurt elke t4 dagen
op de oneven r.reeknummers- Het
papier kan dan i-n dozen aan de
straat gezet r"rorden.

Ook kunt u ur*, oud [>apier
inleweren bij het buurtcentrum,
oranjestraat L- De opbrengst van
dit oud papier r.rordt besteed aan
een goed doel.

Hieronder wolgen de dagen
turaarop u uru, oud papier aan
straat kunt zet-1i-en:.
17 nowember
1 december
15 december
29 december.

fr-
SPREE}<L.|UFI
I^,IJ}<AGENI T
Iedere donderdagavond wan
19. OO tot 20- 30 uur Lroud.t de
wi-jkagent, de heer Van
Rijssingen, spreekuur. U
kunt trier terechrt met
vragen, klachten en andere
zaken.
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stadscafe, markt lI

Programma Iiwe-muziek
aanvang 22-30 luur
toegang gratis

Dinsdag 17 nowember:
Square Cats, rockabilly

Donderdag 1g no\.rember:
Ner.r ReIigion,
Sewenties music

Dinsdag 24 november: The
Handsome Harry companlr,
Swing and Jive shor.r-

ZANIGI_ES

Haar opleiding pedagogie-b
en solo-zang voltooide
Louise Siddique aan het
conservatorium te Rotterdam
bi-j Jo Rollenkompr @Íl
studeerde werder bij Herman
Schey en vervolgens bij
Ilarilyn Trzler- Sinds 1960 is
zij Lid en uitwoerend
musicus bij de Kon. Ned.
Toonk. Vereniging- O- a. is
ze lid van de Tkreodora
Versteegh sticLrting, een
r.retenschappelijk team op het
cebied wan klachten en
beschadigingen wan de stem-
In dat geval urordt werder
getrerkt met een Iogopediste
na owerleg met keel./neus en
oorarts en/of
sternspecial ist.
Zingen heeft ook een
therapeutisch effect-

Louise heeft jaren klassieke
concerten gegeven door
Nederland; heeft zich ook
toegelegd op Iichte muziek,
close harmonie en .iazzy.
Motiwatie en het thuis ook
aan de stem terken zïin
beLangri.jk als u besluit les
te nemen-
Houd je van zingen? t^IiI je
.ie stem of spraak
verbeteren? Neem dan contact
op.

De lessen ziin ind.ivi.d.ueel
of in kleine groepjes- De
bedoeling is tot een gemengd
vocaal- prograÍrma te komen,
te presenteren met een

pianist of combo met
leerlingen en
oud-leerlingen-

Les-adres:
Buurtcentrum De Bergen,
Oranjestraat 1
tel: 43?2719
tussen 9.30 en i.Z- OO uur-

\^,IJZIGINGEN IN E)E
P l- At\t !\ E!\ \./C)OR
]-ERREIN GESTEL-

In ons worige nummer hebben urj-j
bericht over Lroe het plan voor
de gedeeltelijke bebouuring van
terrein Gestel door ber,roners van
de Heilige Geeststraat werd
afgekeurd. Het sloot onrroldoende
aan bij de bestaande bebouwing
r.rat betreft bour,rmassa en. hoogte.
Piet Nuijten (de betrokken
ambtenaar van Dienst
Stadsontwikkeling) heeft een
bespreking belegd met
Buurtkomité, straatgroep Heilige
Geeststraat, architectenburear:
I'lecanoo en bour^rvereniging Trudo-

Er is een nieuw ontr.rerp gemaakt
door architectenbureau lÍeeanoo-
De volgende zaken zijn in Lret
ontr.rerp ger.ri j zigd :

1- Een gereenschappelijke
groclnvoorziening: deze is aan
de actrterkant Bepland-
2- yspfagirrg borrutroogÈe: deze
gaat omlaag rran 3 naar Z
bour.rlagen-
3- Vlakke straaÈgerrel: de
eerder ontuorpen inhammen Lrorden
afgeschaft.
4- Raren op begane grond: deze
ziin groter gemaakt en Iager in
de gewel geplaatst-
5- Bl-okken achÈer rooilijn: d.e
troonblokken in de Heilige
Geeststraat zíin 1,S meter
achter de rooilijn
geprojecteerd-
6- Gat tr.rssen nierrr.ÈorrrJ €rn
hrridige beborrwirrg: dit is
verkleind-
7- Ateliers-rprknriutes: rraar
stapelborru, en eensgezi nsr.roni ngen
elkaar ontnroeten r.rorden op de
begane grond 2 at-el-iers gebouurd-

Na eni-ge discussie kr.ramen
wolgende punten op tafel:
1- Gerplbee].d Hei]-ige
Geeststraat: gezien d.e
complexiteit trierwan acht.

de

de



architect het huidige ontr.rerp
niet bezwaarlijk- De
rreIstand.ssgrnnig,sie moet er het

definitieve oordeel over
uitspreken-

2- Borrrren binnen rooilijn: hret
terugtrekken van de bebour.ring
tot 1,5 binnen de rooilijn geeft
de mogelijkheden
parkeergelegenheid te real iseren
aan de straat_
3- K]-eursÈe]-ling: de
aanr.rezi gen adviseren
pastel-tinten-
4- AnÈi-graffity
maatregelen: deze zulIen urorden
toegepast -

5- I(ant K_l_eine Berg: hier zijn
nog steeds 3 bour.rlagen, bestemd
voor groeps\Joningen- Trudo zal
bezien of daar een
beheerdersr,roning kan r.rord.en
gerealiseerd-
€i- Binnenterrein: dit moet op
een sociaal weilige urorden
i ngericht -

7- Groen: de toegang naar het
achter het cornp.Lex gelegen groen
urordt niet breder dan nod.ig om
een grasmaaier door te laten.
A. Stad.sarcheoloog: c:eze za,I
eind dit jaar nog onderzoek
werrichten op het terrei_n-

In het verslag r.rordt d.e
conclusie getrokken dat in
hoofdlij nen overeenstemmi-ng is
bereikt. trlel zullen een paar
dingen nog moeten r.rord.en
doorgesproken en zal de
l^Ielstandscommissi e haar
goedkeuring nog geven.

Joop lÍoerkens-
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ver mentaliteit gesproken zeg
tegenr.roordig mankeert er nog
weleens urat aan, dat geldt net
zoweel voor de ouderen a1s de
jongeren- Ik dachrt altijd dat de
ouderen een voorbeeld moesten
zijn voor de jongeren, maar nee
hoor ze doen net zo hard mee als
de j ongeren, r,rant l.ranneer men om
de hoek komt van de
l4leine-trerg naar de

-t- 
(-atharinastraat dan rijden

ze ie gerJoon ondersteboven met
de fiets, het is ger.roon
ongehoord dat er zo iets kan
woorwallen- Is er voor de
woetganger dan geen veilige
plaats meer om te lopen, nog
erger ze rijden .je zelfs met de
auto nog van de trottoir af zo
erg is het daar soms op het
plein, bowendien is er op het
plein aan de andere kant in de
1,r.7iIlem de 7utïjg,erstraat, daar
lijft het af en toe een garage
het staat er wol geparkeerde
atrto's en het lijft r.rel of er
geen parkeerr.rachters meer zi j n
Lrant ie zïet er niemand meer-
C)ok in 

-t- r-atharinastraat
zetten ze geuroon hrun atrto maar
op het trottoir of het niets is
en als men er dan wat van zegt
Iachen ze ie nog midden in hret
gezj,cht uit en je staat gelijk
voor paal , op zo'Ír moment. Neegeef mij de tijd maar wan
vroeger dan had men nog respect
voor elkaar maar DrJ, ze rleten
nog niet eens wat iemands
eigendommen zijn en wernielen
het maar en denken er nj_et bij
na r,rat voor gevolgen het zou,
kunnen hrebben en dat er iemand
hard voor moet r.rerken om iets
voor zich aan te ktrnnen
schaffen-
Neem nu eens de wielrijders die
rijden geuroon zonder werlichting
of dat het niets is, dat moest
men vroeger eens proberen, dan
rras er direct politie aanr.rezig,
maar nu rijdt de politi-e er
ger,roon maar woorbij of er niets
aan de hand is, er r,rordt gerroon
niet naar gekeken, in uat \roor
rlereld lewen ure eigenlijk
tegenr.roordig, politie is er niet
meer nodig en als ze er zijn dan
urordt er ni-ets van gezegd- Maarja ue lewen in een wrij land en
het loopt soms een Iekker uit de

hand- Het is af en toe een
hopeloze toeetand in de Elergen-

Henry J- wan Rijkom,
Algemeen Eieheerder-

Kleine Berg 26

5ól I JV Eindhoven

040 - 455330

Elke dog von I 
.l.00 

tot 2.00
lunch: 12.00 ffi 18.00

Diner: 18.00loÍt 22.00

MAALï|JD: /

KLEINE BERG 32 561 1 JV EINDHOVEN TELEFOON 040.452922
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