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COLOFON
Het Bulletin De Bergen komt ot stand onder
verantwoordelijkheid van het buurtcomité. De
volgende uitgave zal in april verschijnen. U
kunt copij inleveren tot 24 mei bij het
Buurtcentrum Oranjestraat 1 .

R EDACTI E SAMENSTELLI NG
Harryvan Rijkom
Lia Dirks
Marion Slotman

Redactie adres:
Oranjestraat 1

5611JG EINDHOVEN
lel:437279

Drukwerk:
SDW
Dommelstraat9
5611CE EINDHOVEN

COPIJ VOOR DE BUURTKRANT
De redactie houdt zich het recht voor om
ingezonden stukken te weigeren. We
plaatsen natuurlijk graag uw stukken. Maar in
sommige gevallen zullen de stukken niet
worden geplaatst:
1. Het betrett een artikel over niet buurt
gebonden activiteiten ;

2. Het gaat om een commerciële activiteit (een
advertentie is vaak wel mogelijk);
3. Het gaat om activiteiten waar het
Buurtcomité niet achter kan staan;
4. De schrijver van het stuk is niet bekend bij
de redactie, noch bij het buurtcomité.

SPREEKUUR WIJKAGENT

ledere donderdagavond van 19.00 tot 20.gO
uur houdt de wijagent, de heer Van
Rijssingen, spreekuur. u kunt dan op het
buurtcentrum terecht met vragen, klachten en
andere zaken.
De wijkagent zal weer regelmatig aanwezig
zijn.
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REDACTIONEEL

ln deze buurtkrant aandacht voor de
herinrichting van de bergstraat en de
buurtvergadering. Daarnaast zijn er de vaste
rubrieken zoals mentaliteit van Henr ivan
Rijkom.
Ook is er aandacht voor enkele non-proÍit
organisties zoals verkeersslachtoffers en
scholieren tegen racisme.
lk wens u veel leesplezier!

Marion Slotman.

VRIJWILLIGERSGEZOCHT

Ons buurtcentrum wordt nog steeds open
gehouden door vrijwilligers. Hierbij kunnen we
goed extra hulp gebruiken. We zoeken nog
mensen die taken willen doen op het terrein
van aktiviteitenorganisatie, typwerk en
copieerwerk.
Vooral voor de buurtkrant hebben we extra
hulp nodig. Niet alleen redactieleden zijn hard
nodig maar ook mensen die overweg kunnen
met de computer.
Voor meer inÍormatie kunt u terecht bijHarry
van Rijkom, algemeen beheerder.
tel: 43 7279.

OUD PAPIER

Wanneer u oud papier wilt meegeven dan
dient u dit voor 8.30 uur aan straat te zetten in
liefst kartonnen dozen. De ophaal data zijn: \í
13 april
27 april
11mei
25 mei
8 juni

ROUTE CHEMOKAR

Dechemokarkomtop26 april en op 14
juli weer door de wijk. U mag de milieubox
nooit aan straat zetten. De mensen van de
chemokar kunnen anders niet vragen wat er in
de box zit. Ook om veiligheidsredenen mag u
de box nooit onbeheerd aan de deur oÍ op
straat zetten.



SCHOLIEREN TEGEN RACISME FESTIVAL.

Op zondag 25 april wordt er in de EÍÍenaar in
Eindhoven een anti-racisme Íestival
georganiseerd door de Jongerenbond.
Op dit festival wordt een loterij georganiseerd
en de opbrengst is voor het STR-projekt, met
als een van de einddoelen het STR{estival.
Loten (Fl. 1,-- p/s) zijn verkrijgbaar bij de
Jongerenbond. Er zijn diverse prijzen te
winnen waaronder een reis naar Parijs voor
twee personen.
Tevens worden op dit Íestival de kleurrijke
gedichtenbundel gepresenteerd en wordt er
een straattentoonstell ing gehouden.
De kleurrijke gedichtenbundel is een bundel
die is samengesteld uit gedichten die zijn
ingezonden door scholieren.
De straattentoonstelling is een tentoon stel I ing
waar de werkstukken (tekeningen,
schilderijen, etc.) komen te hangen.
Deze tentonstelling wordt gehouden in de
binnenstad. Op de Markt komt ook nog een
klaagmuur te staan, op deze "muur" kunnen
voorbijgangers anti-racistische teksten op
schrijven.

Voor meer inÍormatie:
Jongerenbond Eindhoven
Hooghuisstraat 29c
5611 GS Eindhoven
040 - 464403.

KLED I NGI NZAM ELING voor de Stichting
"Mensen in Nood"

Het is vast overbodig u te vragen, zeker dit
jaar, weer mee te doen aan de Stedelijke
Kledinginzameling voor de Stichting

op zaterdag 17 april van 10.00 tot 13.00 uur.
Buurthuis De Bergen, Oranjestraat 1 te
Eindhoven.

Het liefst ontvangen we uw kleding in gesloten
plastic vuilniszakken. Die zijn gemakkelijker te
vervoeren en te verwerken.
Om welke kleding gaat het eigenlijk ? Mensen
in Nood vraagt goede en nog draagbare
kleding en schoeisel. Schoenen per paar
samenbinden graag.
Daarnaast dekens, lakens en gordijnstoffen.
Alles wordt zorgvuldig gesorteerd. Wat niet in
aanmerking komt voor verzending wordt
verkocht.
"Mensen in Nood" financiert met de opbrengst
hulpprojekten in de Derde Wereld.

Hartelijk dank voor de moeite die u ieder jaar
weer doet!
Namens het plaatselijk comite,
M. Willems-Teulings.
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DE BERGEN K;

inÍo t.a.v. tiidelijke voorzleningen
t.b.v. berelkbaarheid achterterrein
Edenstraat - Hoogstraat/Grote
Berg.

N.A.V. de door mevr. L. Dirks-Waterbolk
geschreven tendentieuze en
onvolledige/onjuiste artikelen in de twee laatst
verschenen uitgaven van dit bulletin (dec. '92
en Íebr. '93) geven wij u onderstaand ter
rectiÍicatie een overzicht van de werkelijk
gemaakte aÍspraken terzake.

Om tijdens de nieuwbouw van app.:gebouw '
"De Bergen lV'de toegang tot het
achterterrein zo veilig mogelijk voor alle
belanghebbenden te kunnen waarborgen zijn
in overleg tussen de Gemeente Eindhoven,
vertegenwoordigers van alle
bewonersgroepen (WE De Bergen llen lll en
app.-gebouw G.A.K.) en Bouwmarketing de
volgende aÍspraken gemaakt :

* De toegang tot het achterterrein via de inrit
aan de Grote Berg wordt tijdelijk aÍgesloten
i.v.m. de bouwwerkzaamheden.. Verplaatsen poort en plaatsen hekwerk
t.p.v. inrit Gem. Soc. Dienst aan de Deken van
Somerenstraat t. b.v. tijdelijke toegang
achterterrein.
' D.m.v. plaatsen speelveldaÍscheiding met
aÍsluitbare kettingdoorgangen wordt de
bewoners van De Bergen ll en llltiidelijk de
mogelijkheid geboden hun
prive-parkeerplaats af te sluiten.. Achterterrein tijdelijk alleen toegankelijk
voor bewoners app.-gebouw G.A.K.,
parkeerabonnementhouders, bouwverkeer
en alle voetgangers d.m.v. plaatsen electr.
schuiÍpoort met looppoortje (t{delijk geen
openbaar parkeren).

Zodraveilig gebruik kan worden gemaakt van
de onderdoorgang in de nieuwbouw (ca. aug.
'93) zal de deÍinitieve toegang tot het
achtederrein via de Grote Berg weer worden
opengesteld.
De tijdelijke voozieningen zullen dan worden
verwijderd, met uiEondering van de
electrische schuiÍpoort die door
Bouwmarketing, om niet, zalworden
overgedragen aan WE de Bergen lll.

Bouwmarketing Eindhoven,
P.M. van Rixtel.

WE DeBerg lll,
J. de Haan, (voorzitter).
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v. s. /SANADA 7993
Vraag nu naar heË meesË
uitgebreide nieuwe 7993
progranma: Deze staat bo7
van de meesÈ fantastische
camper- en autotours,
cruises, combinatiereizen
en nog veel meer !

NTETTW ! ! I
FIY-DRTW TO AOTEÍJ 6

De popuTairste en
voordeT igste motei -keten
in de Verenigde SÈaÈen.

W. de Zwijgerstraat
56LL .IK Eindhoven
TEL.: 040-455629
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Kleine Berg l0
5611 JV Eindhoven
Tel.: 040 - 44 66 66
Fax: 040 - 45 09 56

Sörmart's
actie-kalender voor april
11 april (eerste paasdag)
paas-brunch
paas-diner (drie gangen)
bestel tijdig !

23 april (wereld kinderdag)
leuke verragsingen voor atle
kinderen uit, de buurt,

3o april (koninginnedag)
naras-ijsshow
(een combinatie van ijs en hunror)
grill-show
(lamsburgers, -spiezen en Turkse
worst van de grill v.à. f 7,5O\

ïedere zondag
soep + hoofdgerecht f 18,50

f L4 tso
f 24,5O



HERINRICHTING BERGSTRAAT

De bewoners van de Bergstraat hebben in

overleg met de dienst stadsontwikkeling een
nieuw plan gemaakt voor de herinrichting van
de Bergstraat. Nu de grootste
bouwwerkzaamheden zijn aÍgerond is het de
hoogste tijd om de straat op te knappen.
ln principe wordt het karakter van de straat
zoveel mogelijk gehandhaaÍd. Dat betekent
dat de materialen zoveel mogelijk worden
hergebruikt.
De trottoirs worden in 'halÍsteensverband'
gelegd, net als nu. De rijbaan wordt in
'keperverbsand' gelegd, oÍwel'visgraatmotieÍ'.
Hiervoor worden de oude klinkers gebruikt.
Voor de parkeerhavens is gekozen voor een
steen die veel donkerder is van kleur.
Langs de rijbaan worden op verschillende
plaatsen paaltjes gezet, dit om verkeerd
parkeren te voorkomen. De paaltjes zijn van
beton maar zien eruit als hard stenenpaaltjes.

De oude lantaarnpalen moeten helaas
vervangen worden. De oude voldoen niet
meer aan de nieuwe normen voor veiligheid
en milieu. Er komen dezelÍde lantaarnpalen
die nu bij'Ravensdonk' staan. Deze lantaarns
geven meer licht en kunnen later in de nacht
gedimd worden.
Er komen 13 nieuwe bomen. Het betreft de
valse christusdoorn (Gleaditsia Triacantes
Skyline). Deze boom gaat wel de hoogte in,

maar zal niet erg breed worden. De struktuur
van de boom is open zodat er veel licht wordt
doorgelaten. De oude bomen, o.a. die bij de
ingang van terrein Fens, krijgen een extra
verzorgingsbeurt.
De rijbaan zal iets smaller uitgevoerd worden
dan hij nu al is, daardoor kan hettrottoir aan de
onevenzijde iets breder worden.
Wanneer alles meezit wordt er nog voor de
zomervakantie gestart met de herinrichting,
anders zo snel mogelijk daarna.
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UCHTMASÏ

HIEI,.rWE BOOM

PAALÏJE

RIJRICHÏING

BERGSTRAAT

TERVISIELEGGINGSTEKENING

GEMEENTE EINDHOVEN
DIENST STAOSONTWIKKELING
AFD. RUIMTELIJKE ORDENING

3 MAAÀT 1 993



BUURTVERGADERING

Het doel van de buurtvergadering was het
verkiezen van een nieuw buurtcomité. Er had
zich een nieuwe kandidaat aangemeld. Helaas
woont deze kandidaat pas een halÍ jaar in de
buurt en kan daarom alleen als aspirant-lid
meedoen in het buurtcomité.
Hans Weemaas van harte welkom!
Verder zijn verkozen:
Tiny Somers, lgnace Op de Macks, Peter de
Ronde, Corrie van de Heuvel, Lya Dirks en
Marion Slotman.

Tijdens de buurtvergadering hebben we stil .

gestaan bij het doel en de werkwijze van het
buurtcomité. Het doel is de leeÍbaarheid in de
buurt te bevorderen. De werkwijze is inÍormeel,
zoveel mogelijk uitgaande van de inbreng van
de straatgroepen.

Ook wordt er nog een mondelinge toelichting
gegeven op het lntegraal Plan De Bergen. Een
eerste advies aan de gemeente is klaar. Het
komende jaar zullen we er nog veel mee van
doen hebben.

De aanwezige buurtgenoten werden in de
gelegenheid gesteld om vragen te stelen. Ook
opmerkingen werden gemaakt. Zo wordt
geconstateerd dat de opkomst maar mager is. Er
wordt geopperd dat dat kan liggen aan de
uitstraling die het buurtcomitée heett. ln de
toekomst zou daar meer aandacht aan
geschonken dienen te worden. Het nieuwe
buurtcomité zal hier zeker bij stil staan.
ln onze buurt wonen veel studenten. Maar er
zijn ook ouderen. Een bewoner vraagt oÍ het
mogelijk is om meer aktiviteiten voor ouderen in
het buurtcentrum te organiseren. De ruimte is
er, maar het ontbreekt aan mensen die
aktiviteiten willen organiseren. De
buurtcom ité-leden onderschrijven dit, maar zij n
niet in staat om deze organisatie{aak erbij te
nemen. Vrijwilligers welkom !

Ondanks de tegenvallende opkomst is het
nieuwe buurtcomité met vereende krachten
gestart om ook in 1993 weer een goede
bijdrage te leveren aan de leeÍbaarheid van
onze buurt.

Marion Slotman.

Kleine Berg26
5ól I JV Eindhoven

040 - 455330

Openingsliiden:
Elke dog von I 1.00 bt 2.00

lunch: t 2.00 tot 18.00
Diner: I8.00 hrr 22.00

IG.F,!Sï}IANDEI-

E*krls,.
Lr§.er-ri-ekerij . kunstschiiiers
mals-. a-en . woning-, kantccr-
en bedrfFinrichfngen'

Ibne Berg í4-S6n W Endhoven -Té GÉOÈ+tFl

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

soep (of salade) & pasta & ijsje Í22,50
* Maandag en dinsdag *

diverse pasta's en pizza's /10,-
Groteberg 30, Eindhoven, tel. 040-461S14

M. Thijs
AARDAPPELEN, GROENTEN,
FRUIT EN PRITíEURS
SPECIALITEIT
FRUITIIA\iDEN EN -SCHALEN
RAII\\'XOSTEN EN SALADES

GR0TE 8ERG. 66. ÍELFi 145222
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Voor al uw INLIJSTWERK
(24 uurs service)

Voor al uw borduunverken,
foto's en schilderijen enz.'

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

's Maandags'gesloten
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B E LASTI NGADVIESBUREAU
DRS PFM DE LEEUW

Uw belastlngadvlseur ln De Bergen

Bergstraat B
5(t11 lZ Eindhoven

teleíoon 040-433031
lelefax 040-433247

\./OOF' GE:ZET-I_IGHEIE'
ET\. E]E PF.I.IS IT{ AI-I-E
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STICHTINGBESCHERMING
VERKEERSSLACHTOFFERS.

De Stichting Bescherming
VerkeersslachtotÍers SBV geeft al 25
jaar kosteloze, unieke en neutrale hulp aan
mensen die lichamelijk letset hebben
overgehouden aan een verkeersongeval
(verkeersslachtotfers met letselschade) die
recht hebben op een reeële uitkering en
smartegeld.

De stichting werkt samen met deskundige
artsen, hoogleraren en advocaten in binnen-
en buitenland.

De stichting heett ook een zgn. 'groene
brochure' met een groot aantal bruikbare tips
en een inÍormatieblad over nek- en
hoofdklachten uitgebracht.

Wie belangstelling heeft kan de brochure
en/oÍ inÍoblad aanvragen bij S.B.V, postbus
87896, 2508 DG Den Haag met bijstuiting van
een postzegel van fl. 0,80 voor de
verzendkosten.

pirrerse

kersttaarten

en heerlijke

roomboter

-toIlen_
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Kleine Berg 54
5611 JW Eindhoven
Tel.: 040 - 453515

Stichti ng Dom mel stroom

-§'»!*?
--::ÈË

,==

KAARSEN
KAARTEN
KADO'S

ottertheirn
makelaarskantoor in onroerende goederen

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

willem de zwijgerstraat 16
5611 JL eindhoven
tel. 040-448025



DE BALLON

Mijn eerste reaktie op de vraag voor "een
stukje" in de buurtkrant was: "preken voor
eigen parochie!"
lk ging er even vanuit dat iedereen in de buurt
wel zou weten over het bestaan van onze
winkel 'BALLON".
Dit terwijl het tegendeel bijna dagelijks
bewezen wordt! Het komt zeer regelmatig voor
dat iemand verbaasd uitroept dat hij bijna op
de hoek woont erÍ nu pas ons ontdekt. Sinds
ruim 1 jaar hebben wijde Íormule van de
'BALLON' uitgebreid. Al 9 jaar hebben wij
uitsluitend tweede-hands kinderkleding
verkocht. Dit in consignatie, d.w.z. men brengt
zijn kleding (schoon, heel en aktueel) bijons,
waar het 3 maanden mag blijven hangen. Van
alles wat verkocht wordt is 50% voor de klant
en 50o/o voor de winkel.
Als mensen na 3 maanden de niet-verkochte
kleding niet meer terug willen, zorgen wij dat
die naar een goed adres gaan (voorheen
Polen, nu Roemenië).
Het laatste jaar heett de "BALLON" haar
assortiment uitgebreid met woonaccessoires.
Om dit naar buiten duidelijk te maken zult u bij
ons altijd een gezellig stoepje aantretÍen:
tuinstoelen, vogelkooien, zinken teilen,
manden, etc.. Ons assortiment is zeer
wisselend, van romantische woonspulletjes tot
S0-jaren-spullen, lampen, kroonluchters,
kandelaars, Íotolijstjes, blikken speelgoed,
etc., etc..
ledere dag komt er nieuwe aanvoer, dus de
mensen die in de buurl wonen en vaak even
binnen wippen, hebben de beste kansen op
net dat ene leuke ding waar u al zo lang naar
op zoek bent!
Dus voor kinderkleding EN woonaccessoires
,BALLON'

Prins Hendrikstraat 15
open:dinsdag Um zaterdag 10 - 5 uur

tel: 45 39 35

WELKOM !!!!

K cD UITLEEN

Prins Hendrikstraat 1 03
TeleÍoon 040 - 451337
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Bakkerij -ry5s
HARrocs Ery i'lï#.,À,§,ii
Het fuste brcod koopt lJ bt! uw warme bkker.

BUUHTCENTRUM DE BERGEN
LOKALEN VERHUUR

ln het buurtcentrum hebben we enkele
lokalen ter beschikking die voor een zeer
voordelige prijs gehuurd kunnen worden. De
lokalen worden per dagdeel verhuurd.
Ook kunt u kofÍie en thee bestellen bij de
beheerder. Wanneer u een koel blikje
Írisdrank wilt gebruiken kunt u dat uit de
automaat halen.

De lokalen kunnen verhuurd worden aan
groepen die een vergadering willen houden,
bv. verenigingen van hulseigenaren oÍ een
kaartclub.

De prijs per dagdeel is f 29.00.
Koffielthee kost per persoon Í2.00.

Ook is het mogelijk om
video-aÍspeelapparatuur te huren

Meer inÍormatie kunt u krijgen bij Harry van
Rijkom, algemeen beheerder.
tel:43 7279.

Dentat Techniek Wilko Buiter
voor alls voorkomende werkzaamheden

in de tandtschniek

Wilhelminaplein 1 5 - Eindhoven - Tet. O4O - 45 OS gO

FRAN KT HARDESMEETS
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Dc Accountant-Adnr inistraticconsr llcnt is tlc
onaÍhankclijke dcskun<Iigc a«lviscur bij
uitstck voor hct Mi«l«lcn- cn Klcinbcrlrijf.

I)us als u prijs stclt op ccn l)crsoonlijke
Ilcnadcring : Maurílssrr:r:rt 38, ,l,cl- 44g9i4

von vugt Accountonts-odministrotieconsulentenkontoor B.A.M. BV
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GRAND CAFE

J. v.d. Hurk
Klcine Bcrr l-5

.í61! JS Eindhoven

Tcl. &0-44 59 3a

D. trmt.r. rordtjno[.(t r.n h.t rlt r.n.
l..radnt .n ,h.rdnt d6. h.Gt Xd.d.d
wU JLÈ6.r..pl[r.(illtDt.

Onzc ip(cialitcitcn:
. (irrrrlijncn. .r Vkrcrhctlcllinr. .. llcllcdinjrrroÍÍin. r. VitÍllct. .

Sprcicn.
Zitmcultlcn,
5lÉutcllw!rtcn,
Prtrmcntcn,

ffir"* g"T=

,l@
wnflELmtN4

mumilMEtril 6 Enrpt0[il r&6ltd
Kleine Bery 33

5ó11 JS Eindhoven
040-441889
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STAND VAN ZAKEN BUURTOVERLEG

Het buurtoverleg gaat op korte termijn met de
Dienst Stadsontwikkeling praten over het
nieuw te ontwikkelen beleid voor het stedelijk
beheer in De Bergen. Het buurtoverleg heeÍt
als uitgangspunt voor de diskussie met de
gemeente de nota "Deherijking van het
lntegrale Plan: de visie van het Buurtoverleg
De Bergen "opgesteld. Ook de gemeente
heett zich op de diskussie voorbereid. Zij
heett een cocept-voorstel voor nieuw beleid
gemaakt, Dit voorstel en de nota van het
buurtoverleg liggen voor geinteresseerden op
het buurtcentrum ter inzage. ln de buurtkrant
proberen we u op de hoogte te houden van
de ontwikkelingen. Onderstaand treft u uit de
inleiding van de nota van het buurtoverleg de
intentie aan. Hiernaast de samengevatte
concept-aanbevelingen van de gemeente.

Het Buurtoverleg ziet De Bergen als een buurt
die een uniek gebied (zeker voor
Eindhovense begrippen) binnen de stad
Eindhoven vormt, met een geheel eigen sÍeer
en een gunstige ligging. De Bergen geldt als
een levendige wijk waar naast wonen ook de
aanwezigheid van winkels en buurtbetrokken
horeca een bijdrage leveren aan een goede
sÍeer.

De aanwezigheid van andere dan
woonÍuncties geeÍt naast een goede sfeer
ook een aantal spanningsvelden, waarbij
gewaakt moet worden voor een te grote
belasting van het wonen. Het Buurtcomité De
Bergen heeft zich in zijn bestaan altijd ingezet
voor een ontwikkeling waarin het wonen niet

1/ wordt weggedrukt. Het Buurtoverleg
ondersteunt dit beleid. Daarbij streett het
Buurtoverleg naar een evenwicht tussen
wonen en andere (centrum)functies, waarbij
gewezen wordt op het belang van de
aanwezigheid van een vaste bewonerskern in
de buurt. lndien deze ontbreekt zal de
bevolking een doorstroomkarakter hebben,
met weinig gebondenheid aan de buurt en
weinig bereidheid bijte dragen aan de kwaliteit
van de buurt op langere termijn. Een
verslechterende leeÍbaarheid binnen de buurt
zalnaar onze mening ook bepaald niet
bevorderlijk zijn voor de kwaliteit van de
centrumÍuncties in de buurt. Wij zijn van
mening dat de huidige sÍeer in de buurt en de
kwaliteit ervan ntet slechts aÍhankelijk zijn van
de aanwezigheid van centrumfuncties, maar
dat de aanwezigheid van een vaste
bewonerskern net zo belangrijk is.

11

BELEIDSAANBEVELINGEN UIT HET
CONCEPTVOORSTEL VAN DE GEMEENTE
(samengevat)

BUURTONTWIKKELING.
1.De Bergen moet als binnenstedelijk
woongebied worden beschouwd. De zones
rond de radialen alsmede de Bergstraat
worden gerekend tot de city-
uitwaaieringszone.
2. Beperkte doorgroei van zakelijke Íunkties,
binnen kader van bestemmingsplan De
Bergen. Vestiging van culturele Íunkties in de
uitwaaieringszone en zeer beperkt in grote
panden in de rest van het gebied
3. Het gebied wordt minder geschikt geacht
voor gezinnen met kinderen.
4. Er is een aktieÍ beleid nodig om een vaste
bewonerskern te verkrijgen en te behouden.
Er wordt gedacht aan het bouwen in de
koopsektor en duurdere huursektor
5. De mogelijkheden voor
studentenhuisvesting moeten optimaal
worden benut binnen de Verordening op de
kamerverhuur. Een aktieve rol van de
woningbouwvereniging en Stichting
Studentenhuisvesting is nodig.
6. Het gebied De Bergen kan worden
aangewezen als 30 km zone. Aanpassing van
de verkeerscirculatie alleen als gevolg Van
noodzakelijke veranderingen van de
hooÍdwegenstruktuur.
7. lnvoering belanghebbendenparkeren,
uitgaande van de huidige parkeercapaciteit.
Geen extra parkeerdruk op De Bergen.
8. Wilhelminaptein nadrukketijker gebruiken
voor Íestiviteiten. Geluidsoverlastgevende
evenementen beperken tot vastgestelde
aantal van 6 per jaar. AÍstemming met stedelijk
evenementen beleld en positie van de Markt
daarin.

DAGELIJKS BEHEER
9.Zorg voor spanningsveld tussen woon en
niet-woonÍunkties. Bundeling van
handhavingsinstrumenten. Geen
leeÍm ilieuverordening.
10. Onderzoek naar sluiten van convenanten
met de horeca.
1 1. Alle herkenbare belangengroepen
respekteren. Het buurtoverleg wordt
betrokken bij dagetijks beheer van de buurt.
12. Opstellen van een reinigingsplan. Aanpak
van de gratÍity-problematiek.
13. Opstellen van plan van aanpak na
diskussie.



MENTALITEIT4

Besta mensen,

Hier zijn we dan weer met onze va$e rubriek
en het leukste ervan is dat ik nog positieÍ
commentaar krijg, met "ik ben het er soms
niet mee eens wat je schrijft en toch over het
algemeen heb je toch gelijk'.
Dat is toch een leuke opkikker om gewoon
door te gaan met deze rubriek. Zo als het er
zich laat uitzien gaan we de goede kant op
voor wat betrett het weer, vandaag lekker weer
toen ik met deze fubriek schrijvende was, maar
we hebben al een paar dagen mooi
weer achter de rug en dat kunnen ze ons niet
meer aÍnemen.
Nog even dan kunnen we in onze blootje de
straat weer op, het is wel wat laat want ik heb in
de maand Februari nog wel eens een
paar mooie dagen meegemaakt maar dat is nu
niet het geval geweest.
Heb zojuist iets spannends vernomen van die
lui die met de gratÍit bezig zijn in de buurt oÍ
elders, die rotzooi wordt niet gekocht maar
gestolen en dat is nu juist het ergste wat er
gaan de is, je hebt er niet alleen last van maar
het is nog spul wat ontvreemd is. Ze hebben
nog een grote bek ook en zijn bovendien
erg brutaal en smerig in hun uitdrukkingen,
een hond lust er geen brood van. Dan is nog
steeds niet de oplossing gevonden op de
Kleine Berg voor wat het verkeer betreft, je
moet maar eens vanaÍ vrijdag over de Kleine
Berg gaan lopen dan staan de auto's er
bumper aan bumper van voor naar achter toe
vol met die conseruenblikken op wielen en
dan mag je nog blij zijn dat je bij mij de deur
nog in kan komen.
Voor mij pan mogen ze de Kleine Berg
aÍsluiten voor verder verkeer want ze rijen zo'n
beetje de gaten in je sokken en oÍ ze niet
weten wat voor snelheid ze eigenlijk mogen
rijden, ik denk dat de meeste automobilisten
het nog niet eens weten.
Nu ze mogen van mij alle chauffeurs nog eens
een examen afnemen, nou dan zou er wel een
Ílinke klus van die grappenmakers stranden.
Tegenwoordig hebben ze geen plank meer
voor hun hooÍd maar een stalenplaat, want als
je er nog wat van zegt dan is het: waar bemoei
jijje eigenlijk mee? Dat noem ik nog eens
MENTALITEIT hebben, wat een tef.
Goed weer nieuwe stoÍ voor de volgende
rubriek en oÍ ik nou gelijk heb oÍ niet, ze leren
het nooit.
Zo, ik heb mijn zegje alweer gedaan en ik zal
dan maar zeggen tot de volgende keer, Hou
Doe.

Harryvan Rijkom.
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GEREGELDEA}SIVITEIEN
BUURTCENTRUM

Maandao
Kindercreche 8.30 tot 12.00 uur
Nederlandse taal Vluchtelingen '10.00 uur
Huiswerkbegeleiding 1 4.00 uur
Zangles 14.00 uur

Dinsdag
Kindercreche 8.30 to 12.00 uur
Huiswerkbegeleiding 1 4.00 uur
Missionarissen beweging 19.00 uur
(kerkdienst)

Woensdag
Kindercreche 8.30 tot 12.00 uur
Nederlandse taal Vluchtelingen 10.00 uur
Huiswerkbegeleiding 1 4.00 uur
Zangles 18.00 uur
Toneelgroep Basta 20.00 uur

Donderdao
Kindercreche 8.30 tot 12.00 uur
Nederlandse taal Vluchtelingen 10.00 uur
Huiswerkbegeleiding 1 4.00 uur

Vriidag
Kindercreche 8.30 tot 12.00 uur
Huiswerkbegeleiding 1 4.00 uur
Zangles gehele dag

Zalerdaa
Missionarissen beweging 19.00 uur
(kerkdienst)
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