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\/r'r'rcr:er hcn ik :ils \in,,l in Ir;rlid op

vakantic gc\\'ccst cn ik r ond hct daar

r ics. Gelukkig u'as hct brj ons andcrs.

Van paku'cgl2 jaar gclcdcn hennncr

ik rnij ccn sl.rand in Italiè rraar ik tus-

scn ccn soorL luilnisbcltcn dtxrr naar

zcc nlocst lopcn, § aar ccn str(x)k \ an

pakn'cg l0 ntctcr rcdclijk alr alr rr.1

z-and n'as uitgcspaard. Tocn ik ongc-

vccr -5 jaar gclcdcn n eer ccns in dat

land u'as kcck ik mijn ogcn uit. Vccl
gcbt>uu'cn rlarcn prachti g opgcknapt

cn dat gold ook r oor hccl r cel rr onin-
gcn. Stratcn rlarcn lcrnicurid cn......
hct rrus schrxrn. Hct c()ntrust r,l.lct nrrjtr

hcrinncring rras gigantisch. Toch uas
hct contrast ntct dc rr crkclijkhcid nog

gr()tcr, t()cn rk r crr oltcns dc ncdcr-

landsc grcns n ccr olcrkn ant. Olcral
Iag nrtzooi, hct rvas gc\\'oon r ics. Pas

tocn ik dc Pnns Hcndnkstraut \\ccr tn

rccd bcscl'te ik dat hct daar ixrk z.o crg

tvas. Hclaas, ccnmaal gczicn kun je cr
ge\v(x)n nict mecr omhecn. Rittz_txti

om jc hccn is nrct aangenaaml
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rrunrlacht r oor tlc n'ijzc u'altnrp dit
allcs ontstaat. En vixrr dc duidcli.lk-

hcid, dit is nict c) nisch bcdocld, rnaar

ge\\'(x)n rcal itcit. Vlocrbcdckki ng.

bankstellcn, kusscns c.d. blijr cn nogal

ccns achtcr bil ccn r crhuizing. Als jc
icts krvi.lt w'ilt cn jc t crhuisd naar

cldcrs, dan zct-;c hct gcu'rxrn op straat

zclÍ' bcn jc toch rr cg. Vuilniszakkcn

rvordcn ,/.() \'r()cg opgchaald, dic z_et ik
's avonds maar buitcn. Vindt dc pocs

r an dc buurman ook hccl lcuk.

Hondcn uitlatcn, bij roorkcurdc hond

Ios achLcr.lc latcn lopcu, als holtdcn-

bczittcr hcb_1c hct intntcrs rccl tc druk
orn zcll'nict indc p()cp tc sl"appclt, /.()-

dat jc gccn ()gcn ()\'cr hcbt onr op jc
cigcn hond tc lcttcn. B«trcndrcn r.noct

jc rvcl crg vcr «)nt als jc ccn gocdc

uittaatplck rnoet zrrckcn. Collccticl'

plassen is r ccl 'l'?'l'l?? dan allccn, nraar

dc u'c is daar tc klcin r txtr. dan miur
clcn mc[ zi.1n allcn naar buiten,dc

blaas lccg cn \\'ccr naar binncn. Wist.;c

ovcrigcns datlc dat ook in De Bcrgcn
()p ccn boctc van hondcrd pick kan
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rettlltl lrxr: Dc Rcrgcn. Daarlrn.r h6ncr.r

rr i1 dat lcel buurtgcnoten dc brtven-

staande ervaring hcrkcnnen.Nu hebbcn

rlc dc kans, rvant vcrschillendc gemccntc-

li.1ke dicnstcn rlillcn bijzondcrc aan-

dacht gcr cn aan De Bcrgcn. Zc stcllcn
daaraan rrcl ecn logischc vo<trlaardc.

Dc buurt ntoct mcchclpcn, \\ ant lucn

rt cct hccl gocd, dat ccn clcrgelijkc ac-

tic gccn cl'l'cct hccí-t als dc dircct bc-

trokkcncn nict z.cll-dc handcn uit dc

nrou\\clt stckcn.Wil nodigcn allc
buurtgcnotcn dan ook van hi,irtc uit onr

sanrcn ntct ()ns aan dc slag tc gaan cn

cr ccn gcz.clligc dag van tc ltlakcn.Wc
hcbbcn clkaar op vcrschillcndc nro-

lurentcn nodig bil dc ccnntaligc actrc cn

cigcnlilk is dc nrocitc ntinimaal, lccs

drt Bcrgcn Bullctin dus gocdl

Hoe ontstaat de vervuiling eigenlijk.
Als jc ccns grrcd om jc hccn ki1kt,

\ raag Jc .;c onu'illekcurig aÍ', rvaar al

dic trocp vandaan komt. Omdat rr'c hct

nict allccn schtxln u'illcn ntakcn, nraar

rxrk schoon rr illcn houdcn, c\ cn



korncn te staan'?

Een schonere buurÍ, rvat doet hct
Buurtoverleg?

We zijn bijvrxlrbceld in overleg mcr

de reinigingsdicnst, u'ant dc ophaal-

trydcn van het huisvuil passen echt nict
brj de ontrvaaktijdcn van dc gemidclct-

dc stappcr en daan an rr'<lncn cr in
onze buurt ecn helebocl.De al'gelopcn
jaren z-ijn heel u,at alvalbakkcn uit dc

buurt vcrdw'encn. Binncnkorl \\'ordt
daar w'at aan gcdaan, l.c beginnen mel.

Kleinc Berg, Heilige Gecst-cn Prins

Hendrikstraat. Het Prins Hendnkplcin-
tje u'crd gcbruikt als hondenuitlaat-
plaats,u'ant er licpcn toch, z.ekcr in het

donker, nict veel n'lensen do«rrheen.

Nu hct meer ()pen is, do«trdat het gnrcn

verduenen is, is de vcrbindings-

Í-unctic rveer in ere hcrstcld, maar het

"r'icz-e schoenen risic«1" necmt ziendcr-

ogcn toc.Veel mcer mcnsen maken

crvan gcbruik. In iedcr gcr al u ordt op
hct Eliasterrein achter hct Globcthea-

tcr cen hondcnÍ.oilet gemi.urkt.

M()r'ncnt"ccl rr ordt bestudeerd, hoe dat

nroct ri rtrdcn gcntaakt. Zt'n toilct
l11oct inlmcrs gocd cn r aak gcre inigd
kunncn rvordcn.

Wanneer pakken rye wàt aan?
ACTIEDAG I : Zn'erl\,uil.
Zaterdag 2 rnaarÍ r.anal'0ti.(X) uur.

Dc start xordt gcmaakt ntct dc r crrlij-
dcring r an groÍ' huisr uil / zs erl-r uil.
Op r ccl plaatscn in dc buurt ligt zogc-
naantd zt,crÍr uil.. Als jc dcnkt dat hct
$ cl rucevall is hct een cchl.e aanraclcr

om cclts d«xtr hct íittobock \ an nct-
rrcrk-agcnt Pctcr r.an dcr Wal tc bla-
dcrcn, dan zic jc onz.c buurt z_ckcr ccns

doorccn hccl andcre br.il..Zncrl ruil
Irccl.t dc crgcnschtp dat hct anonicm is
ucdunrpt cn vcrvolgcns drxrr nicrnand
rvordt opgcruimd. Wcl zicn rlc hct re-

gelmatig binncn dc buurt |erplaatscn.

Bilr o<;rbceld ecn banksrcl dar ti.;dens

dc vcrhuizing cigcnlijk toch nicr mcc
hoel-t cn dus bhll't staan. Wat die kus-
scns allcmaal mecmakcn lrxrrdat zc

dcl'initrcl de buurt rcrlatcn. Dat gaan

rr c dus gczamcnli.;k inz.amclcnl

Daarvtxrr z-al ecn §,agen met iurnnang-

er drxrr dc buurt rryden, die u,ij samcn

vt>lladcn cn gelijktijdig sraat op cen

centraal verzamelpunt in dc buurt ecn

Srotc c()ntaincrwagen. Oh ja, rxrk heel

handig voor iedereen dic <tp zijn plat
dak oÍ-in de tuin nog ecn oucle llcl.s ol'
bank hecÍ't staan, §,ant die rnag mec.

Je bcgrijpt dat hct allcen nict de bc-

drrcling is om verkruu,puin oÍ-conrple-

te schuurinhouden te dumpcn. Daar-

mee moet je echt naar ecn van dc

nonnale i nz-amcl plaatsen.

Vo<lrbespreking hiervan zal plaatsr in-
den op 26 Íbbruari .a.s. \,oor vrijri'illi-
gers in buurtcentrum "De Bergen",
OranjestraaL l om 20.00 uur.

ACTIEDAC 2: Volledig srraar\cgcn.

Maandag 4 maart.
Het mechanisch vegcn van de straat,

zi.lals hel in vaktermen hcet is in Dc

Bergen nomraal een clnbcgonncn klus.
Hct staat immers altijd vol mct auto's.

Op deze acticdag gaan \\'e dat anders

aanpakkcn, maardan m()ctcn rlcl allc
autt,gcbrui kcrs meeu,crken.

AUTO GEBRUIKERS OPGELET!
FÍn r,r.xrr één moeLen allc stratcn lccg
z-ijn. Orndat niet alle auro's rcgclijk
een dag buitcn dc buurt kunncn w,or-

dcn gcparkeerd hcbben u,e daar ecn

oplossing r,inr bcdacht.

Hct Wilhclminaplcin u.ordt die <Jag

gcopcnd en als tijdelijke parkeer-

plaats, UITSLUITEND \'(x)r vergun-
ningh«rudcrs gebruikt. Zdra de straat
gcreinigd is, kunnen de autt.l's er !\,eer

in om plaats te maken r,rxlr auto's uit
dc andere straten.

ACTIEDAG 3: GraÍ'fitv

Zaterdag 9 maart.
Het is de bedoeling dat alle grul-litf in
óén keer u'ordt venvijdcrd. V<xrru,aarde

is dan u'el, dat dc eigc-naren van de

bctrefÍènde panden daarmce accortrd
gaan en bovendicn cen abonnement

iungaan <.lp basis \\'aar van de gcr,cls

hct komende jaar \l,rtr-den sch<xrngc-

houden. Daarr,oor *,orden allc eigcna-

ren van"bespoten" panden uitgenrxligd
\'o()r een bijcenkomst op 28 lebruari,
aanvang 20.fi) uur, in dc BSB-u,inkel
op tic Kerksl.raat.

om u nog beter van dienst r.e zi.;n is ccn r icrtal politiemenscn vi.rn ilc aÍrlcling
Eindho'cn Binnenstad aange\\'cz.cn dic zich u,at na«lrukkcli.1kcr bcz.ig hou«lcn

ntct hct u.cl cn uec in Lrn, u,ijk.

Hun namcn zijn:
Angcliquc Lukken, Rik Hrxrgrr i1k, Anja Vcrbcrnc, Marcel 

'an 
Gcssel

Zrj r:1n tc bcreikcn I ia rclcÍixrnnummcr: 2332323

V«xrr zakcn die nict urgcnt ziln cn *aarbi.; hct dus nict nrxli-q is dat <jc politie
dirckt komt, kunr u hcn bcllcn.

Ik dcnk daarbi.l aan bij'rxrrbccld hct bcsprckcn 
'an 

probrcnrcn \\,aar
dc pctlitic ccn r«rl kan spclcn bi.l hct <lpl«rsscn claan.an.

Gaat u cchtcr ccrst c'cn bi.l Lr z-cll'na ol.dc p<llitic n'ct dc juistc instantic is
, \r'aar lr aanklopt.

Hcbt u bijvcxlrbeeld klachtcn.r'cr z*erl'r'uil, r'uilniszakkcn etc. is er bi.l

dc gcmccntc ecn klachtcnnummer: 23116«X).

R<tndslingcrcnd vuil cd. u.ordt na klachten clan z..s.m. opgchaalcl.

Petcr van dc Wal - nctrverkinspccteur "dc Bergcn,'_ tcl.: 23323tt2


