
nieuus- en informètiebulletin voor beuoners,
bedrijven en instellingen i.n De Bengen

lafi[elloGhl woensdag 24 decem[er

) Aanstaande woensdag vindt voor de twaalfde keer de traditionele fakkeltocht door

Eindhoven plaats. Als vanouds staan dan vrede, veiligheid en verdraagzaamheid

centraal. En als vanouds zullen weer duizenden mensen meelopen, waaronder veel buurt-

bewoners. Nieuw is de actieve deelname van jongeren met hip hop, R&8, Afghaanse

Ara besq ue, g raffiti ku n st en d i scu ss i e pa n el s.

Aanvang pro0ramma om I 8.1 5 uur. Start fakkeltocht om I 9.00 uur. Begin- en eindpunt

fakkeltocht op her Wilhelminaplein. Meer informatie: COS, tel. 2443063, e-mail: eindhoven

@co s sen. n I en www.fa kkeltoc ht.org

0uote

"Z-v vhrwt {r JtAd,J dt awr
«rLJrv!)t WrvMnTz fóu!
ln{f vnrv dl,€ k-.JcTrt{rJ v4.4.L

lql^art kvr dz Jtra,mt', g,v<{tfi
w{r d,e, ffr{f ."

Het bewonerscomité van De Bergen heeft

bezwaar gemaakt tegen het voorstel van

B&W om het verhuren van kamers helemaal

vrij te geven. Nu geldt nog de regel dat

maximaal l0 procent van alle panden in een

straat voor kamerverhuur mag worden ge-

bruikt. Maar de gemeente wil dat loslaten.

Veel bewonersorganisaties zijn daar met De

Bergen tegen. Met name omdat kamerverhuur

vaak tot problemen leidt. Zoals een lage

betrokkenheid en hoog verloop, maar ook

geluidsoverlast, zwerfvuil en verpaupering.

ln De Bergen speelt als extra probleem dat

veel woningen worden gesplitst, en er veel

appartementen bij komen. Het voorstel van

B&W staat haaks op de inspanningen van de

buurt om de betrokkenheid en leefbaarheid

te vergroten.

Bergen tcgen gemecnle0lannen uÍiilatcn kamerueÍnuuÍ

DnruW K_rAhttL
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De bouw van appartementencomplex

Cicogne heeft de bewoners van de

Oranjestraat tot nu toe een hoop ellende

bezorgd. Met name omdat ti.ldens de

bouw de uitrit bU de Van Egmondstraat

veel te vaak geblokkeerd is. Door vracht-

wagens, bouwmaterialen, hijskranen,

noem maar op. En dat al bijna twee jaar

lang. Terwijl vooraf met de gemeente

was afgesproken om de straat permanent

open te houden voor alle verkeer. Dat is

ook nog eens keihard schriftelijk beves-

tigd. Maar het is voortdurend hommeles,

zeker de laatste maanden. Straatbewoner

Rob van der Linden lucht zUn hart.

Tolerant als we zijn, hebben we al die

ellende lange tijd geduldig over onze

kant laten gaan. Lekker geërgerd reden

we dan maar weer in z'n achter-uit de

straat uit. Tegen de rijrichting in, dat well

Vanaf november verslechterde de situatie

echter tot een ontoelaatbaar niveau nadat

vuilnisophaaldienst Cure had besloten

niet langer door de Oranjestraat te rijden.

Wat begon als een spontane actie van eén

chauffeur, werd spoedig officieel beleid van

Cure. Zodat vuilniszakken en oud papier

sindsdien niet meer worden opgehaald.

Toen werd het tijd voor actie. Bellen!

Maar probeer er dan maar eens achter te

komen, wie er bij de gemeente op de

hoogte is van dat soort afspraken. En wie

naleving ervan in de gaten moet houden.
"Heeft u dat zwart op wit?...", was op een

gegeven moment de vraag. op je woord

word je tegenwoordig kennelrjk niet meer

geloofd. Dus dan ook nog maar de ge-

meente haar eigen administratie per fax

toegestuurd. ls de bewijsvoering over die

afspraak tenminste sluitend.

Om een en ander geregeld te krijgen, is
er frequent contact geweest met verschil-

lende medewerkers van de gemeente en de

projectleider van Amstelland. Allen zeiden

overtuigd te zijn van ons recht op vrije

doorgang, en hebben bovendien beloofd

op de naleving ervan toe te zien. Ook het

huisvuil zal weer worden opgehaald, zo

luidde de toezegging. Maar ach, hoe lang

houdt een gemeente haar woord? Want

toen een van de straatbewoners vanoch-

tend de straat uit wilde rijden...

ï Al ruim drie jaar wordt er qewerkt aan plannen om het voormalige schoolplein tussen

Oranjestraat en Mauritsstraat te bebouwen. Daar wil de gemeente vuf stadswoningen

neerzetten. Een aantal bewoners verzet zich daar al heel lang tegen. Mede onder druk van

gemeenteraad en B&W vond afgelopen zomer een gesprek plaats tussen bewoners en project-

ontwikkelaar, maar zonder succes. Daarop heeft de projectontwikkelaar de gemeente

gevraagd de bouwprocedure opnieuw in gan0 te zetten. En dus komen de bewoners binnen-

kort zeker weer in actie. (foto: Ben de Vries)

Geert Knoopsr 'Gewoon lekker thuis blijven'
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Frits (links) is de vlotte, gezellige prater, de Bourgondiër die op z'n tijd wel van een sigaartje

en een borreltje houdt. En Jan is meer de stille, nadenkende toehoorder op de achtergrond

die goed alle feiten en cijfers op een rijtje weet te zetten. .,j

Wie meer dan 25 jaar in De Bergen woont, herinnert zich wellicht nog dat er
ooit op de Kleine Berg een vis- en kaaswinkel zat. Van de familie Van der Wal.
Deze zat aan het begin van de straat, tegenover Le Connaisseur. Maar wat
bijna niemand weet, is dat er op de eerste verdieping van dat pand nog
steeds twee Van der Wals wonen. De 9l-jarige Frits en zijn vier jaar jongere
broer Jan. Al hun hele leven wonen ze daar, zij het dat Frits een half jaartje
getrouwd is geweest en in die korte tijd elders heeft gewoond.

$iier &#rpryx§§etrËËË§s[ï 0Fi+S" 1
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Nazqten van de voormalige viswinkel Van der Wal op de Kleine Berg

Frits enJan zijn dan wel geboren en getogen

Eindhovenaren, gebruiken brlvoorbeeld ook

best veel Eindhovense woorden en uitdruk-

kingen, maar hun tongval verraadt een

andere oorsprong. Logisch, hun ouders

kwamen uit Huizen in het Cooi. Ooit een

bloeiende vissersplaats aan de toenmalige

Zuiderzee, het latere lJsselmeer dat weer

later deels is drooggelegd. Maar eind 
,l800

was het nog lang niet zover, en trok opa

Van der Wal met verse, in de Zuiderzee

gevangen vis regelmatig naar Eindhoven.

Cedwongen door de crisis van die tijd,
want in de omgeving van Huizen viel toen
geen droge boterham te verdienen, en in

Eindhoven wel. Dat lag immers midden in

het Katholieke Zuiden waar de mensen

indertijd nog elk vrijdag vis aten. ''Want

dan mochten ze geen vlees eten", aldusJan.

Voor zijn familie een onbekend fenomeen,

zij kwamen immers uit het Protestante

Noo rde n.

{'ie i {Íf $e?'5
"Al op zeer jonge leeftijd ging ons'vader

met opa mee naar Eindhoven", weet Frits

uit verhalen. Vader Van der Wal zette deze

traditie later voort, maar besloot rond de

eeuwwisseling om zich definitief in Eind-

hoven te vestigen. "Mijn ouders zijn eerst

in het huis hier schuin tegenover gaan

wonen", vertelt Frits, en hij wijst naar

het pand links van café Berlage waar nu

lingeriezaak Fashion zit.
"Daar zijn we alle vier geboren: ons oud-

ste broer Cerrit in 1909, ikzelf in 1912,

en Jan en zijn tweelingbroer Wim in I 9l 6."

Later verhuisden ze naar het huidige pand

aan de overkant. Ook Cerrit is altijd in het

ouderlrjk huis blijven wonen, Wim is als

enige na te zijn getrouwd voorgoed uit-

gevlogen. Cerrrt en Jan hebben altijd in de

winkel gestaan, Frits en Wim daarentegen

niet. Frits heeft zijn hele leven br.1 Philips

gewerkt, Cerrit was horlogemaker. Wim

en Cerrit zijn al geruime tijd geleden over-

leden.

Dianne Kri.lnen ult de Smitsstraatt 'Dit jaar rnet de kerst niet weg'
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Het gerucht dat de Van der Wals hun vis

indertrld op de markt in Eindhoven kochten,

en dan in de winkel doorverkochten, wordt

door.Jan met klem bestreden. "Volstrekte

onzin", zegt hij resoluut. "We verkochten

verse vis uit het lsselmeer. Met name

paling, zalm, elft en stokvis. Dat kwam op

donderdag en vrijdag binnen, en bewaar-

den we daarna in een grote koelbox. Later

haalden we ook vis uit Scheveningen."

;:,1 t"li, 113 U,,:E: f e I d f-l+ f ! S.íl

Frits was twee jaar toen de Eerste Wereld-

oorlog uitbrak, en ruim zes jaar toen de

vrede werd getekend. En daarmee is hij

waarschijnlijk de enige en laatste bewoner

van De Bergen die iets van deze oorlog

heeft meegekregen. Nederland probeerde

daar wel zo veel mogelijk buiten te blijven,

maar toch waren de gevolgen in ons land

goed merkbaar. Ook in De Bergen. Zo was

ondanks onze neutrale positie het leger

gemobiliseerd en waren overal soldaten

ingekwartierd. "Hier op de Kleine Berg, vlak

achter ons huis, lag cavalerie", memoreert

Frits. "Daar ging ik vaak spelen, in het

hooi. Dat was voor de paarden voor de

cavaleristen. En van hen heb ik ook nog

een soldatenliedje geleerd."

',-.r:r rr ,'rJ ,rr '' i';{r{)i :].: .ttí.r1,-í::,-j{.: -:i.:,.i

ln die periode qing hij voor het eerst naar

de lagere school, in de Oranjestraat. "Kijk,

hier was het", roept Frits enthousiast uit

wanneer hrl tijdens een wandelingetje op-

eens voor de deuren van het buurtcentrum

staat. "Hier heb ik op school gezeten. ln

dat lokaal op de hoek met de Van

Egmondstraat. Wrj kleintjes zaten beneden,

boven zaten de groten." "De hoofdonder-

wijzer, meneer Elfrrjns, woonde schuin

tegenover de school. ln dat rutje kleine

huizen, de oudste woningen van de straat.

ln het huis waar mevrouw Van Eekelen nu

woont. En recht tegenover de school was

een veldje waar wij vaak gingen voetbal-

len." Voetballen was lange tijd Frits z'n

lust en z'n leven, ook later nog. Zo zou hrj

een tUd bij FC Eindhoven spelen.

En Jan is tot op zeer hoge leeftijd blijven

zwemmen. "Bij de 'Vroege Vogels', speciaal

voor ouderen. Eerst in het oude Sport-

fondsenbad, later in De Tongelreep. Maar

daar moest ik mee ophouden, omdat ik

ziek werd." "Van een zeer gevaarlijk virus

in zijn rug, waardoor hij helemaal krom

ging lopen", legt huisvriend en verzorger

Hans Weijts uit. "Het was kantje boord,

Jan heeft het maar net overleefd."

,, Hans Weijts

':,i -{ l!: : air:-:rr-r, ;1!-

Hans en Jan kwamen elkaar voor het eerst

ruim twintig jaar geleden tegen. "ln de

toenmalige 'Queens Pub' in de Lambertus-

straat", bliktJan terug. "lk vierde daar mijn

65e ver.jaardag, en Hans stond er achter

de bar. We raakten uitgebreid aan de praat,

en zijn daarna steeds meer bevriend ge-

raakt. Ook kwam Hans steeds vaker bU

ons over de vloer." En hoe ouder Jan en

Frits werden, hoe meer Hans de zorg van

beide broers op zich nam.
"lk ben hier elke dag tussen circa acht en

tien", vertelt Hans. "Met warm eten, dat ik

bij mij thuis heb klaargemaakt en dat zij

hier in hun magnetron kunnen opwarmen.

Verder doe ik wat zwaarder huishoudelijk

werk, zoals stofzuigen. En ik neem ook

wel eens wasgoed mee, maar ze wassen

ook zelf. Doen sowieso best veel zelf in

huis. Afwassen, stof afnemen, dat soort

d ingetjes."

f !ke weeir maar de marl(t
Verder gaat Hans elke week met hen naar

de markt, en naar de Albert Heljn. "Ook

ga ik met Jan naar het ziekenhuis, voor

controle van zijn hart. Frits doe ik in bad,

en geef ik elke dag ziln oogdruppels. Hrj

ziet behoorlijk slecht, heeft een ernstige

vorm van 'staar'." En natuurlijk komt Hans

als echte Brabander voor de gezelligheid,

om een beetle te buurten. Ook gaat Hans

tussendoor even langs, als ze hem nodig

hebben. Vanuit zijn eigen woning in
Stratum. Tenminste, als zijn werk in het

Eindhovens Casino het toelaat.

Op vakantie gaat Hans al jaren niet meer.

"lk kan Jan en Frits toch niet alleen laten",

zegt hij verbaasd. "Maar je bent pas nog

op vakantie geweest", werpt Jan tegen.
'Ja, twee daagjes", reageert Hans. "En in

zo'n geval heb ik altijd mijn mobieltje bij

me. Cebruik ik alleen dan, verder staat

dat ding altiJd uit."

kerst op z'n Fims" Thuis in onze eigen sauna.'Roh van cler Lindeni'Wij vieren
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Wie is Wiefl SlÍaatco0Ídinaloren
buurl0reuenli8 stcll8n zich uoor
Het project buurtpreventie is langzaam

van de grond aan het komen in De Bergen.

lnmiddels heeft bijna elke straat een eigen

coördinator, en ook is er een algemeen

wijkcoördinator. Om bijeenkomsten te

organiseren, de coördinatie op buurt-

niveau te verzorgen en de contacten naar

buiten te onderhouden. Met name met

de gemeente, de politie en andere wij-

ken. Vanaf dit bulletin stellen zich

steeds drie coördinatoren aan de buurt

voor. Mark Reintjes, coördinator van de

Sint Catharinastraat én tijdelrjk wijk-

coördinator, heeft dat al eens eerder

gedaan, namelijk in mei. En nu zijn

Dianne Krijnen uit de Smitsstraat, Ceert

Knoops uit de Mauritsstraat en Tom

Timmermans uit de Hoogstraat aan de

beurt. Voor een volledige lijst met de

namen van alle coördinatoren, zie pagina 8

onderaan.

Straatcoördinator buurtpreventie Ceert

Knoops (29) uit de Mauritsstraat is onlangs

vader geworden. Half november is zrjn

vriendin Patricia van de EUnde (35) bevallen

van een prachtige dochter, genaamd Romeé.

"Waar die naam vandaan komt, weet ik niet.

Maar we kwamen 'm tegen in een trjdschrift,

en vonden het allebei mooi klinken."

Ceert en Patricia wonen ruim drie jaar in

De Bergen, daarvoor hebben ze een jaartje

samengewoond in Patricia's geboorte-

plaats Cemert. Zelf komt Ceert van oor-

sprong uit Mierlo. En hij werkt in Oss, bij

een bedrijf dat persoonlijke beschermings-

middelen verkoopt, waaronder pakken ter

> 'lk hoop dat we in De Bergen niet dezelfde overlast krrjgen als in de binnenstad'

Geert Knoops ilit ds Maurilsstlflrt,
-MsmsffrË 

ffiËfiilËten wel willen'

bescherming tegen gevaarlijke gassen en

chem icaliën.

Ceert en Patricia kenden De Bergen al een

beetje, onder meer omdat één van Ceerts

beste vrienden in de Mauritsstraat woont.
"Het leek ons wel een erg mooie buurt,

met al die fraaie panden. En al die cafes,

eethuisjes en restaurants op het Wilhelmina-

plein en de Kleine Berg. Dus we wilden dit

huis maar wat graag." lnmiddels hebben ze

aardig contact met de buren naast en achter

hen. Over buurtpreventie merkt Ceert op:
"We moeten met z'n allen proberen de

straat en buurt leefbaar te houden. Neem

nou die zwervers en dat vandalisme in de

binnenstad. lk hoop toch niet dat wij daar

ook last van krijgen. Maar daar moet je

dan samen iets aan doen. Dat is echter

nog geen garantie, je hebt niet alles in de

hand." Ceert heeft de specrale meldings-

kaarten om klachten aan hem door te
geven zo snel mogeli.lk bij iedereen in de

straat verspreid. Met een standaardbrief

waar hij enkele persoonlijke gegevens aan

heeft toegevoegd. "lk heb die alleen in de

bus gestopt, maar nergens aangebeld.

Omdat ik snel wilde zijn. Maar ook omdat

ik er mensen niet mee wilde overvallen. Ze

moeten zelf willen. Maar misschien ga ik
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'Oterldst door het qetoeter van auto's die de dames van een escortservice komen holen

waarbij ik iemands voornaam heb gebruikt

als ik die wist. En ook de enveloppen heb

ik met de hand geschreven. Dan lezen

mensen informatie toch eerder." Ook heeft

ze overal aangebeld, en mensen zo veel

mogelijk persoonlijk gesproken.

Maar ze heeft nog geen reacties of mel-

dingskaarten teruggehad. "Overigens moet

il< mi.,;n eigen kaarten nog opsturen. Waar

moeten die eigenlijk naartoeT Naar wijk-

agent Peter van de Wal, of buurtcoördi-

nator Mark Reintjes?"

Zelf heeft ze al de nodige klachten. "Zo

scheurt er sinds de zomer een groepje

opgroeiende pubers met van die k..-

scootertjes vaak keihard door de straat,

en zelfs over de stoep. Liefst tegen de ri1-

richting in. Hartstil<ke gevaarlijk, zeker

voor l<inderen en ouderen."

Ook hangen er onder de flat junks,

dealers en hasj rol(ende jongeren rond.
"Vooral die junl<s en dealers vind il< ver

velend, die jongeren heb ik niet zo'n last

van. Alhoewel, voor mrjn zoontje Rem van

vier vind ik dat toch ool( niet zo prettig."

Dianne woont brjna acht jaar in de

Smitsstraat, met haar vriend Bert ter Haar

(47 l. Ze l<omt uit Waalre, maar verhuisde

begin jaren tachtig naar De Bergen, toen

ze aan de Eindhovense theaterschool ging

studeren. Ool< woonde ze een ti.1d lang in

de Rochusbuurt.

'**1*
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''Buurtpre'"rentie liJl(t hier niet zo te leven',

vreest straatcoördinator buurtpreventie

Dianne Krijnen (44) uit de Smitsstraat.
"Maar dit rs col< een raar srraatje, hoor.

Zo heb 1e op de hoek met cle Prins

Henciril<straat een flat waarvan il< hele-

maal niet rveet wie of wat daar woont. De

ingang zit wel in de Smitsstraat, maar de

fl.rt hoort bil cte Pr-ins Hendril(straat. En

de panclen op de andere hoek liggen juist

weer in de Catharinastraat. Verder is er

r'echt tegenov'er nlil een buurtgebouw of

zoiets. dat nu trouwens leeg schijnt te

staan." Blilít slechts het huizenblol< links

van dat gebouw voor haar over. "Daar heb

rk alleen contact rnet Mathijs en zijn mede-

bewoners van numrner elf, een studen-

tenhuis, en met de bewoners van het

appartement erboven." Dat huizenblol<

l<ent al tientallen jaren zo z'n ergen pro-

blemen. Zo zft er onder meer een escort-

service die's nachts voor de nodige over

last zorgt, met name door het getoeter

van auto's die de dames l<omen ophalen.

Ook is er veel verloop rn het blok, en ziln

niet alle bewoners even toegankelijl<.

Dianne heeft in de hele straat twee keer

informatie over buurtpreventie rondge-

bracht. "Allemaal rnet de hand geschreven,

BERGEN BULLETIN r DECEMBER 2OO3



ïom ïimmeÍmalt§ uit ilm

"Tot nu toe heb ik nog geen enkele mel-

dingskaart terug gekregen", roept straat-

coördinator buurtpreventie Tom Timmer-

mans (33) uit de Hoogstraat bijna veront-

waardigd uit. "Dus dat zou kunnen bete-

kenen, dat er hier in de straat weinig écht

serieuze incidenten plaatsvinden. En zelf
heb ik sterk de indruk dat dat zo is."
"Het enige waar ik persoonlijk last van

heb, is het geschreeuw en gedoe van aan-

geschoten stappers die diep in de nacht

vanuit het café naar huis gaan. En vaak op

straat liggende vuilniszakken die daar

dan trouwens helemaal niet thuishoren,

kapot trappen waardoor alle rotzooi over

eGnff,oussilmar:
-f*ilu lticl

gcle meldinsslíarn teruu uËnafr!'

) 'Misschien werden de kaarten als zoveelste vorm van junk-mail gezien'

merken van mogelijke overlast. Bl.1 mlj in
de straat bijvoorbeeld wonen voorname-

lijk forensen. Die hebben hier bij wijze

van spreken alleen maar een bed staan,

en verder nauwelijks iets met de buurt.

Nou, dan heb je ook nergens last van."

ln zijn eigen flat die boven kapperszaak

Lox ligt, heeft Tom overal aangebeld om

de meldingskaarten persoonlijk te over-

handigen. En een toelichting te geven.

Maar in het aansluitende rijtje huizen niet.

"Beneden zitten alleen winkels, en of daar-

boven uberhaupt mensen wonen, weet ik

niet." En in de Rungraaf die Tom ook

onder zijn hoede heeft, heeft hij evenmin

aangebeld. "Zijn veel te veel adressen.

Bovendien verwachtte ik dat veel mensen

straat rolt. Heel erg irritant, vind ik, ik

word er regelmatig wakker van. En ik kan

's morgens die rotzooi voor mijn deur

opruimen terwijl ik de trein naar mijn

werk moet halen. Maar is dat overlast?

Baldadigheid en zwerfvuil? ln mrjn ogen

dus niet. Dat zUn hooguit kleine incidentjes,

en die horen bi.y een stad."

Tom realiseert zich goed dat er ook andere

verklaringen mogelrjk zijn voor het niet

terug ontvangen van meldingskaarten.
"Misschien werden de kaarten als zoveel-

ste vorm van 'junk mail' gezien, en direct

weggegooid. Of ziln de meeste mensen

zo weinig thuis dat ze helemaal niets

Tom Timmermtns uit de Hoogstraat: rMet kerst op fanriliebezoek, maar ook thuis niksen'
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Burgemeester Sakkers bezocht De Bergen 

.,. Tamelijk onopval/end bezocht Eindhovens nieuwe burgemeester Alexander Sakkers (tweede 

van links) eind oktober De Bergen. Tijdens een rondleiding door de binnenstad, waarbij hij ook 

een uurtje cafe Wilhelmina aandeed. Samen met een de/egatie van Binnenstadsmanagement, 

het gemeente/ijk aanspreekpunt voor De Bergen. En met wijkagent Peter van de Wal. Vanuit 

de buurt zaten onder meer bewoners Marijke van der Cenugten (links van Sakkers) en Ignace 

Op den Macks aan tafel. Maar ook horeca-ondernemers Koos Cornelissen van Wilhelmina 

(helemaa/ links), Frans Thijssen (rechts van de burgemeester) van cafe restaurant Ber/age en 

Lisa Klokgieters van coffeeshop Pink. In dat uurtje kon iedereen ondanks de beperkte tijd toch 

zijn of haar verhaa/ kwijt. Sakkers toonde zich een goed, alert en geinteresseerd luisteraar. En 

de sfeer was open en ontspannen, vonden de aanwezigen achteraf <Ill 

Straatcoiirdinatoren buurtpreuentie 
Bergstraat: Piet Hendrickx, nr 11 a, tel  2466546. Grote Berg: Joost en Marloes Burghoorn, nr 3, 

tel 2691251. Heilige Geeststraat: Peter van der Hagen, nr 34, tel 24304 59. Hoogstraat: 

Tom Timmermans, nr 4, tel 2371531. Julianahof: Connie Berende, nr 3, tel 2622544. 

Julianastraat: Jan Pu lies, nr l 3, tel 2448087. Keizersgracht: Piet Hendrickx, zie Bergstraat. 

Kleine Berg: Ab de Vries, nr 68, tel 2449447. Mauritsstraat: Geert Knoops, nr 57, tel 2908589. 

Oranjestraat: Ben de Vries, nr 2, tel 2447255. Prins Hendrikstraat: Liesje de Leeuw, nr 47, 

tel 2449143. Rungraaf: Tom Timmermans, zie Hoogstraat. Smitsstraat: Dianne Krijnen, nr 

l 0, tel 2455259. Sint Catharinastraat: Mark Reintjes, nr 23, tel 2454773. Spijndhof: Peter 

van der Hagen, zie Heilige Geeststraat. Wilhelminaplein: Frank Kouwenhoven, nr l Sa, tel 

2368906. Willem de Zwijgerstraat: Thea van den Hurk, nr 7, tel 2950289.  Wijkcoordinator 

(tot eind april 2004): Mark Reintjes, zie Sint Catharinastraat 23. 

Aangilte via internet 
Sinds kort kunnen mensen via de landelijke 

internetsite van de politie aangifte doen van 

een beperkt aantal zaken. Zoals het stelen 

van een fiets, bromfiets of snorfiets. Maar 

ook diefstal van of uit een auto. En vernie

lingen aan auto's, openbaar vervoer, open

bare gebouwen en goederen. 

Digitale aangifte is onder meer niet moge

lijk bij geweld tegen personen, zware emo

tionele betrokkenheid en vermissingen van 

rijbewijs of reisdocumenten. 

Zie verder: www.politie.nl. 
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