
VAKANTIE!
Sinds mijn twee dochters ruim tien jaar ge-

leden zijn uitgevlogen, net als hun moeder

trouwens, zei vakantie mij eigenlijk niet

meer zoveel. Tot dit jaar. Ineens begon het

in mei weer te kriebelen en verschillende

vakantieopties borrelden op. Waarom nu

wel ineens? 

Nou, simpel. Het is mijn eerste vakantie na

het bereiken van mijn officiële pensioen-

leeftijd. Ik heb hard en veel gewerkt de af-

gelopen jaren. Met nauwelijks een

sporadisch vakantieweekje er tussendoor. Ik

moest immers de financiële verschrikkingen

van een scheiding wegwerken en werkte

me in diverse banen tegelijk een slag in de

rondte. Maar vanaf 1 juli kan ik weer. 

En ik hoop dat die vakantiehunkering die ik

voel, ook in heel De Bergen aanwezig is.

Om die hunkering wat verder op te voeren

in dit nummer extra veel aandacht voor de

komende zomermaanden. Ga lekker op va-

kantie, vinden wij van het Bergen Bulletin.

En zit dat er onverhoopt niet in, geniet dan

toch van de komende twee maanden. Op je

dakterras, je balkon, in je achtertuin.. Zodat

we met zijn allen in september weer met

opgeladen accu en frisse moed aan de slag

kunnen. 

En gepensioneerd of niet, dat geld ook voor

mij. Want  stilzitten zonder mijn pen te kun-

nen beroeren, is niets voor mij. 

De hele Bergen Bulletinclub wenst iedereen

in De Bergen een fijne zomer(vakantie).  

Ja, als redactie vinden wij dat iedereen die woont en werkt in De Bergen het Bergen Bul-

letin kan en mag gebruiken voor het weergeven van zijn/haar mening, een activiteit aan

te kondigen en natuurlijk ook opvallende zaken in de wijk te melden. En de redactie

staat ook open voor tips, het aandragen van onderwerpen, kortom voor het meedenken

over de inhoud van het Bergen Bulletin. Het wijkblad is immers ook uw spreekbuis en

uw informatiebron.

Regelmatig vraagt onze kleine redactie van dit blad waarom niet meer wijkbewoners ge-

bruikmaken van deze mogelijkheid. Waarom bewoners en ondernemers niet meer kopij

en/of onderwerpen aanleveren. Waar blijven die leuke nieuwtjes, interessante weetjes,

aankondigingen, oproepen, verzoekjes en ga zo maar door. 

We weten dat het Bergen Bulletin goed wordt gelezen door de wijk. En dat het blad ook

goed gewaardeerd wordt. Uit reacties op artikelen weten we dat dit blad voor een aan-

tal wijkbewoners een bron van informatie is voor allerlei belangrijke (en minder belang-

rijke) ontwikkelingen in de wijk. Dat dit wijkblad een bijdrage levert aan het vergroten

van de sociale samenhang en leefbaarheid in De Bergen. Maar het kan altijd beter. Dus

nogmaals het verzoek aan bewoners en ondernemers in De Bergen: gebruik de spreek-

buis die het Bergen Bulletin nog meer kan zijn in onze wijk. Want het Bergen Bulletin is

een blad voor en door de wijk. Sterker nog, het Bergen Bulletin dat bent ú.
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Even geen zin in een terrasje deze zomer,

breng dan een bezoek aan Gallery Rem-

brandt. Het is meer dan de moeite waard

om de nieuwe collectie unieke kunstwerken

van Harold Aspers te bewonderen. (zie hier

onder) Deze bijzondere kunstenaar, bekend

om zijn craquelé verf-techniek, is al vele

jaren verbonden aan de gallery en toont nu

zijn nieuwste kunstwerken!

Met trots presenteert Gallery Rembrandt de

nieuwe kunstenaar Toni Alfano. (zie boven)

Deze Italiaanse kunstenaar is wereldwijd be-

kende om zijn unieke “fresco” schilderijen.

Toni creëert met tempera, cement en pig-

menten zijn eigen bijzondere stijl. Als laat-

ste verwijderd hij met hamer, spatel en

scalpel de laatste lagen verf en cement tot-

dat er een “gebroken steen” overblijft, dit is

zijn unieke kunstwerk. Iedereen is uitgeno-

digd deze nieuwe kunstwerken live te

komen bewonderen. U bent van harte wel-

kom!

Kleine Berg 42,  Eindhoven

www.galleryrembrandtshop.nl

0623036255

mail@galleryrembrandt.com

N & C U L T U U R
NIEUWS OVER CULTUUR- EN KUNSTACTIVITEITEN IN DE BERGEN EN DAARBUITEN. MENSEN MET IDEEËN EN TIPS KUNNEN DEZE DOORGEVEN VIA: NUCHEL_01@HOTMAIL.COM

B E R G E

GALLERY REMBRANDT
TOONT NIEUWE 
COLLECTIE HAROLD
ASPERS EN PRESEN-
TEERT TONI ALFANO

PROVINCIE ONDER-
STEUNT KAZERNE

Designhotspot Kazerne op de hoek Grote

Berg en Paradijslaan is met de provincie

Noord-Brabant overeengekomen dat de af-

betaling van een lopende lening voorlopig

wordt opgeschort. Het is overigens de

tweede keer dat dit gebeurt.

Volgens Kazerne-oprichter Annemoon

Geurts betekent de hernieuwde opschorting

niet dat Kazerne in financiële problemen

verkeert. “We zijn in principe een gezond

bedrijf maar hebben te maken met allerlei

minder diverse ontwikkelingen.” Ze doelt

daarbij onder meer op de verschillende ge-

dwongen sluitingen vanwege corona, de

moeilijkheden goed personeel te krijgen en

de stijgende prijzen. 

Om echte financiële problemen te voorko-

men door de diverse lockdowns en andere

coronamaatregelen hoefde Kazerne over de

periodes van gedwongen sluiting geen

huur te betalen aan de commerciële vast-

goedeigenaar. 

In 2019 steunde de provincie Kazerne met

een lening van 750.000 euro. Daar kwam

medio 2020 nog eens 100.000 euro bij van-

wege corona. 

Bij de onlangs opgeschorte betalingsafspra-

ken gaat het om deze leningen. 

De provincie motiveert de medewerking

aan het opschorten van de betalingsver-

plichting als volgt: “We beschouwen Ka-

zerne als uithangbord van Dutch Design.

Het initiatief heeft de afgelopen jaren abso-

luut bewezen van toegevoegde waarde te

zijn bij het op duurzame wijze onder de

aandacht te brengen van Dutch Design.

Daarbij draagt Kazerne bij aan het merk,

vestigingsklimaat en de vrijetijdseconomie

van Brainport.” 

RICHARD BELL: KUNST
TOT NADENKEN

In het Van Abbemuseum is vanaf 25 juni de

expositie Dwarsverbinding: Richard Bell

(1953). Bell woont en werkt in Brisbane,

Australië en gebruikt zijn kunst (schrijven

en schilderen) als een politiek instrument.

Op pakkende en provocatieve wijze stelt hij

het Westerse en blanke ‘construct’ van de

kunstwereld aan de kaak. Als afstammeling

van een generatie Aboriginal activisten

pleit hij met zijn werk voor de emancipatie

van alle First Nations gemeenschappen. De

tentoonstelling Dwarsverbinding is Richard

Bell zijn eerste solo-expositie in Europa.

Centraal hierin staan zijn statement-schilde-

rijen en zijn twee essays over de positie van

Aboriginalkunst en -kunstenaars.

In zijn essay Bell's Theorem (2002) kaart hij

de koloniale structuren binnen de kunstwe-

reld aan en pleit hij voor het zelfbeschik-

kingsrecht van de Aboriginal gemeenschap. 

Dit theoretische kader vormt de basis voor

een reeks schilderijen, waaronder de wer-

ken met de teksten ‘Aboriginal art, it’s a

white thing en Western art does not exist’.

Bells schilderijen bieden een ontnuchte-

rende reflectie op de realiteit van hoe de

kunstwereld aan de binnenkant werkt:

witte experts bepalen de criteria voor wat

als ‘Aboriginal art’ geldt. Speciaal voor deze

tentoonstelling publiceert het Van Abbemu-

seum een nieuw essay van de kunstenaar,

getiteld Bell’s Theorem (Reductio ad Infini-

tum).

De solo-expositie van Richard Bell is onder-

deel van de serie Dwarsverbinding. 

Die aanspoort om vanuit een ander, kritisch

perspectief naar de huidige collectiepresen-

tatie Dwarsverbanden te kijken. 

C O L O F O N
Tekst: Tom Adriaans, Henk Jan Drenthen 

Redactie: Lucas Nuchelmans,

nuchel_01@hotmail.com

Vormgeving: Henk Jan Drenthen

Drukwerk: PrintPlan

Oplage: 1400 stuks

Distributie: Ignace Op de Macks, Kleine

Berg 46, (040) 2442550, iodmacks@iae.nl

Deadline komend nummer: vr. 2 sept

Verschijningsdatum: vr. 9 sept.

Voor verdere informatie en aktiviteiten

kijk op www.stichtingdebergen.nl
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We hebben in ons land aan alles een tekort.

Te weinig huizen, te weinig elektriciteit, te

weinig gas, te weinig grondstoffen en

te weinig computerchips. Maar bovenal te

weinig personeel.

Maar we hebben ook van alles te veel. Te

veel politieke partijen, te veel nepfiguren in

de Tweede Kamer, te veel ministers met de

verkeerde portefeuille, te veel asielzoekers,

te veel criminelen, te veel agressie, te veel

drugsgebruik en te veel ziekteverzuim.

En dan is er ook nog de rente die als een

raket is gestegen waardoor huizen nog min-

der betaalbaar worden. 

Door de gevolgen van Corona verkeert ons

land meer dan ooit in een mentaal kwetsbare

staat. Daarnaast valt het steeds vaker op

dat onze regering leiderschap ontbeert en

vooral visie mist.

Men bestuurt het land met een hap-snap 

beleid. Voortdurend te laat of te impulsief

met oeverloos getreuzel en weinig daad-

kracht. En door sommige sancties tegen Rus-

land schoten wij als NAVO-lid vooral onszelf

in de voet waardoor energierekeningen voor

velen niet meer betaalbaar zijn. Maar niet al-

leen dat, alles is schrikbarend duurder ge-

worden door de oorlog van die doorge-

draaide psychopathische machtswellusteling

uit Rusland. De inflatie giert de pan uit en de

stikstofcrisis dreigt politiek en praktisch on-

beheersbaar te worden. 

Het is overal dweilen met de kraan open.

Ook blijft een nieuwe uitbraak van Corona

op de loer liggen. Je moet er niet aan denken

wat een nieuwe lockdown nu bovenop alle

bestaande problemen aan zal richten. Want

dan zijn de rapen pas echt gaar. 

Mocht u deze column te zwartgallig vinden,

u hebt mijn zegen. Maar ik ben er niet gerust

op dat het allemaal wel mee zal vallen. 

Ik wantrouw de nabije toekomst als nooit 

tevoren…..

Tom Adriaans

tomadriaans@hotmail.com

TE VEEL & TE WEINIG

Als Nederlanders in deze tijd van het jaar

weer massaal afreizen naar het zuiden is de

bestemming meestal Frankrijk. Het land

waar wij een soort haat-liefde verhouding

mee hebben. We houden van het landschap,

de schilderachtige dorpen, de Franse taal, (al

begrijpen we er meestal geen jota van), de

volop aanwezige historie, het eten en zelfs

het Franse ‘joie de vivre’. Maar toch moeten

we niets van die Fransen hebben. Ze zijn

stug, arrogant, spreken maar één taal die wij

niet spreken en ze kijken meewarig naar al

die gele nummerplaten met NL er op en vra-

gen zich af waarom al die lange blonde Ne-

derlanders kiezen om in hun streek een paar

weken door te brengen. 

“Frankrijk is een mooi land, jammer dat er zo

veel Fransen wonen”, is een gevleugelde uit-

spraak waar je op verjaardagsfeestjes enorm

mee kunt scoren, want bijna iedereen zal

met je instemmen.

Maar als wij als argeloze toerist de grens bij

Kortrijk oversteken realiseren we ons niet

dat we een land binnenrijden waar alles an-

ders is. En met alles, bedoel ik echt alles. Hoe

ze leven, hoe ze eten, hoe ze geloven, hoe

ze hun politiek bedrijven, hoe ze wonen,

hoe ze op vakantie gaan, hoe hun onderwijs

is georganiseerd, hoe ze elkaar op straat be-

groeten, hoe ze omgaan met vriendschap-

pen, hoe hun overheid functioneert, hoe en

wanneer ze hun aperitief drinken, hoe ze

nog regelmatig met cheques betalen, hoe

hun gezondheidszorg werkt, hoe ze met hun

familie omgaan en… hoe ze naar het buiten-

land kijken.

En pas als je als Nederlander al die verschil-

len hebt onderkent, begin je die Fransen een

beetje te begrijpen… en te waarderen. 

Het zijn net 
Fransen…
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En daar zijn nou net die paar weken vakan-

tie te kort voor. Want wij hebben snel de

neiging àlle Fransen te veroordelen als we

op een overvol Parijs terras worden afge-

blaft door een chagrijnige ober of als we op

de autoroute 3 kilometer te hard rijden en

door een hautaine gendarme naar de kant

van de weg worden gedwongen.

Maar op die manier doe je dat volk enorm te

kort. Niet dat die ober jou niet lomp beje-

gent en de gendarme niet hautain is, maar

geloof mij, dat het merendeel van de Fran-

sen, vriendelijke, geduldige, maar tegelijker-

tijd afwachtende en enigszins afstandelijke

mensen zijn, die eerst een heel asiel katten

uit de boom kijken voor ze zich ‘gewonnen’

geven. 

En ook daarin zijn ze weer totaal anders dan

wij. Wij als Nederlanders hebben de neiging

om bij een eerste ontmoeting meteen luid-

ruchtig te ‘jij-en en te jou-en’ en elkaar

vriendschappelijk op de schouder te slaan?

Nou, dat gaat in Frankrijk niet gebeuren.

Door de veelal weinige bezoeken aan hun

buitenlanden, zijn Nederlanders voor de

Fransen toch een beetje bewoners van een

andere planeet. Ze spreken een onbegrijpe-

lijke taal, ze eten s’avonds om zes uur warm,

ze liggen zomaar op het heetst van de dag

te zonnebaden en… ze drinken melk! 

Dus raad ik iedereen aan die ook dit jaar de

Morvan, de Dordogne of de Côte d’Azur op-

zoekt, zich niet te ergeren aan die Fransen

die alles anders doen. Maar lach vriendelijk

naar ze en herhaal regelmatig in gedachte

de zin: “het zijn net Fransen…”            HJD
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Op ons verzoek stelt Stein Spijkerman

van boekhandel Spijkerman aan de

Kleine Berg 5 aan het begin van de

zomer een top 5 samen met aanraders.

Met deze keer, vanwege de actualiteit,

aangevuld met twee boeken over 

Oekraïne. 

BEKENTENISSEN VAN ZENO
- ITALO SVEVO
Zeno Cosini vertelt zijn levensgeschiedenis.

Op aanraden van de psychiater tot wie hij

zich heeft gewend om van zijn ziekelijke

rookverslaving af te komen. Hij is voortdu-

rend in discussie met zijn geweten en weet

daarbij meestal op spitsvondige wijze te

winnen. Zijn ironische aanvaarding strekt

zich niet alleen uit tot hemzelf met zijn half-

heden en ziektes, maar ook tot zijn familie,

zijn huwelijk, zijn overspel en zijn 

commerciële avonturen.

Paperback, € 19,99

DATUMLOZE DAGEN 
- JEROEN BROUWERS
Datumloze dagen van Jeroen Brouwers is

een roman over een troebele vader-zoonre-

latie in het teken van leven, liefde,

schaamte, dood. Het leven is een opeenvol-

ging van willekeurige anekdoten. De naam-

loze verteller in deze roman herinnert zich

de paar ontmoetingen met zijn buiten zicht

geraakte zoon, die hij nu en dan, sporadisch,

toevallig, tegen het lijf loopt.

Paperback, € 25,-

DE WERELD VAN GISTEREN – STEFAN ZWEIG

Op 22 februari 1942 pleegde de Oostenrijkse

schrijver Stefan Zweig samen met zijn vrouw

zelfmoord in Brazilië. Als emigrant op de

vlucht voor het naziregime had hij daar kort

voor zijn dood zijn herinneringen opgete-

kend aan een wereld die naar hij vreesde op

het punt stond te verdwijnen.

Paperback, € 18,00

GELUKSVOGELS - VERZAMELDE
VERHALEN - LUIGI PIRANDELLO
Geluksvogels bevat een keuze uit Luigi Pi-

randello’s Novellen voor een jaar, in een blin-

kend nieuwe vertaling van Yond Boeke en

Patty Krone. Pirandello schreef deze opmer-

kelijk hoogwaardige verzameling verhalen

tussen 1894 en 1936. Zijn dood belette hem

het project - één novelle voor elke dag van

het jaar - te voltooien.

Hardcover, € 45

KRUISPUNT 
- JONATHAN FRANZEN
Door De Volkskrant verkozen tot beste

roman van 2021! Kruispunt is, meer nog dan

Franzens vorige romans, een krachttoer van

verweven perspectieven, briljante observa-

ties en een constante verhalende spanning.

Een radicaal onderzoek naar de menselijke

mythe met de familie Hildebrandt, die de po-

litieke, intellectuele en sociale tegenstromen

van de afgelopen halve eeuw bezeilt.

Paperback, € 25,0

Vanwege de actualiteit betreffende het con-

flict tussen Oekraïne en Rusland twee boeken

die kunnen helpen bij het beter begrijpen van

zowel de bevolking van Oekraïne als het

land zelf.

ALEKSANDRA 
- LISA WEEDA
Een hartverscheurende familiegeschiedenis

in Oekraïne. Aleksandra is het verhaal van

een familie tussen Oost en West die maar

niet loskomt van een gebied dat nooit rust

lijkt te vinden. Lisa Weeda vond de vorm en

de stem om dit indringende verhaal op een

grandioze manier te vertellen. In mijn lees-

clubs met groot succes besproken! 

Paperback, € 22,99

GRENSLAND - EEN GESCHIEDE-
NIS VAN OEKRAÏNE 
- MARC JANSEN
Grensland is onontbeerlijk om het huidige

conflict in Oekraïne te begrijpen. Oekraïne

betekent letterlijk vertaald ‘Grensland’. Dit

grensgebied, waar door de eeuwen heen

grote mogendheden als Polen en Rusland,

het Habsburgse en Ottomaanse rijk, nazi-

Duitsland en de Sovjetunie met elkaar in

botsing kwamen, is pas sinds het uiteenval-

len van de USSR in 1991 een onafhankelijke

republiek.

Paperback €19,50

Op www.boekhandelspijkerman.nl is

uitgebreide informatie te vinden over

het aanbod van boeken, recensies en de

persoon Stein Spijkerman. Veel leesge-

not de komende vakantimaanden.

Leesvoer  voor  de  zomervakant ie
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GAST
C O L U M N I S T

STERFELIJKHEID...
De afgelopen twee jaar zijn er nogal wat

mensen gestorven in mijn omgeving. 

Familieleden, vrienden, kennissen. 

Een enkeling door corona maar de mees-

ten ‘verloren de strijd die ze niet konden

winnen’ zoals regelmatig boven rouwad-

vertenties staat vermeld. 

In zo'n geval weet je bijna meteen dat ze

zijn verslagen door een van die vele kan-

ker-varianten die zonder onderscheid des

persoons en leeftijd haar slachtoffers

kiest. Tegenwoordig kent iedereen wel ie-

mand die aan deze wrede ziekte is overle-

den of nog hun bijna niet te winnen

gevecht strijden. 

Natuurlijk, de dood is onlosmakelijk ver-

bonden met het leven. Sterven is immers

de enige zekerheid die mensen meekrijgen

bij hun geboorte.  

De afgelopen twee jaar waart de dood als

nooit tevoren rond in mijn omgeving. Het

overlijden van de een doet me meer dan

dat van een ander maar elke keer doet het

me stilstaan bij mijn eigen sterfelijkheid. 

Half juni overleed mijn zwager Toon, een

fantastisch mens en zijn dood heeft me

diep getroffen. Heel lang beschouwde ik

doodgaan als iets dat alleen anderen over-

kwam. Met het vorderen van de jaren, ik

ben sinds kort AOW-er, is het besef dat

ook ik het eeuwige leven niet heb en het

moment van mijn overlijden steeds dich-

terbij komt. Dat besef maakt me (nog) niet

bang, het heeft er wel toe geleid mijn be-

grafenispolis nog eens door te lezen en

binnenkort ga ik met mijn twee volwassen

dochters een aantal praktische zaken be-

spreken en vastleggen. 

Eén ding weet ik echter al wel: ik wil als

een mens doodgaan. Ik heb teveel mensen

gezien die, om welke redenen dan ook,

hun waardigheid steeds meer verliezen in

afwachting van hun dood. Dát is mijn

enige angst die ik heb bij het besef dat

sterven, voor mij en ieder ander, bij het

leven hoort.  

Lucas Nuchelmans

Woningcorporatie Trudo heeft onlangs

het ontwerp gepresenteerd voor de ver-

vangende nieuwbouw in de Catharina-

straat. Het plan voorziet in 27 woon-

eenheden voor jonge starters. De in

april om bouwtechnische redenen stilge-

legde sloop is inmiddels weer hervat.

Bij de presentatie in mei bleken bewoners

niet onverdeeld enthousiast over het ont-

werp. De nieuwbouw heeft drie woonlagen

waarbij de grote raampartijen in de voorge-

vel op de begane grond de nodige kritiek

kregen. Zo vroegen bewoners zich af of die

niet als 'spiegels' zouden werken met veel

teruggekaatsend zonlicht. Ook waren er veel

aanmerkingen over nog meer parkeerdruk in

de straat door de nieuwbouw. “We kunnen

nu al nauwelijks onze auto kwijt in de

straat”, verzuchtte een aanwezige. 

Er komt in het midden van de voorgevel een

onderdoorgang naar het binnenterrein. Daar

komt de ingang voor de woningen op de

eerste en tweede verdieping. Over de invul-

ling van het binnenterrein zijn de reacties

ook niet enthousiast. Trudo wilt op het bin-

nenterrein vier woningen voor starters bou-

wen. Vanwege de al eerder door de buurt

geuite vrees dat het terrein als een soort

'klankkast' zal fungeren zijn tegen die moge-

lijke geluidsoverlast verschillende aanpassin-

gen gedaan. Zo krijgen de vier woningen

geen terras en balkon en wordt bij de bouw

veel gebruikgemaakt van hout. Verder wordt

het binnenterrein met veel groen ingericht

en komen studenten vanwege hun vaak wat

luidruchtige aanwezigheid niet in aanmer-

king als huurder. 

En dan staat op die binnenplaats ook nog

een majestueuze, ruim tweehonderd jaar

oude naaldboom. Die staat bebouwing flink

in de weg maar direct omwonenden hebben

al laten weten zich fel te verzetten tegen

eventuele kap. Na verwerking van de kritiek

en opmerkingen van de buurt volgt er weer

overleg met omwonenden. 

Inmiddels is de sloop van de vijf ruim hon-

derd jaar oude panden weer hervat. Die was

in april stopgezet vanwege problemen met

het weghakken van een ‘verkleefde’ muur

tussen de slooppanden en het huis ernaast.

Inmiddels is voor dat probleem een oplos-

sing gevonden en kon de sloop verder gaan.

Het afbreken van de vijf panden waar tot

vorig jaar ruim dertig kamers werden ver-

huurd, is noodzakelijk omdat in 2019 bij een

bouwkundige inspectie bleek dat het voeg-

werk tussen de bakstenen in zeer slechte

staat verkeerde en soms zelfs helemaal was

verdwenen. Verder onderzoek maakte dui-

delijk dat sloop en vervangende nieuwbouw

de beste optie was. De kamerbewoners zijn

de afgelopen twee jaar elders onderge-

bracht door Trudo. Bewoners in de straat

met een huis uit dezelfde bouwperiode is

geadviseerd het voegwerk van hun wonin-

gen eveneens te laten onderzoeken. 

Trudo wil proberen om de bakstenen van de

vijf panden te hergebruiken vanwege hun

typische donkere kleur. De stenen die bij de

sloop vrij zijn gekomen worden schoonge-

maakt en bewaard. 

Op dit moment is Trudo bezig aan een wijzi-

ging van het bestemmingsplan. Dat is nood-

zakelijk omdat de nieuwbouw net iets hoger

wordt dan is toegestaan in De Bergen. Als

dit traject positief wordt afgesloten, volgt

de aanvraag bouwvergunning. Trudo hoopt

begin 2023 te kunnen beginnen met de

bouw. Die gaat naar verwachting ongeveer

één jaar duren. 

Ontwerp 
nieuwbouw 

Catharinastraat
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Rogier Bruijning (69) woont sinds zijn

studententijd in De Bergen. Hij heeft in

de bijna vijftig jaar die er sindsdien zijn

verstreken veel zien veranderen. Een

ongedwongen gesprek over de historie

van de wijk, over stedenbouwkundige

ontwikkelingen, het bewonersprofiel,

de sociale samenhang én 't Doorsteekje.

“Er is tussen pakweg 1975 en nu veel ge-

beurd in deze wijk. Ten goede, want De Ber-

gen is er absoluut op vooruit gegaan. Op

allerlei gebied”, vat hij een kleine halve

eeuw samen. Rogier Bruijning betrok hal-

verwege de jaren zeventig van de vorige

eeuw een studentenkamer in De Bergen. “Ik

studeerde Bouwkunde aan de TUe en kwam

in deze wijk terecht na eerst op kamers in

Woensel te hebben gewoond.” Geboren in

Tongelre en op zijn vijfde naar Geldrop ver-

huisd, keerde hij toen hij ging studeren

terug naar zijn geboortestad Eindhoven.

“En eenmaal in De Bergen beland, ben ik er

niet meer weggegaan. Ik voel me hier op

mijn plek, niet in de laatste plaats omdat De

Bergen (steden-)bouwkundig een interes-

sante wijk is.”

De Bergen was medio de zeventiger jaren

een wijk waar je goedkoop onderdak kon

vinden. Vele kamerverhuur- en kraakpan-

den. Er was veel mogelijk op allerlei gebied.

“Cafés waren min of meer de verbindende

ontmoetingsplekken voor met name de wat

jongere bewoners waaronder veel studen-

ten en net afgestudeerden. Café Wilhelmina

bijvoorbeeld was dé plek voor jazz-liefheb-

bers en café Astor in de Prins Hendrikstraat,

aan de kant van het Wilhelminaplein, was

meer de plek voor de lui van de sociale aca-

demie.

Vanuit zijn studie en zijn persoonlijke inte-

resse dook Rogier in de historie van De Ber-

gen. En ontdekte allerlei interessante zaken.

“De Bergen is nog jong, begin 20e eeuw ge-

bouwd als uitleg van de stad, buiten de

stadsmuren. De bloeiende industrie zoals

Philips en de sigarennijverheid, trok veel

mensen naar Eindhoven en die moesten

toch ergens wonen. Er tekenen zich dan in-

teressante contouren af qua bewoners-

samenstelling.” 

Zo was de Heilige Geeststraat tussen 1900

en pakweg 1925 het straatje waar beroepen

zoals tuinmannen, dienstbodes kwamen te

wonen. “Vaak dienstbaar voor de grote

chique huizen aan de Willemstraat. Ze

woonden in kleine huisjes met nog veel klei-

nere tuintjes. Een deel van die huisjes, bij-

voorbeeld tegenover de huidige Spyndhof,

staat er nog steeds en zijn beschermd. Het

koetshuis met de bijbehorende portierswo-

ning zijn beiden rijksmonument.” 

In de Prins Hendrikstraat stonden twee

kloosters voor nonnen en paters. “Zij vingen

burgers uit de stad op die probemen had-

den.” In deze straat woonden vooral

(kleine) zelfstandigen, ambachtelijke mid-

denstanders, personeel uit het middenkader

van de grotere bedrijven zoals de sigaren-

industrie. Je ziet de huizen ruimer worden,

de tuinen groter. In de Catharinastraat

woonden voornamelijk ambtenaren en on-

derwijzers, zichtbaar aan de gevels. Grotere

huizen met kleinere tuinen, ook in de Smits-

straat.”

Wat ook nu nog opvalt is dat het straten-

plan van De Bergen voor een belangrijk deel

is bepaald door de ondergrondse ‘water-

stromen’. “Daardoor lopen de straten tussen

het Wilhelminaplein en de Kleine Berg rich-

ting die Kleine Berg in een steeds scherpere

punt. Dat blijkt onder meer uit de steeds

kleinere achtertuinen in dat stuk Heilige

Geeststraat.”

Rogier stuitte in archieven op meer zaken

die hem opvielen en graag verder wilt uit-

pluizen. “Verspreid in De Bergen stonden

een aantal grote, statige huizen. Bijna land-

goederen. Denk aan de (verdwenen) Fens-

villa op het Fensterrein en het recent

opgeknapte herenhuis naast de moskee, bij

de meeste wijkbewoners bekend als De 4

Azen. En de enorme huizen op het Wilhel-

minaplein. Het blijkt dat er ook zo'n heren-

huis stond, grofweg op de hoek Wilhelmina-

plein en Willemstraat. Het huis is verdwe-

nen, maar het bijhorende koetshuis (Heilige

De Bergen is
er absoluut op
vooruit gegaan
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Geeststraat) staat er nog. Ik wil de historie

van dit pand nog ontdekken.”

Wat ook opvalt, is de (verhoudingsgewijs)

vele scholen in De Bergen. “Voor zo'n rela-

tief kleine wijk stonden er veel. De Am-

bachtschool (wat nu Cicogne is), de HBS aan

de Julianastraat dat eveneens een woon-

functie heeft, de twee basisscholen in de

Oranjestraat, de oude muziekschool in

zowel de Smitstraat als in de Catharina-

straat. Een flink rijtje. Natuurlijk heeft dat

ook te maken met de nabijheid van het

stadscentrum, maar toch is dit de moeite om

te achterhalen.”

En dan 't Doorsteekje, het officieuze

straatje tussen de Heilige Geeststraat en

Prins Hendrikstraat. Een straatje, niet te vin-

den op zowel de officiële gemeentelijke

stadsplattegrond van de gemeente Eindho-

ven én het Eindhovense straatnamenregis-

ter. Maar wel degelijk bestaand. Een groot

deel van de bijna vijftig jaar dat Rogier in

De Bergen woont, heeft 't Doorsteekje in

zijn hoofd gespeeld. “Eerst kort de geschie-

denis”, begint hij. “Bij een bombardement

in de Tweede Wereldoorlog werden twee

huizen in de Heilige Geeststraat en Prins

Hendrikstraat vernield. Het puin werd welis-

waar opgeruimd maar er kwam geen ver-

vangende nieuwbouw. Integendeel. Aan de

kant van de Heilige Geeststraat kwam een

steense muur van tweeëneenhalve meter

hoog, aan de zijde van de Prins Hendriks-

traat een houten schutting met prikkel-

draad. Er schoot onkruid op en er werd

regelmatig afval gedumpt. Toen ik in de

jaren zeventig in De Bergen kwam wonen,

viel die ‘bres’ mij en een medestudent op en

intrigeerde ons.” 

De twee gingen tot actie over en maakten

aan beide zijden een opening in respectie-

velijk de houten schutting en de steense

muur. “Steeds meer bewoners gingen dat

doorsteekje gebruiken maar ons plan om er

een nette doorloop van te maken heeft de

nodige jaren én moeite gekost. Pas eind

jaren negentig kwam er wat schot in en

toen de gemeente overstag ging, was een

nette, fraai en groen ingericht tussen-

straatje eindelijk een feit. Een paar jaar

later kwamen er aan elke zijde een straat-

naambordje: 't Doorsteekje'.” Rogier moet

lachen: “Het had nog een ander gevolg: 

De Bergen kreeg nieuwe straatverlichting.”

Eh, nieuwe straatverlichting? Hoezo? “Tot

een paar decennia terug had de hele Bergen

een straatverlichting die in de nachtelijke

uren ‘dimde’. Het gevolg was dat de straten

in die uren erg schamel verlicht waren wat

het gevoel van veiligheid niet ten goede

kwam. Zeker voor zo'n tussenstraatje is

goede straatverlichting belangrijk. Ik heb

toen contact gezocht met Philips Lighting

dat een kantoor in De Bergen had en vervol-

gens Philips met de gemeente in contact ge-

bracht. Met als resultaat nieuw ontworpen

lantaarnpalen en geen dimmend licht meer

in heel De Bergen.” 

Het is volgens Rogier een goed voorbeeld

hoe bewonersbetrokkenheid kan leiden tot

verbeteringen in hun woonomgeving.

“Zeker als die betrokkenheid georganiseerd

wordt om het draagvlak te vergroten.”

Inmiddels is De Bergen qua bewonersprofiel

flink veranderd. “Er wonen nu relatief veel

hoogopgeleide mensen die vaak behoorlijk

mondig zijn. En indien nodig de ‘strijd’ met

gemeente en ontwikkelaars aan kunnen en

durven te gaan. En op die manier voorko-

men dat er met de botte bijl gesloopt wordt

voor nieuwbouw. Er is helaas een periode

geweest dat er ‘zonder nadenken’ gesloopt

en gebouwd is. Zonder daarbij het karakter

en uitstraling van de wijk in het oog te hou-

den. Er gebeuren tegenwoordig veel goede

dingen in De Bergen. En initiatieven die een

mogelijke bedreiging voor de wijk kunnen

zijn, worden nauwlettend gevolgd. Als ik

dan alles bekijk en tegen elkaar afweeg,

kan ik alleen maar zeggen: De Bergen is er

absoluut op vooruit gegaan.” 

Café Wilhelmina vierde vorige week het 50-

jarig bestaan. Dat feest was vorig jaar van-

wege corona grotendeels uitgesteld. Wel

verscheen er in 2021 een jubileumboek.

In 1971 opende Will Klappe in een voorma-

lige behangwinkel café Wilhelmina. Samen

met zakenpartner Hans Neutkens wist hij in

korte tijd het café tot ‘the place to be’ te

maken voor jazz-liefhebbers met als één van

de hoogtepunten het optreden van Dizzy

Gillespie. In de decennia erna groeide ‘Wille-

mien’ uit tot een intiem poppodium waar re-

gelmatig grote namen optraden. Wat te

denken van bluesgigant Joe Bonamassa en

de Nederlandse rocker Herman Brood en 

gitaarfenomeen Jan Akkerman. Voor veel

bands was optreden in het café aan het Wil-

helminaplein een opmaat naar bekendheid.

Tegelijkertijd was de horecazaak een sociaal

trefpunt voor talloze Eindhovenaren van alle

leeftijd. “Het mooie aan ‘Willemien’ is dat

hier zowel het jonge als ook het wat oudere

publiek het prima met elkaar kunnen vin-

den”, complimenteert een stamgast de sfeer

in het onlangs opgeknapte café. “Ook zie je

hier vaak de tweede generatie binnenlopen

van stamgasten. In andere cafés komt die

tweede generatie alleen maar binnenlopen

om hun vader uit de kroeg te halen.”

Café Wilhelmina is veel meer dan alleen een

‘muziekkroeg’. Het is een plek waar veel

mooie, sociale initiatieven tot bloei komen.

Voor veel verenigingen en clubs is de zaak

de thuishaven waar het bier het beste

smaakt. Zoals voor de Wilhelminafanfare,

een ludiek stel muzikanten die altijd overal

plezier brengen, de toerfietsclub, de evene-

menten op het Wilhelminaplein. Allemaal

ativiteiten die verbroederen en verbinden. 

In het weekend van 24, 25 en 26 juni vierde

café Wilhelmina dan toch zijn 50e verjaardag.

Met een swingavond op vrijdag. Op zater-

dag een barkeeperreünie met twee uurtjes

gratis bier, een defilé van de vele verenigin-

gen die Wilhelmina als uitvalsbasis gebrui-

ken en een optreden van Ooh My Soul die

dampende en stampende soulklassiekers

brachten. Zondag was er onder meer een

pubquiz en een optreden van het duo Luuk

en Peer. Kortom een weekend gezelligheid

in de beste traditie van café Wilhelmina. 

Café Wilhelmina 
viert jubileum
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Het Bergen Bulletin kijkt met regelmatig

terug in de historie van de wijk. Dit keer

naar de Philipsgebouwen aan de Willem-

straat die 25 jaar geleden werden ge-

sloopt om plaats te maken voor de

nieuwbouw van het huidige Regenten-

kwartier.

Het is één van de talloze voorbeelden in het

Eindhoven van voor de eeuwwisseling dat

‘oude zooi’ gesloopt moest worden voor 

ambitieuze nieuwbouw. Nu staat er aan één

zijde van de Willemstraat een rijtje rode bak-

stenen ‘woonbakken’ met de even ambiti-

euze naam ‘Regentenkwartier’. Een zielloos

stukje Eindhoven dat er op de ontwerpim-

pressie’s zo ‘aantrekkelijk en levendig’ uit

leek te zien, maar in werkelijkheid een

woongebied is geworden zonder hart, zon-

der ziel, zonder echt leven. Dat het ook an-

ders kan, bewijst Strijp-S waar die ‘oude

zooi’ letterlijk en figuurlijk nieuw leven is

geblazen.  

Voor Bergenbewoner Huub Segeren was de

komende sloop van het vroegere Philips-

ingenieursgebouw aanleiding voor onder-

staand artikel in het wijkblad. 

Vermalen tot gravel
Bekijk deze Philips-gevel aan de Willem-

straat nog maar eens goed. Want voor je 

‘t weet is ook dit stukje historisch Eindhoven

van de kaart verdwenen. Waar ‘t Van Abbe-

museum slachtoffer werd van haast ‘n hetze

tot behoud van een torentje, wordt hier bin-

nen enkele weken een minstens zo stedelijk

gevelbeeld vermalen tot gravel. 

U i t  d e  O u d e  D o o s :  B e r g e n  B u l l e t i n  d e c e m b e r  1 9 9 7

Het pand, in 1920 ontworpen door architect

L. Scheffer (en dus niet Roosenburg zoals

menigeen denkt), is door Philips gebouwd

als ingenieursbueau. Ook de gemeente heeft

de historische waarde van 't pand ingezien,

maar het gaat er omwille van economische

motieven toch aan. Zo begraven we cultuur

om haar te vervangen door het strakke ritme

van onze economische realiteit. De nieuw-

bouw aanpassen aan het bestaande pand

vergt creativiteit, is te duur en beperkt de

vrijheid van de architect die per slot van re-

kening ook met z'n eigen stijl zit.

Je kunt ‘t pand mooi of lelijk vinden, maar

wat je in ieder geval kunt constateren is dat

architect Scheffer z'n best heeft gedaan de

gevel bezieling mee te geven. De diversiteit

van ‘t materiaal- en kleurgebruik leiden tot

een bijzondere architectonische compositie. 

Dit kan bepaald niet gezegd worden van de

twee belendende gebouwen die al veel te

lang de Willemstraat van een kille sfeer heb-

ben voorzien. Alhoewel ik niet pretendeer

om ‘t antwoord te hebben, weet ik wel dat

afbraak van zo'n gevel averechts staat op

pogingen om Eindhoven boeiender en cultu-

reler te maken. Misschien een alternatief

om, op z’n 'Bels’, alleen de voorgevel te

laten staan om daarachter nieuwe apparte-

menten te bouwen.

Spannender is ‘t om de voorgevel als een

soort van ruine-achtige sculptuur solo te

laten voortbestaan, mogelijk afgestut op de

nieuwbouw die erachter zal verrijzen. Zo

zou een geluidsscherm kunnen ontstaan dat

je aan de binnenzijde zou kunnen bekleden

met klimop en dat met wat extra middelen

(o.a. Iicht) een boeiend geheel op zou kun-

nen leveren. Zo kan de mens wat bedenken,

maar zonder veel effect. Waar geen fantasie

is, verdwijnen cultuur en expressie en res-

teert Eindhoven: nuchter, zakelijk, koel en

zonder opsmuk.

Aldus Huub Segeren

Werkplekken werden woonplekken



B E R G E N  B U L L E T I N ·  J U L I  2 0 2 2 9

Ook Rock en Roll Meeting
kan weer

Na een gedwongen onderbreking van twee

jaar vanwege corona neemt de Rock ‘n Roll

op zaterdag 16 juli vanaf 14.30 uur weer

voor één dag het Wilhelminaplein over. De

Rock ‘n Roll Meeting op zaterdag wordt zon-

dag gevolgd met het al even traditionele

Bluesfestival. 

Het is 16 juli alweer de 15e Rock ‘n Roll Mee-

ting op het Wilhelminaplein. En 42 jaar dat

José Verspaget deze meeting organiseert.

“Ho effe”, zegt ze meteen. “Ik ben misschen

wel het ‘gezicht’ van de organisatie maar

zonder al die geweldige mensen die me bij

elke editie helpen, zou dat me nooit gelukt

zijn. En dat kan ik niet vaak genoeg bena-

drukken.”

Elk jaar slaagt de organisatie er weer in om

een aantrekkelijk programma neer te zetten.

In een eerder interview zei José daar het vol-

gende over: “Het Rock&Roll-wereldje is klein;

er is geen Mojo of iets dergelijks waar je

bands vandaan kunt halen. Samen met Erwin

Princen proberen we R&R-parels naar hier te

halen. We kijken welke bands er in juli toeren

en benaderen die persoonlijk. Deze werkwijze

is noodzakelijk want buitenlandse acts speci-

aal voor de R & R Meeting naar Eindhoven

halen, is onbetaalbaar. We zijn immers een

gratis festival.”

Een groot deel van de bezoekers komt elk

jaar terug naar het Wilhelminaplein. “Het

publiek is erg trouw, ik zie elk jaar veel de-

zelfde gezichten. Het is fantastisch elk keer

weer te zien met hoeveel zorg veel bezoekers

zijn gekleed en gekapt als echte Rockers.

Voor veel van hen is Rock&Roll behalve 

muziek ook een levensstijl.”

De vrolijkheid met een ietwat rauw randje is

wat haar zo aantrekt. “Iedereen danst of be-

weegt op de muziek; man, vrouw en kinde-

ren. Hoe stoer de mannen er ook uitzien, er

wordt gewoon gedanst. De mensen doen

hun best er mooi uit te zien en hebben 

plezier. Dat verandert niet. De kuiven worden

bij sommige bezoekers misschien wat dunner

en grijzer of verdwijnen zelfs, maar de bele-

ving blijft hetzelfde.

José rolde de muziekwereld in via Starling en

Pink, Plastic en Panties; de eerste vrouwen-

groepen van Nederland die zelf musiceerden.

“Daar drumde ik in, onze repetities waren in

PopEi.” Met Frank Heiligers begon ze concer-

ten in het Karregat te organiseren. Toen het

platenlabel Rockhouse ruim veertig jaar gele-

den vroeg aan de twee om R&R naar Eindho-

ven te halen, ging de steen aan het rollen.

Vijftien jaar geleden zijn we op het Wilhel-

minaplein terechtgekomen. Daar werd in juli

al het Bluesfestival gehouden. Frank van den

Nieuwenhof en Koos Cornelissen van café

Wilhelmina vonden dat daar best een

Rock&Roll-gebeuren bij pastte. Wij op zater-

dag, zij op zondag.”

En na twee jaar onderbreking kunnen José

Verspaget en co-presentator Paddy van Lies-

hout vanaf 14.30 uur op zaterdag 16 juli

weer de optredende bands aankondigen.

Dat zijn dit jaar Mike Fantom and the Bop-A-

Tones (Belgie/Frankrijk), The Hillbillies (Frank-

rijk), Rockin’ EM (UK), Adriano Batolba Trio

(Duitsland), Los Killer Tones (Mexico) en Bad

Mess (NL). Rumble Rousers spelen tijdens de

pauze in café Wilhelmina. Naast de muziek-

optredens zijn er op het Wilhelminaplein ook

een R&R-markt en R&R-autoshow.

Twee dagen genieten op het Wilhelmina-

plein in een gezellige ambiance. Dat komt er

aan op zaterdag 16 juli en zondag 17 juli. Op

zaterdag regeert Rock & Roll op het plein

met muziek die tot dansen uitnodigt samen

met een gevarieerde R&R-markt en fraaie

old timers (zie hiernaast). En zijn de laatste

Rock & Roll-klanken verdwenen dan neemt

de blues het op zondag over.

Met vanaf 14.00 meeslepende muziek van

Ray Stapien, Veltman Brothers, Allman Bro-

thers Trib, Ragtime Romours en Big Pete.

Bands die garant staan voor een gevarieerde

bluesbeleving voor elke liefhebber. Het is al-

weer de 27e keer dat het Wilhelmina voor

één dag in het teken van de blues staat. En

weet je wat het mooie is? Net als de Rock en

Roll Meeting van de dag tevoren is ook deze

Blueszondag gratis toegankelijk.  

Na Rock & Roll 
komt de Blues
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Journaliste en copywriter Saskia Castelyns (40) ruilde 

onlangs Antwerpen in voor Eindhoven. In het Bergen 

Bulletin verhaalt deze in De Bergen neergestreken 

Vlaamse expat over haar allereerste belevenissen.

Laat me jullie voor de verandering eens trakteren op een aloude

Vlaamse mop die je een beetje spottend beantwoordt als mensen vra-

gen hoe het met je gaat. “Het gaat, Jenny. Het gaat”, terwijl je de ran-

den van het kleed op de tafel waar je aan zit dwangmatig en krachtig

gladstrijkt. De mop is afkomstig uit het bekende sketchprogramma ‘In

de Gloria’ dat begin jaren 2000 heel Vlaanderen aan de beeldbuis

kluisterde. Droge humor en soms plaatsvervangende schaamte bij het

bekijken van sommige sketches. Maar eigenlijk is dàt ook echt wel

Vlaanderen. Bescheiden, droge boeren, vastgeroest ergens in de

Vlaamse klei. Niet àlle Belgen zijn uiteraard hip en bourgondisch. Ik

durf zeggen dat dat écht een stadsfenomeen is. We zijn vooral heel

eenvoudig, maar ik denk dat jullie dat al wel wisten. Enfin, lieve Ne-

derlanders: de serie is écht een aanrader. Ook als zullen jullie niet alles

begrijpen en is het ook geen waterdichte beschrijving van de doorsnee

Vlaamse mentaliteit. Het is gewoon een grappige serie. Maar hoe kom

ik nu ook weer bij die mop? Ah ja, omdat mij de vorige weken wel

vaker is gevraagd hoe het nu met me ging. ‘Of het al wat beter was?’

Wel, anderhalve maand - na mijn gitzwarte column- in dit Bergen Bul-

letin heb ik die vraag verbazingwekkend gekregen. Ik had namelijk ge-

schreven over een erg zware, futloze periode: mentaal en financieel.

En mijn dilemma, of eerder de overweging, om weer naar Antwerpen

te verhuizen. Maar eigenlijk heb ik nooit stil gestaan bij de hoge her-

kenbaarheidsgraad van mijn foto bij deze column. Damned, that pony

Maar kun je geloven dat er dus wildvreemde mensen mij op straat

aanspraken. “Hey, jij bent toch die Belgische hé? Het betert wel hoor.

Je raakt toch alweer op het Wilhelminaplein”, lachten er een paar

goedbedoeld als ik er effectief eens met Claire – m’n Franse buur-

vrouw, weet je wel – belandde. Ik kreeg zelfs mails van lezers van het

Bergen Bulletin. Om eens een koffietje te gaan drinken, ofzo. Waan-

zinnig. En zo hartverwarmend. Daar waar ik net zo worstelde met

mijn heimwee naar Antwerpen, m’n vrienden, m’n familie…kwamen

er een paar warme lezers over de brug. Ik moet wel eerlijk toegeven

dat ik ze niet geantwoord heb. Maar ik ben dat nog wel van plan. Het

was gewoon toen nog te vroeg. Traag maar gestaag gaat het beter

met mij. En het zal nog wel even duren voor ik weer helemaal de

ouden ben. Sporten, sporten, sporten en allerhande stresssituaties ver-

mijden. Doktersadvies. Ik kan ook alweer wat in de toekomst kijken en

durf stilaan weer wat plannen maken. Ingrijpende plannen, zelfs. Ik

heb de huurders van m’n huis in Antwerpen hun opzeg gegeven. En in

september trek ik weer naar m’n luxe duplex met magisch dakterras.

Nederland, Eindhoven… ik heb het geprobeerd. En eerlijk… elke dag

twijfel ik nog. Maar er moest iets gebeuren. 

Het leek erop dat niets de realisatie van het ambitieuze plan Nieuw

Bergen kon tegenhouden. De locatie aan de Deken van Someren-

straat is ‘bouwrijp’, alle 111 koopappartementen zijn onder optie ver-

kocht, niets leek de ca. twee jaar durende bouw tegen te kunnen

houden. Of toch...? 

Want het blijkt dat er mogelijk nog een addertje onder het gras zit

waardoor de vergunning nog niet helemaal rond is. Zoals al kort

werd aangestipt in het mei-nummer van het Bergen Bulletin loopt er

nog een procedure bij de rechter van omwonenden. Die vrezen na-

melijk nog meer parkeerproblemen. 

Niet alleen direct rond Nieuw Bergen maar ook in de hele Bergen.

“Alleen in de Don Boscostraat is het vergunningparkeren door de ge-

meente al jarenlang gecombineerd met betaald parkeren voor ieder-

een”, legde bewoner Mark Verhoeven, die de 48 vergunninghouders

vertegenwoordigt, uit in het ED. “Met als gevolg dat wij elke dag

moeten zoeken naar een parkeerplekje waar we volgens onze duur-

betaalde vergunning recht op hebben. Onze parkeervergunning is

naast de Don Boscostraat ook geldig op de Zwembadweg en Paradij-

slaan maar ook daar is er nauwelijks plaats om te parkeren.”

De procedure is inmiddels voor de rechter geweest. “De behandeling

van de zaak is naar ons gevoel goed verlopen, het wachten is nu op

de uitspraak.” 

Een aantal vergunninghouders besloot uiteindelijk naar de rechter te

stappen omdat de gemeente de afgelopen twee jaar niet bereid was

om het probleem aan te pakken, stellen ze. Terwijl volgens hen de

oplossing heel simpel is: ook in hún buurt ‘parkeren alleen voor ver-

gunninghouders’ in te voeren. Net als in de rest van De Bergen.

Is voor de omwonenden met een parkeervergunning het vinden van

een parkeerplaats in de buurt van hun woning een dagelijkse erger-

nis, ze zijn bang dat als er niets veranderd het probleem met de

komst van Nieuw Bergen alleen maar nog groter wordt. 

Voor de 242 wooneenheden van het plan Nieuw Bergen worden on-

dergronds 169 parkeerplaatsen gerealiseerd.     

Volgens de gemeente zijn die 169 plekken door het beschikbaar zijn

van deelauto’s voor de bewoners van Nieuw Bergen voldoende. De

gemeente hanteert daarbij de norm dat het gebruik van één deel-

auto zes parkeerplaatsen minder nodig. Een berekening die volgens

Mark Verhoeven niet klopt. “Uit landelijk onderzoek blijkt dat die

norm bij appartementen in andere steden nergens wordt aange-

toond. Toch houdt de gemeente Eindhoven er aan vast.”

Het vertrouwen van de vergunninghouders in de gemeente is niet

groot. Het steekt hen dat de verantwoordelijk wethouder Yasin Toru-

noglu een eerdere belofte niet nakomt. “Wij hebben onze bezwaren

tegen de wijziging van het bestemmingsplan

ingetrokken omdat de wethouder beloofde

dat er een oplossing zou komen. Maar de ge-

meente wilde daar niet aan meewerken.

Daarom zijn we naar de rechter gestapt.”

Mark Verhoeven benadrukt nog eens dat de

omwonenden absoluut niet tegen het bouw-

plan Nieuw Bergen zijn. “Wij willen alleen dat

dit parkeerprobleem wordt opgelost.”

Castelyns,
Sáskia 
Castelyns

(Een Vlaamse in De Bergen)

VREES VOOR PARKEERCHAOS
DOOR NIEUW BERGEN
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KLEINE BERG 42 
5611 JV  EINDHOVEN 
040 244 92 58 
WWW.GALLERYREMBRANDT.COM

De verkoop  
van uw huis  

in De Bergen: 
Patrick Deckers  

Makelaars

thuis in De Bergen

telefoon: 06 83 94 12 61 
www.deckersmakelaars.nl • patrick@deckersmakelaars.nl

    

         

          

     

    

       

         

     

      

     

      

      

      

       

        

     

         

        

 

  

      

       

       

        

         

      

        

       

        

        

       

       

        

         

 

 

        

     

        

    

      

       

      

     

      

      

      

       

        

        

       

    

    

 

   

       

        

        

        

      

        

          

       

         

       

 

 

       

        

        

         

       

      

       

     

       

      

   

        

       

       

        

     

         

        

       

       

 

 

         

         

          

     

       

      

         

     

      

       

        

   

www.goedeboekendrukker.nl

LAGE EN HOGE OPLAGE • MAXIMALE KWALITEIT • LAGE PRIJS
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Kunstboeken - Lesboeken 

Puzzelboeken - Schoolboeken 
Managementboeken 

Stripboeken - Magazines
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ADVERTEREN 
IN HET BERGEN

BULLETIN...

DOEN!

Contact Lucas Nuchelmans: nuchel_01@hotmail.com
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“Er is tussen pakweg 1975 en nu veel
gebeurd in deze wijk. 
Ten goede, want De Bergen is er abso-
luut op vooruit gegaan. 

Rogier Bruijning over ‘zijn’ Bergen

In de zomermaanden laat half Nederland huis en haard onbeheerd achter om lekker op een

welverdiende vakantie te gaan. Dat is ook bij het inbrekersgilde bekend. Voorkom bij thuis-

komst de kater van een inbraak. Enkele handige tips.

- Als je buren thuisblijven wanneer je op vakantie gaat, vraag hen dan of ze elke dag even

binnenlopen in jouw huis. Om de brievenbus te legen (volle brievenbussen zijn een duidelijk

teken van afwezigheid), gordijnen open of dicht te doen en lampen aan of uit. 

Zij zullen  gebruikmaken van de mogelijkheden. Ruim daarom kliko's, ladders en (tuin-) ge-

reedschap op. Maak het ze niet te makkelijk. Een buitenlamp, met bewegingssensor, die bij

bewegingen aanspringt, verkleint de kans op ongewenst bezoek. 

- Zorg dat waardevolle spullen zoveel mogelijk uit het zicht zijn. Overdrijf niet want een

woonkamer zonder tv en audio maar wel mét de losse kabels geeft een verkeerd signaal. 

- Zet niet op social media dat je op vakantie gaat. En let een beetje op met het delen van va-

kantiefoto's via social media als je nog niet terug bent. Bewaar de fotopret zoveel mogelijk

voor ná je vakantie. 

- Een goede inbraakbeveiliging helpt natuurlijk prima, maar kost ook het nodige geld. Kijk op

internet of er ook voor jou betaalbare beveiliging is te vinden. Goed hang- en sluitwerk dat

voldoet aan het SKG-keurmerk maken het inbrekers extra lastig om snel binnen te komen.

- Tegenwoordig kun je door enkele camera's op strategische plekken in huis te plaatsen met je

smartphone, waar je ook bent, regelmatig controleren of alles in orde is. Absoluut betaalbaar.

- Maak foto's van duurdere spullen, apparaten en sieraden. Ook van het serienummer e.d. 

- Het miniem merken van spullen (bv postcode) kan het oplossen van een inbraak vergroten. 

- Veel mensen verstoppen waardevolle spullen vaak op plaatsen waar een inbreker als eerste

kijkt. Tussen het beddegoed in de linnenkast, in een suikerbus in de keuken of in een bureaula

of nachtkastje. 

- Ben creatief en bedenk minder voor de handliggende plekken. Zorg wel dat je die zelf niet

vergeet...

Mogelijk kunnen deze tips bijdragen tegen een inbraakkater bij terugkeer van een geslaagde

vakantie. En houd er ook rekening mee dat een coronabesmetting nog steeds op de loer ligt. 

Veel plezier en genot en rij, vlieg en vaar voorzichtig.

Voorkom een kater 
na de vakantie

B E R G E N
B U L L E T I N
NIEUWSBULLETIN VOOR BEWONERS,  BEDRIJVEN EN INSTELLINGEN IN DE BERGEN

Leuk en leerzaam
bezig zijn
De Bibliotheek in de Witte Dame heeft ook

deze vakantieperiode allerlei leuke en leer-

zame activiteiten voor de jeugd. Van knut-

selen tot poppenkast en van wildplukken

tot voorlezen. Ook voor volwassenen zijn er

diverse activiteiten. Op www.bibliotheek-

eindhoven.nl is een uitgebreid overzicht te

vinden met datums, tijden en eventuele bij-

dragen. 

Hulp bij opruimen
Wil je overbodige spullen en huisraad kwijt

en je hebt geen vervoer om het naar de mi-

lieustraat te brengen, roep dan de hulp in

van Cure. Tegen een vergoeding haalt het

afvalbedrijf uw spullen op. Meer info:

www.cure-afvalbeheer.nl/collectionservice-

ehv.

Collectionservice
Cure
When you have old furniture and other

things that you don't want anymore and

you have no transport to bring it to the

waste recycling point. Then you can contact

the collection service of Cure. For a fee Cure

picks up your old stuff and transports it to

the recycling point. More information:

www.cure-afvalbeheer.nl/collectionservice-

ehv.
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