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Raad van State
geeft Bergenbewoners gelijk

Foto: Rob van der Linden

Er wordt voorlopig geen hotel gebouwd op
het Luciferterrein. De gemeente heeft
volgens de Raad van State 'slecht' werk
geleverd bij de vaststelling van het uitwerkingsplan. Ook is onvoldoende rekening
gehouden met belangen van omwonenden.
De Raad van State (RvS) heeft op 3 april j.l.
het beroep van een groep Bergenbewoners

‘Is dat nou
echt zo moeilijk?’

tegen het gemeentelijk ‘uitwerkingsplan 1e
fase Bergen-hotel’ gegrond verklaard.
De uitspraak betekent (voorlopig) een
streep door de plannen van de Holland Art
Group (HAG) op het Luciferterrein. HAG wil
al jarenlang een hotel met zeventig

Jarenlang hebben bewoners van De Bergen geroepen om ondergrondse afvalcontainers.

kamers, twee restaurants met terras,

Sinds enkele jaren zijn die er en is het straatbeeld, bergen afvalzakken in De Bergen, ver-

commerciële ruimtes en een parkeergarage

beterd. Toch zijn er nog steeds plekken in de wijk waar je neergekwakte vuilniszakken

bouwen op het binnenterrein.

aantreft. Vaak naast de 'electronische muil' van zo'n ondergrondse container. Vaak ook

In een eerste reactie in het Eindhovens

kapot gebeten door katten, honden of kraaien.

Dagblad van 5 april laat HAG-directeur

Oorzaak volgens veel bewoners: de container doet het niet. Nee, niet de container de

Frank Stroeken weten op korte termijn te

schuld geven, maar wijs naar jezelf. Jij laat de zak achter op een plaats waar die niet hoort

willen bekijken hoe de plannen voor het

te staan. Gewoon mee terug naar huis nemen en via 14040 CURE bellen om melding te

Luciferterrein aangepast kunnen worden.

doen van een kapotte of volle container. Kun je diezelfde zak de volgende dag gewoon in

"Het is jammer dat het zo loopt, maar het

de container gooien in plaats van hem er naast zetten. Want zeg eens eerlijk: is dat nou

plan zelf is niet afgeblazen. Ook niet door

echt zo moeilijk?

de Raad van State." De Holland Art Group

Hondenpoep hoort niet op straat

was géén daadwerkelijke partij in de

Een winterse wandeling door De Bergen zou een genoegen kunnen zijn, gezien de veel

beroep was ingesteld tegen een gemeente-

mooie plekjes in de wijk. Helaas wordt zo’n wandeling met grote regelmaat wat minder

lijk besluit: de vaststelling begin 2012 door

genoegelijk bij het zien van de vele hondenpoep. Op straat, in de goot, op de stoep, in

Burgemeester en Wethouders van het 'uit-

plantsoenen en perken. Niet alleen een onsmakelijk gezicht maar ook gewoon smerig en

werkingsplan 1e fase Bergen-hotel'. Het

onhygiënisch. Wat voor problemen hebben vele hondenbezitters er toch mee om de poep

‘uitwerkingsplan’ is een soort op maat

beroepsprocedure bij de RvS. Het bewoners-

van hun trouwe viervoeter op te ruimen.

gesneden ‘mini-bestemmingsplan’ voor een

Je zou bijna vragen om extra cameratoe-

bepaalde locatie om eventuele, vaak lang-

zicht zodat de overtreders van het

durende, procedures rond het algemeen

Eindhovense hondenbeleid (oa hondenpoep

geldende bestemmingsplan te omzeilen.

niet opruimen = boete) een poepje van

In het vonnis verwijt de RvS de gemeente

eigen deeg kunnen krijgen: bij het verlaten

'onzorgvuldig en onvolledig' onderzoek bij

van hun huis een berg hondenpoep voor

het vaststellen van het uitwerkingsplan. Zo

hun eigen voordeur aantreffen. Dat vindt

zou de gemeente onvoldoende rekening

niemand leuk, dus gewoon een plastic zakje

hebben gehouden met de buurtbewoners:

mee-nemen en opruimen die hap.

(vervolg pagina 2 linksboven)
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(vervolg van pagina 1)
het geplande terras bij de nieuwbouw zou

Oosters eten in opmars in De Bergen

voor geluidsoverlast zorgen. Ook vindt de

Met de recente opening van twee nieuwe

gekregen. De eerste, tweede en derde ver-

RvS de geplande bouwhoogte van vijftien

restaurants is het eten uit het verre Oosten

dieping van het pand zijn nog wel te huur.

meter te hoog in relatie tot de direct omlig-

duidelijk in opmars in De Bergen. In het

De eigenaar kan nog wel een bezoekje ver-

gende bebouwing waardoor de nieuwbouw

oude ED-pand op de hoek van de

wachten van de gemeente. Zo zouden ze op

te overheersend zou kunnen zijn.

Keizersgracht en Kleine Berg heeft Sakana

een aantal punten afgeweken zijn van de

Bergenbewoner Frank Coolen, een van de

Sushi & Grill haar deuren geopend. En aan

verleende bouwvergunning. Onder meer

mensen die beroep

de Kleine Berg 57h, in het pand waar eerder

wat betreft de reclame op de gevels was op

aantekenden,

Listers/Bobo Beer/Saint Germain zaten, is

een vergadering van de commissie Ruimte

reageerde verheugd

Unami geopend.

en Vastgoed te horen.

maar ook terughou-

Beide 'all you can eat'-zaken zijn onderdeel

Omdat het pand een monumentstatus heeft

dend.

van een keten: Sakana heeft ook een vesti-

moet de Monumentencommissie beoordelen

“De uitspraak van

ging in Den Bosch, Unami heeft er zelfs zes

of het restaurant al dan niet aanpassingen

de RvS bevestigt mij

verspreid over het hele land.

zal moeten doen aan de inderdaad opvallen-

in mijn mening dat

Met de opening van Sakana heeft het oude

de naamborden op de gevels.

de gemeente in het

ED-pand eindelijk weer een bestemming

hele traject van het
uitwerkingsplan niet heeft gehandeld zoals
ze eigenlijk hadden moeten doen. Maar ik
wil eerst mijn advocaat naar het gehele
vonnis laten kijken voordat ik verdere uitspraken doe."
De gemeente liet na de uitspraak weten
dat de juridische afdeling het vonnis nog
bekeek en pas daarna te willen reageren.
Voor de precieze inhoud van het vonnis
van de RvS:
www.raadvanstate.nl/201202100/1/R3
(bron Eindhovens Dagblad)

Foto’s: Henk Jan Drenthen

DIT JAAR WEL BOURGONDISCH WILHELMINAPLEIN
De horeca-ondernemers op het Wilhel-

schoot bij de ondernemers in het verkeer-

lijk weinig positiefs toe te voegen aan

minaplein willen dit jaar weer wel een

de keelgat. Daardoor zouden de kosten zo

Bourgondisch Wilhelminaplein."

Bourgondisch Wilhelminaplein houden.

hoog oplopen dat het voor de deelnemen-

Vorig jaar werd het culinaire evenement

de horeca- en restauranthouders een te

op het laatste moment afgeblazen na one-

kostbare zaak zou worden. "We hoeven

nigheid met de gemeente over de invulling

die dag echt geen winst te maken, daar

van het inmiddels aangepaste evenemen-

gaat het bij dit evenement niet om", laat

tenbeleid. Met name de eis van de

een woordvoerd van eetcafé De Gaper

gemeente dat er per 250 bezoekers één

weten. "Met min of meer quite spelen zijn

beveiligingsmedewerker moest rondlopen,

we meer dan tevreden. Het voornaamste

040 2510387, nuchel_01@hotmail.com

doel van Bourgondisch Wilhelminaplein is

• Fotografie: Rob Stork, Jannie v.d. Broek,

dat we ons kunnen presenteren en met

C O L O F O N
• Tekst: Renate Richters, Tom Adriaans,
Ignace Op de Macks
• Redactie: Lucas Nuchelmans,

Henk Jan Drenthen

onze bezoekers een gezellige dag kunnen

• Vormgeving: Henk Jan Drenthen

hebben." Vast staat dat het evenement

• Drukwerk: PrintPlan

niet tegelijk met Montmartre in De Bergen

• Oplage: 1300 stuks

wordt gehouden. "De precieze datum is

• Distributie: Ignace Op de Macks, Kleine

afhankelijk van wat er in die periode nog

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

meer te doen is op de gemeentelijke eve-

• Deadline komend nummer: vr. 24 mei.

nementenkalender. En of PSV een risico-

• Verschijningsdatum vr. 7 juni.

thuiswedstrijd speelt want bijvoorbeeld

• Voor verdere informatie en aktiviteiten

Feyenoordsupporters hebben waarschijn-

kijk op www.stichtingdebergen.nl

Foto: Jannie v.d. Broek
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‘Ik ben zeker
geen ‘doorsnee’
naai-juf’

SCHOUDERS
ERONDER (2)

GAST
COLUMNIST

Als lid van de Eindhovense gemeenteraad
breek ik regelmatig mijn hoofd over vraagstukken zoals ‘hoe bevorderen we de sociale cohesie’ en hoe zorgen we ervoor dat de
‘weerbare sterke burger’ zich gaat bekommeren om zijn ‘zwakkere buurman’, en hoe
we dan het ‘vangnet’ voor de meest kwetsbaren kunnen garanderen. Allemaal vaktaal
voor maatregelen die ervoor moeten zorgen
dat ouderen of inwoners met een beperking
niet in de kou komen te staan als de landelijke bezuinigingen in alle hevigheid gaan

Foto’s: Jannie v.d. Broek

landen. In de raad discussiëren we over of

Bergenbewoonster Cecile van Mierlo

tiel' uit: naaimachines, een grote kniptafel,

die burgers er wel zijn en of ze dan wel tijd

(39) heeft onlangs in de oude school

lappen stof, garens, stofstalen, patroonpa-

hebben.

aan de Oranjestraat 2a Atelier Cilhouette

pier. "Ik ben hier helemaal op mijn plek.

Een goede vraag: zijn die burgers er wel,

geopend. Daarmee heeft De Bergen er

Hier kan ik mijn passie uitoefenen. Zelf kle-

die zich belangeloos willen inzetten voor

niet alleen weer zo'n leuk, klein

ding ontwerpen en maken. Lekker met tex-

een ander, of iets willen bijdragen aan de

bedrijfje bij dat de wijk zo bijzonder

tiel werken, oplossingen zoeken voor het

leefbaarheid in hun eigen buurt? Tijd om

maakt, maar wordt er ook van een van

verwerken van moeilijke stoffen, gewoon

eens in mijn eigen omgeving rond te kijken.

die markante Bergenpanden goed

lekker mijn ding doen." Ze is niet echt een

Zomaar wat observaties: een goed bezochte

gebruikgemaakt.

doorsnee 'naai-juf' en er van overtuigd dat

nieuwjaarsreceptie, waar allemaal activitei-

Cecile gebruikt een lokaal op de eerste ver-

ze iets extra's toevoegt. "Nederlanders,

ten voor en door bewoners werden gelan-

dieping, de begane grond wordt al langer

mannen en vrouwen, gaan over het alge-

ceerd; zo’n 20 vrijwilligers (waaronder

gebruikt door een bedrijf. "Als studente

meen degelijk maar daardoor ook 'doorsnee'

ikzelf) die hielpen met het schoonmaken

woonde ik al in De Bergen en ben niet

en een beetje saai gekleed. Vaak kun je

van het buurthuis na de brand van afgelopen

meer uit wijk weggegaan. Acht jaar geleden

met enkele details kleding meer bijzonder

november; de overbuurman die ouderen

heb ik er een huis gekocht", vertelt Cecile.

maken. Net iets beter passend of eigen.

met gezondheidsproblemen in de straat

"Dat ook mijn atelier in De Bergen zit, vind

Dat kan ik cursisten leren. Maar meiden die

helpt met wat praktische klussen; de actieve

ik extra leuk omdat ik me hier op mijn plek

naar het eindexamengala willen in een

buurtverenigingen van de Bergen en van

voel." Bij Cilhouette

mooie, aparte jurk

het Wilhelminaplein; de mooie bijdragen

kan men terecht voor

kunnen ook bij mij

bij GLOW in de Catharinastraat, ook met

naaicursussen, op

terecht. Net als men-

betrokkenheid van bewoners gerealiseerd.

maat maken van

sen die een speciale

Het feit dat mensen elkaar aanspreken over

kleding, galajurken,

carnavalsoutfit willen

de vuilniszakken die naast i.p.v. in de

carnavalsoutfits en

hebben. Zo heb ik dit

container wordt gedeponeerd, en over het

gewoon (klein) ver-

jaar voor een

schoonhouden van de achterpaden. De

stelwerk. ”Na mijn

Waalrese carnaval-

bloembakken bij mij in de straat die door

opleiding aan de

sprins en zijn gevolg

de bewoners worden bijgehouden, en dat

Amsterdamse MTS

prachtige kostuums

ik regelmatig Bergenbewoners spreek die

gemaakt. Heerlijk om

graag iets bijdragen in de buurt en die het

voor Mode en
Kleding, heb ik in Eindhoven de studie

te doen. Maar ik zie ook een uitdaging om

helemaal niet vanzelfsprekend vinden dat

HEAO communicatie afgerond, waarna ik in

samen met moslima's kleding te maken

de overheid maar alles oplost.

de reclame- en communcatiesector terecht

voor bijzondere gebeurtenissen. Ook mode-

Deze betrokkenheid maakt dat de Bergen

ben gekomen. Maar het bleef kriebelen, ik

zaken die nieuwe kleding voor hun klanten

een prachtige wijk is om te wonen. Neemt

wilde al langer weer iets met mode en tex-

precies op maat willen hebben of spoed-

niet weg dat er altijd nog een hoop te

tiel gaan doen. Daar ligt toch mijn creatieve

aanpassingen wensen, kunnen me bellen."

doen is, ik sluit me dan ook helemaal aan

hart en eind vorig jaar heb ik de knoop

Het kan allemaal bij Atelier Cilhouette in de

bij de slotwoorden van de vorige gast-

doorgehakt. Sinds kort zit ik in het prachti-

Oranjestraat. Meer informatie via

columnist Ton Loots: samen de schouders

ge pand aan de Oranjestraat 2a."

facebook.com/atelier cilhouette en

eronder!

Het als atelier ingerichte lokaal ademt op

06-44114605

het eerste gezicht inderdaad 'mode en tex-

Renate Richters
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nig afval naast de ondergrondse afvalcon-

Wijkschouw
in De Bergen

tainers, zoals echter wel vaak het geval is.
Dat geldt in ieder geval weer voor de afgelopen weken: ondanks diverse oproepen en
verzoeken waren op diverse in de wijk weer
vuilniszakken achtergelaten.
Bergenbewoner- en ondernemer Axel van
Nielen nam onlangs deel aan de wijkschouw.
“Als je bewust, met het oog op veiligheid
en onderhoud, een ronde door de wijk
loopt, zie je veel meer als normaal. Wat mij
betreft een goed initiatief dat regelmatig
herhaald mag worden."
De volgende wijkschouw vindt plaats op
een zomeravond. Bewoners en ondernemers
uit De Bergen die belangstelling hebben
deze mee te lopen, kunnen zich aanmelden
bij Marcel van der Heijden, e-mail:
mjt.van.der.heijden@chello.nl
of 06-40968348.
Met de Buiten Beter app op je smartphone
kun je direct en ter plekke melding doen
van te repareren zaken. Je maakt een foto
van de situatie, beschrijft het probleem en
verstuurt de melding vanaf de plek waar
het om gaat. De app bepaalt zelf de coördinaten van de lokatie en geeft die meteen

Foto: Ben de Vries, links Axel van Nielen, rechts Ad Peijnenburg

door. Je krijgt een bevestiging per mail.

Bewoners, ondernemers en de gemeen-

ondernomen. Van der Heijden:

te (de wijkagent was verhinderd)

"De aanbevelingen lopen daarbij uiteen

Voor instructies: www.buitenbeter.nl.

hebben in maart een wijkschouw

van meer toezicht tot het afsluiten van

gehouden in De Bergen. De schouw

twee van de drie toegangen tot het terrein

was een initiatief van Bergenbewoner

met poorten of hekken."

Marcel van der Heijden.

Tijdens de schouw hebben de deelnemers

Bijna twee uur is er in drie groepen door de

ook meteen melding gedaan van zaken in

wijk gelopen om kritisch te kijken naar het

de openbare ruimte, die snel gerepareerd

onderhoud van de openbare ruimte en de

kunnen worden, zoals kapotte paaltjes,

sociale veiligheid. "Of met andere woor-

losliggende stoeptegels en afgebroken tak-

den: is de openbare ruimte in de wijk

ken. "Bewoners en ondernemers in De

De stichting Nieuwkomers/Vluchteling-

schoon, heel en veilig", aldus Marcel van

Bergen kunnen deze meldingen eenvoudig

enwerk heeft sinds kort een nieuw

der Heijden. "Doel van de schouw is zaken

doorgeven via de 'Buiten Beter app' en via

onderkomen.

te signaleren en door te geven en tevens

meldnummer 14040. Als we onze wijk

Vluchtelingenwerk was eerder jarenlang

aanbevelingen te doen om De Bergen een

schoon en veilig willen houden is het zaak

gevestigd op de eerste etage van het

wijk te laten zijn waar het goed en veilig

dat mensen in De Bergen dingen ook daad-

buurtcentrum en gebruikte lokalen op de

wonen en werken is."

werkelijk melden. Want actie wordt pas

begane grond voor cusussen.

Het gebied van de schouw lag tussen de

ondernomen als (kleine) problemen bekend

Vanwege de forse rook- en roetschade

Willemstraat, Keizersgracht, Grote Berg,

zijn bij de verantwoordelijke organisaties.

door de brand van afgelopen november

Hoogstraat, Mauritsstraat en Vonderweg.

Over de openbare ruimte is dat aan de

moest Vluchtelingenwerk hals over kop

Startpunt was veteraneninloop De Treffer

gemeente en over afval bij Cure. Beide via

op zoek naar vervangend onderdak.

aan de Smitsstraat. Het Treffinaterein tussen

de eerder genoemde mogelijkheden."

Dat vonden ze tijdelijk aan de

de Catharinastraat, Smitsstraat en Kleine

Opvallend was dat er tijdens de schouw

Pisanostraat (kantoor) en Nieuw

Berg, waar in elk van deze straten een toe-

weinig zwerfafval en hondenpoep in de

Fellenoord (cursussen) en sinds vorige

gang tot het terrein is, kreeg van de ´schou-

wijk werd gesignaleerd. Vooral vanwege de

maand definitief aan de Kronehoefstraat

wers´ een code rood. Dat betekent dat men

kort daarvoor gehouden schoonmaak van

in Oud-Woensel.

vond dat er snel actie zou moeten worden

perken en boomspiegels. Ook stond er wei-

Vluchtelingenwerk naar
Kronehoefstraat
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Waar blijft dat
Bergenpad toch?

het winkelend publiek vanuit de binnenstad richting Kleine Berg en de rest van De
Bergen leiden. In de Nieuwstraat krijgen

MARY

&

YASHIN

blauwe 'golven' richting Dommelstraat
dezelfde functie. Markeringen die volgens
de SOEC en de ontwerpers van 'hoog

Op uitnodiging van de nieuwbakken wet-

design-niveau' zijn.

houder van -wonen, wijken & burgerpartici-

Een kort onderzoekje op beide locaties

patie- was ik getuige van zijn officiële

leert dat de binnenstadbezoekers de

installatie door burgemeester Rob van

bedoeling van de ‘leidende’ straatbeschilde-

Gijzel.

ring niet doorgronden. Of zelfs maar

Ik kende Yashin Torunoglu nog uit de tijd

opmerken. "Ik dacht dat het grafitti was",

dat hij als jongetje in Tongelre dagelijks

reageert een winkelende huisvrouw uit

bezig was met het fanatiek verzamelen van

Liessel verbaasd. "Welke designbewegwijze-

de in die tijd razendpopulaire panini-voet-

ring?", vragen twee jonge

balplaatjes. Hij was een grappig open ventje

Illustratie: Harold Hugenholtz

meiden uit Son en Breugel. "Als ze willen

met een aanstekelijke glimlach.

Het is al jarenlang een grote wens van

dat ik doorloop, kunnen ze dat beter met

Ik verloor hem daarna lange tijd uit het

ondernemers uit De Bergen: een duide-

tekstborden aangeven", vindt een gepensi-

oog. Maar enkele jaren geleden hoorde ik

lijkere verbinding van de Eindhovense

oneerde Philips-werknemer uit Oirschot.

op een zaterdagmiddag iemand mijn naam

binnenstad met het winkelgebied van

“De Bergen? Ik wist niet dat ze die hier

roepen toen ik het gerenoveerde

De Bergen in de vorm van een ‘Bergen-

hadden”, grapt een trendy geklede veertiger.

18-septemberplein liep te verfoeien. En ja

pad’. Dat zou vanuit de Hooghuisstraat

Maar terug naar het Bergenpad.

hoor, ik herkende hem meteen, de Yashin

over het Fenster-rein naar de hoek van

Navraag bij de gemeente hoe momenteel

van toen.

de Bergstraat en Kleine Berg lopen.

de stand van zaken is van het ‘Bergenpad’.

Met wethouder Mary Fiers was hij op

Ondernemersstichting De Bergen presen-

“Er wordt aan gewerkt om de plannen uit

verkiezingscampagne in de binnenstad.

teerde enkele jaren geleden het idee samen

te werken voor een fysieke verbinding tus-

Het werd een hartelijk weerzien.

met een schetsontwerp. De gemeente rea-

sen Dommelstraat-binnenstad-De Bergen

Het jongetje van toen was inmiddels een

geerde enthousiast maar, jaren later, zit er

waarvan een ‘Bergenpad’ deel uitmaakt.

jonge man geworden die het op z'n 23e al

nog steeds weinig schot in het Bergenpad.

Daarmee komen we t.z.t. naar buiten.”

tot gemeenteraadslid geschopt had. Hij had

Regelmatig informeren bij de gemeente

Nou dat is duidelijk en zijn we weer op de

nog steeds dat open gezicht met die inne-

leverde alleen de mededeling op dat er aan

hoogte. De gemeentelijk woordvoerder wil

mende glimlach.

gewerkt wordt. Vorig jaar kondigde de

verder nog iets kwijt over de ‘bliksemflitsen’

Nu,weer enkele jaren later, zat ik vlak naast

Stichting Ondernemersfonds Eindhoven

in de Vrijstraat en ‘golven’ in de Nieuw-

Mary Fiers op de publieke tribune van de

Centrum (SOEC) de realisatie aan van twee

straat. “Een initiatief dat geheel betaald is

Eindhovense raadszaal om de beëdiging

‘fysieke’ verbindingen met hoog ‘design-

door het SOEC. De gemeente heeft alleen

van Yashin bij te wonen.

gehalte’. Niet alleen De Bergen maar ook

toestemming en vergunning verleend. Geen

Het Orgelplein was anders dan de naam

de Dommelstraat en omgeving moeten een

financiële ondersteuning.”

doet vermoeden voor Mary geen plein van

duidelijkere verbinding krijgen met het

Voorzitter Theo Hoppenbrouwers van de

vrolijke, maar van louter valse klanken

winkelgebied in de binnenstad. De vaart zit

Ondernemersstichting De Bergen laat

geworden.. Hoewel ze een motie van

er goed in want enkele maanden later ver-

weten dat het initiatief is overgedragen

wantrouwen had overleefd besloot ze

schijnen er op het eind van de Vrijstraat

aan de SOEC waarvan de Bergen waar de

daarna zelf om op te stappen. Al dan niet

(aan de kant van de Keizersgracht) felgroe-

ondernemersstichting bij aangesloten is.

door haar ambtenaren in de steek gelaten.

ne 'bliksemflitsen' op de grond. Die moeten

"Dus ik weet niet hoe het er nu voorstaat."

Of erger nog, misschien wel bewust ten val
gebracht. We zullen het waarschijnlijk nooit

Keurmerk Duurzame Ondernemer

weten.

Drie Bergenondernemers hebben eind

Niet gevestigd in De Bergen maar wel iede-

voor Mary, maar het was haar niet aan te

maart van wethouder Joost Helms een

re zaterdag aanwezig op de duurzame

zien. Uiterlijk onbewogen keek ze toe hoe

Keurmerk Duurzame Ondernemer ontvan-

weekmarkt op het Wilhelminaplein, slagerij

haar opvolger zichtbaar genoot van zijn

gen. In totaal werden in Eindhoven 39

De Blije Big die een Gouden Keurmerk ont-

benoeming. Het kan verkeren....

keurmerken uitgereikt. Tour de Ville

ving. Het keurmerk wordt door de gemeen-

Op de drukke receptie daarna heb Mary

Fietskoeries in de H. Geeststraat kreeg het

te gegeven aan ondernemers die met hun

niet meer gezien.

Gouden Keurmerk, Van Nielen Bouw-

duurzame bedrijfsvoering aan strenge

The winner takes it all. Zo gaat het meestal;

management in de Pr. Hendrikstraat het

voorwaarden voldoen. Op het gebied van

“De koning is dood, leve de koning”.

Zilveren Keurmerk en Grand Café Berlage

energie, milieu maar ook maatschappelijk

aan de Kleine Berg het Bronzen Keurmerk.

verantwoord ondernemen.

Ongetwijfeld was het een pijnlijke avond

Tom Adriaans
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Het Auto-Huis
al lang een
beetje vreemde
eend in De Bergen

Foto’s: Rob Stork

Een beetje ‘weggestopt’, maar al wel 75 jaar, zit aan
de Prins Hendrikstraat 50 een garage. Sinds 1973 van
de familie Meurkens maar de historie van de garage
gaat zelfs terug tot 1937.

officieel mee naar buiten te treden.

"Toen ik in 1973 het bedrijf overnam, was

was: BMW. "En dat is nog steeds het merk

"We zijn de laatst overgebleven autogarage

het vooral een Jaguar- en Hillmangarage",

waarmee we als garage bekend staan",

in het centrum", weet vader Gérard.

vertelt Gérard Meurkens (76).

gaat Ron Meurkens verder. "Natuurlijk

"De rest is in de loop der jaren verdwenen."

"Ondertussen staan mijn zoons Peter (51)

komen er ook andere merken voor een

en Ron (39) aan het roer en bemoei ik me

APK-keurig, een beurt en reparaties hier,

Een beetje historie

helemaal niet meer met de bedrijfsvoering."

maar BMW is en blijft ons 'officieuze'

Voordat Meurkens sr de zaak overnam was

Met zijn kennis als monteur van BMW-

merk." Hij zegt nadrukkelijk 'officieus'

de garage aan de Prins Hendrikstraat ook

garage Kuyken in Aalst-Waalre ruilde

omdat ze ten eerste geen officiële BMW-

een benzinestation. "De pompen heb ik in

'senior' de Engelse automerken om voor

dealer zijn. "En daarom van BMW het

1973 afgesloten en ben alleen als garage

het Duitse merk waarin hij het beste thuis

merk ook niet mogen gebruiken om

verder gegaan." In 1987 kocht hij het

Sindsdien noemen we ons Het Auto-Huis."
Desondanks staat de garage bij de meeste
mensen in en buiten de wijk gewoon
bekend als de 'BMW-garage in De Bergen'.
De laatste der centrumgarages

naastliggende woonhuis met de bedoeling
de benedenverdieping bij de garage te
voegen en in de rest van het huis te gaan
wonen. "Tegen die uitbreiding heeft de
buurt wel flink geprotesteerd, daar waren
ze tegen. In die tijd zagen ze ons eigenlijk
het liefst helemaal vertrekken." Ron: "Ze
vonden dat een garage niet (meer) in De
Bergen pastte."Er is zelfs sprake geweest
van aankoop van beide panden door de
gemeente. "Maar we zijn nooit tot overeenstemming kunnen komen."

Racen en driften
Het is niet verwonderlijk dat het BMW-
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virus, eenmaal besmet is het schijnbaar

auto kon klimmen." Vader Gérard:

gend vervoer aan te bieden.

moeilijk om er van te genezen, ook Peter

"Dankzij de Isetta heeft BMW in de jaren

Het is gewoon een extra service die je kan

en Ron heeft besmet. "Als ik als jochie van

vijftig kunnen overleven als bedrijf. En kijk

bieden vanwege je locatie."

tien naast mijn vader in diens BMW zat,

wat voor gigant het nu is." Het Duitse

droomde ik al van een eigen BMW", weet

merk verkocht pal na de oorlog maar wei-

Verhuizen

de laatste nog goed. Dat liep toch iets

nig van de toen geproduceerde grote

Gérard is duidelijk een andere mening toe-

anders, geeft hij dan toe. "Toen ik mijn rij-

sportwagens en V8-limousines. Een

gedaan. "Zo snel mogelijk verhuizen naar

bewijs haalde, moest ik van mijn vader

bakroet dreigde maar de Isetta redde het

een ruimer pand.

eerst maar eens 'echt' leren autorijden. In

bedrijf. De in 1961 gelanceerde 1500-serie

Weg van alle stress hier. Hoewel het de

een oude Corsa. Inmiddels heb ik die jon-

zorgde voor de grote doorbraak.

laatste jaren een stuk rustiger is geworden

gensdroom van toen al lang waargemaakt

wat dat betreft." Om er meteen aan toe te

en rij ik in de auto die ik me toen wenste."

Wel of geen De Bergen

voegen: "Maar dat is natuurlijk aan mijn

En hoe. Want samen met zijn broer is hij

Gevraagd of Het Auto-Huis ook nu nog in

zoons.

regelmatig met een aangepaste race-BMW

De Bergen thuis hoort, blijken senior en de

Die hebben nog hun leven voor zich. Die

uit de 3-serie te vinden op het circuit van

twee juniors flink van mening te verschillen.

moeten beslissen, ik verkondig slechts mijn

Weeze (D). "Om te racen en te 'driften'.

"We zitten hier prima, iedereen weet ons

mening." Tot slot een 'open deur'-vraag:

Dat laatste is simpel gezegd zo ‘slippend

te zitten, we hebben veel vaste klanten,

wie belt Meurkens sr als hij met pech

of 'dwars' mogelijk door de bocht gaan.

dus verhuizen hoeft voor Peter en mij niet

strandt met zijn BMW? "Mijn zoons

Prachtig werk. Je kunt je stress lekker

zo", zegt Ron. "En waarheen dan? Naar

natuurlijk, niet de wegenwacht." De reac-

kwijt, zoekt je grenzen op en leert je auto

een industrieterrein aan de buitenkant van

tie van Ron: "Het duurt waarschijnlijk iets

tot in detail kennen. Kennis die we regel-

Eindhoven waar na 5 uur ‘s middags niets

langer voordat we er zijn want de klant

matig in onze eigen garage kunnen

meer te doen is? Nee, laat ons dan maar

gaat hier boven 'familiepech'. Ook dat is

gebruiken voor klanten die bepaalde aan-

hier in de Prins Hendrikstraat zitten."

Het Auto-Huis."

passingen aan hun BMW willen."

Natuurlijk weet hij dat een nieuw pand op

Meedenken over
invulling Montmartre
in De Bergen
De organisatie van Montmartre in de
Bergen nodigt wijkbewoners uit mee te
denken over de invulling van het jaarlijkse
internationale portrettekenaarsfestival.
Leuke ideeën en eigen intiatieven zoals livemuziek en entertainment kunnen naar
info@karikatuur.nl worden gestuurd.
Montmartre in De Bergen is dit jaar op
zondag 1 september van 12.00-17.00 uur.

Expositie Joep Königs
Kunstschilder Joep Königs houdt vanaf 30
april een expositie in CoffeeYou in de Witte
Dame aan het Clausplein 4. De tentoonstelling biedt een overzicht van het werk van

De Isetta en de 700

een nieuwe locatie, het 'chronische' ruim

de kunstenaar uit De Bergen tussen 1975 en

Een verhaal apart zijn de twee kleine

tegebrek kan oplossen. En dat de soms

nu. De expositie toont de diverse technie-

BMW's, oldtimers intussen, in de show-

irritante parkeertoestanden voor het

ken die hij gebruikt, zijn ontwikkeling en

room van het bedrijf. De een is een knal-

bedrijf, met bekeuringen, een geblokkeer-

diversiteit en vooral ook zijn enorme 'drive'

gele Isetta 300 uit 1958, de ander een 700

de ingang of ander 'centrumgedoe', dan

als kunstenaar.

uit 1968. In de knalgele Isetta, model

tot het verleden behoren. Maar, toch maar

‘Bossebol’ moest de bestuurder en zijn

niet. "We hebben heel veel klanten die in

medepassagier via een deur aan de voor-

het centrum werken of tijdens het winke-

kant doen. "Als je het voorportier opende,

len hun auto hier een beurt laten geven of

kwam ook het stuur mee naar buiten",

van nieuwe banden laten voorzien. Of

lacht Ron. "Het linnen dak was verplicht

laten keuren. Makkelijker kan het bijna

zodat je bij een frontale botsing uit de

niet,. Je hoeft bijvoorbeeld geen vervan-

Foto’s: Rob Stork
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Toch Urban Garden
op Luciferterrein?
De recente uitspraak van de Raad van State over de ontwikkeling
Luciferterrein (zie blauwe kolom voorpagina) heeft de weg vrijgemaakt voor een (voorlopig?) andere invulling van het binnenterrein
tussen de Kleine Berg, Bergstraat en Grote Berg.
In een eerder Bergen Bulletin, en al eerder door bewoners, werd
het idee geopperd om er een Urban Garden van te maken.
Een stadstuin met bloemen, groente en fruit voor, door en in
De Bergen. Wie pakt de handschoen op om dit te realiseren? Wie
neemt het initiatief? Kortom, wie durft?

Idee: Architectenbureau Wenink Holtkamp Architecten in Eindhoven

‘Muziek perfect middel om elkaar te ontmoeten’
Onder de naam 'Muziekkamers' wil

gaat er om dat mensen uit de wijk elkaar

Bergenbewoonster Hanneke van den

op een gezellige, informele manier kunnen

Boomen muziek gebruiken om onderlinge

ontmoeten. Mijn eigen beroep als muziek-

contacten tussen wijkbewoners te vergroten.

docente staat hier helemaal los van. Het is

"Muziek is een perfect middel daarvoor",

absoluut geen verkapte manier van reclame

zegt ze. In het kort legt ze haar idee uit.

voor mezelf maken."

"Een route door de wijk voert langs drie of

Aan de muzikanten worden geen echte

vier adressen waar de bewoners een kort

eisen gesteld. "Voornaamste is dat ze graag

muziekoptreden verzorgen. De belangstel-

musiceren in hun eigen huis met buurtbe-

lenden worden in verschillende groepjes

woners als publiek. De optredens kunnen

verdeeld. De groepjes lossen elkaar via de

variëren van een ‘blokfluitconcert’ door de

route af bij de huiskamerconcerten. Vooraf

kinderen des huizes tot een optreden van

weten ze niet wat ze te horen krijgen."

een professionele muzikant. Ook het soort

Ze heeft ‘Muziekkamers’ voor begin novem-

muziek is van ondergeschikt belang. Dat

ber gepland. "Ik ben nu op zoek naar

mag van pop via jazz tot klassiek zijn. Het

zowel muzikanten die thuis een optreden

verrassende daarvan is dat het publiek op

willen verzorgen als bezoekers van die

elk adres iets heel anders te horen kan krij-

optredens. Ook zoek ik vrijwilligers die

gen." Hanneke denkt er nog over om als

samen met mij ‘Muziekkamers’ willen orga-

afsluiting van de muziekroute in de buurt

niseren en de groepjes willen begeleiden

een optreden te regelen waar de verschillen-

tijdens hun muzikale route door de wijk."

de groepjes samen naar kunnen luisteren.

Ze benadrukt dat ‘Muziekkamers’ een ini-

Voor aanmeldingen muzikanten, bezoekers

tiatief vóór, dóór en ín De Bergen is. "Het

en vrijwilligers: info@hannes.nl

Voorbereidingen tweede
Kunstkamers in volle gang

Foto: Rob Stork

locatie gehouden zou kunnen worden. Gelukkig heeft de
gemeente onlangs toegezegd de brandschade op de begane
grond ruim tevoren te herstellen.
Ontwerpers, designers en foto- en filmmakers uit De Bergen

De voorbereidingen voor de tweede editie van Kunstkamers

die willen meedoen aan Kunstkamers 2013 kunnen zich nog

in de Bergen, dit jaar van 14 t/m 16 juni, zijn in volle gang.

tot uiterlijk 1 mei opgeven via: eugenie.henschen@jci.com.

Gezien de diversiteit van de aanmeldingen belooft het

Uiteraard vormt de 'etaroute' in de twee weken voor en tij-

wederom een leuk, interessant en vooral gezellig evenement

dens Kunstkamers weer een belangrijk onderdeel van het

te worden. Naast beeldende kunst, keramiek en objecten is

evenement. In die perdiode zal in de etalages van tientallen

op Kunstkamers ook design, foto- en filmkunst, muziek en

winkels in de wijk kunst te zien zijn van deelnemers aan

nog veel meer te zien, te horen en vooral te beleven.

Kunstkamers. In het juni-nummer van het Bergen Bulletin,

Uiteraad is er een terras met barbeque.

via internet en de social media zal het programma, de eta-

Door de brand afgelopen november in het buurtcentrum

route en deelnemerslijst worden weergegeven.

was het lange tijd onzeker of Kunstkamers 2013 wel op die
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Gratis

wifi

in

De

Bergen

In navolging van de Eindhovense binnenstad kan het winkelgebied

duur van het gebruik is 2,2 minuten. Er zitten wat knelpuntjes bij

van De Bergen op (korte) termijn ook beschikken over gratis inter-

de aanleg van het gratis wifi in De Bergen. Door de vaak smalle,

net (wifi). Bezoekers van de binnenstad kunnen al een klein jaar

soms bochtige infrastructuur zijn meerdere antennes nodig.

gratis inloggen op een draadloos netwerk en er vervolgens via hun

Bovendien moeten grondeigenaren toestemming geven voor de

telefoon, laptop of tablet maximaal één uur per dag gebruik van

plaatsing van een antenne. Mede daarom gaat die gewenste korte

maken. Volgens de initiatiefnemers, Stichting Ondernemersfonds

termijn misschien iets langer duren. Ach, zo lang het met de aanleg

Eindhoven Centrum (SOEC) en Eindhoven 365, wordt het gratis

van die gratis digitale snelweg maar sneller gaat als met de aanleg

internet in de binnenstad goed gebruikt: dagelijks loggen er zo'n

van het Bergenpad. Die is onderweg blijkbaar ergens in een hard-

250 bezoekers in met pieken tot 400 in het weekend. Gemiddelde

nekkige file beland...

Buurtcentrum
Oranjestraat
weer in
gebruik

Foto: Dimphy van Gerwen

Mede dankzij de inzet van een twintig-

contact met de gemeente gehad, die heb-

plaats vond. "Gezien het (voorlopige) nieu-

tal buurtbewoners is een groot deel

ben toegezegd op korte termijn de brand-

we programma van onze stichting met

van het buurtcentrum weer te gebrui-

schade in de lokalen 1 en 2 te herstellen.

bijna honderd activiteiten blijven we het

ken. De bewoners hebben op zaterdag

Als dat is gebeurd kunnen we weer echt

liefst in het buurtcentrum zitten." De activi-

16 maart tijdens NLdoet! van 's mor-

vooruit."

teiten variëren van allerlei workshops tot

gens tot vroeg in de avond de handen
flink uit de mouwen gestoken.

lezingen en evenementen. "Samen met verZekerheid dat stichting De Bergen ook in

huur van ruimtes in het buurtcentrum kun-

de toekomst gebruik kan blijven maken van

nen we tot een positieve exploitatie

Samen met vijf studenten die zich via de

de locatie, is er nog niet. Op de Macks:

komen", is de voorzitter overtuigd.

website van NLdoet!, de landelijke vrijwilli-

"Van de gemeente heb ik gehoord dat ze in

Belangstellenden voor huur van ruimte in

gersmanifestatie van het Oranjefonds, had-

april het al eerder aangekondigde onder-

het buurtcentrum kunnen mailen met:

den aangemeld. Voorzitter Ignace Op de

zoek naar de 'beschikbaarheid maatschap-

info@stichtingdebergen.nl

Macks van stichting De Bergen: "Het is hart-

pelijke vloerruimte' starten. Wanneer de

verwarmend om te constateren dat er

uitslag daarvan bekend is, konden ze nog

zoveel betrokkenheid bij zoveel mensen uit

niet zeggen. Waarschijnlijk in de tweede

NLdoet! ook landelijk groot succes

de wijk is. Met de hulp van de bewoners en

helft van dit jaar."

Behalve in het buurtcentrum aan de

de studenten hebben we 'bergen' werk ver-

Oranjestraat deden op 15 en 16 maart

zet." Niet alleen werd alle door de brand

Bij het onderzoek wordt bekeken of de

zo'n duizend Eindhovenaren mee aan

van afgelopen vuil geworden meubilair

activiteiten van de stichting ondergebracht

NLdoet!. In heel Nederland zetten zich

schoongemaakt, ook de gangen, muren,

kunnen worden op een locatie in De

310.000 mensen in tijdens de vrijwilli-

trap, hal, toiletten en keuken werden onder

Bergen waar nog ruimte beschikbaar is. Dat

gersactie van het Oranje Fonds.

handen genomen.

kan bij veteraneninloop De Treffer zijn of

In Eindhoven werden ruim tachtig

"We zijn nu zover dat een deel van het

bij United C. Misschien zelfs bij dagbeste-

kleine en grote klussen geklaard.

buurtcentrum weer gebruikt en verhuurd

dingscentrum Henrica waar afgelopen

In heel Nederland 8300.

kan worden. Ik heb net voor Pasen ook nog

januari de nieuwjaarsborrel van de stichting
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Grote Berg 72-74
040-78 75 750
info@livenzo.com

kom gauw kijken naar onze
voorjaarsaanbieding!

Wij lezen!

www.autohuiseindhoven.nl

BOEKHANDEL

KLEINE BERG 5 • 5611 JS EINDHOVEN
T 040 269 37 26 • F 040 243 84 11

zeker niet de grootste,

maar wel de beste
boekhandel van Eindhoven

De BMW specialist
van Eindhoven en omstreken
Voor een betrouwbare occasion met service en
garantie, bent u bij ons aan het goede adres.

Wij hebben een werkplaats waar u terecht kunt
voor onderhoud, reparatie, onderdelen,
apk keuring en schadeherstel.
Ongeacht merk of bouwjaar.
Inkoop 06 53 23 70 39 • Verkoop 06 53 99 50 25
Werkplaats 040 244 96 00
Prins Hendrikstraat 50 • 5611HL Eindhoven
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scherp in drukwerk

Kleine Berg 109 • 5611 JT Eindhoven • info@printplan.eu

www.printplan.eu

NIEUWE ZONNEBRILLEN
COLLECTIE IS BINNEN!

goudsmeden - juweliers sinds 1980

Ask us about jewels
Bergstraat 5-7 • 5611JX Eindhoven • 040 2457877
www.wijengoudsmeden.nl

WRKSHOP verzorgt de leukste
workshops, citygames en quizzes
voor iedere denkbare feestelijke
gelegenheid zoals een bedrijfsuitje, vrijgezellenfeest, familiedag
of ander uitje. Met een aanbod
van ruim 30 verschillende
activiteiten, kan WRKSHOP
iedere groep een passend
voorstel doen. Kijk ook op:

Gegarandeerd een
een goed
goed of
of nog
Gegarandeerd
nog beter
betergevoel
gevoel

www.wrkshop.nl
WRKSHOP • Hoogstraat 10b • 5611 JR • Eindhoven • 06 51059591

T.
T. 040
040 296
296 1863
1863

www.1910-restaurant-bar.nl
www.1910-restaurant-bar.nl

TE HUUR
Ruimte voor uw vereniging of bedrijf
in Buurtcentrum De Bergen
Oranjestraat 1 (zie pagina 9)
Voor meer informatie:
info@stichtingdebergen.nl
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“We zitten hier prima,
iedereen weet ons te vinden,
en we hebben hier veel
vaste klanten”
Peter en Ron Meurkens van het
Auto-Huis aan de Prins Hendrikstraat

Gezien worden
in De Bergen?
...adverteer dan op deze plek en steun
daarmee tevens het Bergen Bulletin!
e-mail: nuchel_01@hotmail.com

De Heremiet
boeken • muziek • geschenken
wierook • beelden • edelstenen
sieraden • orakelkaarten
Bergstraat 36B
5611 JZ Eindhoven
040 2447714, info@heremiet.nl
www.heremiet.nl

de stadspoort 10
5611 gz eindhoven
040 2449027
ieder sieraad handgesmeed

Foto: Henk Jan Drenthen

EiB blijft voorlopig op Grote Berg
De nieuwe voorzitter van Eindhoven in

gemeente, eigenaar van het complex, aan-

Beeld Stephen Gott laat weten dat er voor-

staande was. Zowel Afslag Eindhoven als

lopig geen sprake is van een (gedwongen)

het Paard dat Vliegt bevestigden die maand

verhuizing. In het vorige Bergen Bulletin

een huuropzegging door de gemeente te

meldden wij dat Eindhoven in Beeld samen

hebben ontvangen en op zoek zijn naar

met de eveneens in Klein Paradijs werken-

nieuwe huisvesting.

de theatergroepen Afslag Eindhoven en

Een tijdelijk onderdak bij theatercomplex

Het Paard dat Vliegt op korte termijn zouden

United C aan de Kleine Berg zou daarbij

moeten verhuizen.

een tussenoplossing kunnen zijn.

Dit omdat het complex een dezer dagen via

Eindhoven in Beeld stelde toen dat ze géén

een erfpacht- of koopovereenkomst wordt

opzegging van de gebruikersovereenkomst

overgedragen aan de stichting tot behoud

voor Grote Berg 9 hadden ontvangen.

van Klein Paradijs.

Navraag bij EiB-voorzitter Stephen Gott

De ambitieuze stichting wil het complex op

bevestigde dit.

de hoek van de Paradijslaan en Grote Berg

"Volgens de gemeente kunnen we hier blij-

verbouwen tot een creatief expositie- en

ven zitten totdat de plannen voor Kazerne

ontmoetingscentrum van hoog niveau met

en Loods tot ons pand zijn gevorderd."

de naam Kazerne en Loods. Daarbij refereert

De stichting tot behoud van Klein Paradijs

Kazerne aan de voormalige marechaussee-

is de afgelopen periode druk bezig

kazerne waar nu Eindhoven in Beeld is

geweest om de laatste 400.000 euro binnen

gevestigd en Loods aan de oude gemeente-

te halen van de in totaal 4,5 miljoen euro

loods achter Klein Paradijs.

kostende verbouwing van de loods.

De twee theatergroepen maken gebruik

"We hopen deze zomer te kunnen begin-

van de bijgebouwen van de voormalige

nen met de verbouwing."

kazerne die aansluiten op de loods.

Meer informatie over Kazerne en Loods is

Initiatiefneemster Annemoon Geurts liet in

te vinden op www.kazerne.com.

februari weten dat de overdracht door de

Wordt vervolgd.

Eindhoven - Bergstraat 40 - T 040 2460661
Bladel - Gindrapassage 13 - T 0497 388727
Eersel - Markt 24 - T 0497 516526

Onbeperkte keuze uit
55 gerechtjes voor € 24,50
Wilhelminaplein 9
5611HE Eindhoven
040 236 69 55
www.theprince.nl
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