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Speelplezier in De Bergen

Appartementen
arbeidsmigranten
in De Bergen
De momenteel niet gebruikte kantoorpanden op de hoek van de Deken van Somerenstraat en de Grote Berg worden waarschijnlijk gebruikt voor de huisvesting van
arbeidsmigranten.
In de panden die eigendom van de gemeente zijn, waar de afgelopen decennia
onder meer de politie, de Sociale Dienst, de
gemeentelijke Archeologische Dienst en
recentelijk nog Eindhoven in Beeld waren
ondergebracht. De kantoorbestemming van
de panden zal eerst moeten worden aange-

Foto: GosGerBo/z11made.nl

past voordat ze als wooncomplex gebruikt
kunnen worden. Ook zal een forse verbou-

Ruim vijftig kinderen uit De Bergen hebben op de Nationale Buitenspeeldag oftewel

wing noodzakelijk zijn.

Straatspeeldag uitgelaten genoten van allerlei extra vermaak op de Spijndhof. Op een

Om hoeveel bewoners het gaat, is nog

afgezet gedeelte hadden BewonersVereniging De Bergen en een vijftiental vrijwilligers

onduidelijk.

uit de wijk (ouders en tieners) de Spijndhof voor één middag getransformeerd tot een

Bij de behandeling van de gemeentelijke

waar speelparadijs voor kinderen tot een jaar of twaalf. Water-, bal- en werpspelletjes,

jaarekening over 2014 heeft de SP vragen

een peuterhoek, knutseltafel, een stand waar tieners uit de wijk kinderen schminkten,

gesteld aan B & W over het niet halen van

een luchtkussen, voetbalmuur en zelfs een 'afspring-keukentrap-met-menselijk-opvang-

de doelstellingen betreffende de huisves-

net' oftewel 'kokosnoot meppen'. En nog veel meer leuke ingrediënten voor een middagje

ting van arbeidsmigranten. De gemeente

hollen, dollen en spelen in De Bergen. De Spijndhof was één van de vijftien plekken in

heeft eerder met Eindhovense woningcor-

Eindhoven waar in het kader van de Buitenspeeldag die waren afgezet voor extra speel-

poraties afspraken gemaakt om in vijf jaar

ruimte voor de kinderen. Landelijk waren dat duizend locaties.

tijd duizend wooneenheden (200 per jaar)

Wat deze middag in ieder geval duidelijk maakt, is dat De Bergen veel kinderrijker is

voor deze doelgroep te realiseren. Het gaat

dan menigeen denkt. Dimphy van Gerven van de bewonersvereniging: "Er zijn vandaag

daarbij om Polen, Roemenen en andere bui-

ruim vijftig kinderen, daar zijn we heel tevreden mee. Op de Koninginnedag, een intia-

tenlanders die voor werk naar Nederland

tief van Dick Schuurman van café De Groot en de bewonersvereniging waren ook bijna

komen.

veertig kinderen." Het afgelopen jaar heeft de vereniging zoveel mogelijk kinderen in

De afgesproken duizend wooneenheden

de wijk 'gelocaliseerd'. "Er wonen hier zo'n 140 kinderen in de basisschoolleeftijd en als

zouden absoluut nodig zijn om in de hui-

we weten waar ze wonen, kunnen we hen informeren over onze activiteiten." Een kijkje

dige behoefte te voorzien. Vorig jaar zijn

op de site van de vereniging, www.bvdebergen040.nl, toont veel activiteiten voor

echter maar vijftig van de geplande twee-

zowel kinderen als volwassenen.

honderd woonplekken gerealiseerd. Volgens

En terwijl de kinderen zich prima vermaken op de Buitenspeeldag, genieten ook de ouders

het college vooral door protesten van om-

die lekker in het zonnetje met elkaar zitten te buurten. "Dit is mooi", vindt vrijwilliger

wonenden zoals bij het voormalig Grafisch

Cyril Holtkamp. De Bergenbewoner verzorgt met zijn bedrijf 'Prachtig Mooi Sport en

Lyceum in Gestel en doordat geschikte loca-

Spel' al jaren activiteiten voor jong en oud en het bedrijfsleven. "Je ziet iedereen

ties zijn gebruikt om andere woningzoeken-

genieten. Dit heeft De Bergen nodig, extra leven, kinder- en ouderplezier. Bovendien

den onder te brengen.

vergroot het de sociale samenhang."

Dat laatste gebeurde bij de Orangerie in

Volgend jaar is er weer een Buitenspeeldag, meldt Dimphy. "Maar wel in een andere

Blixembosch waar asielzoekers zijn

straat want we willen elk keer een andere locatie in de wijk."

gehuisvest.
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Regelmatige wijkschouw
goed voor De Bergen

Een regelmatig terugkerende wijk-

tijdens de terugkoppeling." Ook werd geke-

de straat lag. Dat was erg beeldbepalend.

schouw blijkt een positief instrument

ken naar de bestrating in De Bergen. Daar-

Ook werden 'weesfietsen' aangetroffen op

te zijn voor een schonere en veiligere

bij is het opgevallen hoe enorm gevarieerd

de Kleine Berg en Spijndhof en vertoonden

wijk. Op 18 mei werd gekeken hoe het

die bestrating door de wijk is. Datzelfde

winkelpanden aan de Willemstraat en Berg-

er voor stond met het onderhoud van

geldt ook voor de boomspiegels.

straat inbraaksporen. En, helaas wederom,

de openbare ruimte en de sociale

Tr eff i na te r r e in

lag er weer veel afval rond de bedrijfscon-

veiligheid in De Bergen.

Marcel van der heijden geeft een voorbeeld

tainers op het Fensterrein. Op het Wilhelmi-

Een verslag van Marcel van der Heijden.

van een gebied dat 'nadere aandacht ver-

naplein en aan de Kleine Berg vielen de

"De schouw op 18 mei was gericht op het

dient in termen van beheer en veiligheid'.

alsmaar doorgroeiende terrassen op terwijl

deel van De Bergen dat wordt begrensd

"Bij een vorige schouw werd geconstateerd

op het Wilhelminaplein ook een illegale

door de Willemstraat, Keizersgracht, Grote

dat het onderhoud van en de sociale veilig-

taxistandplaats werd geconstateerd. Over

Berg, Hoogstraat, Mauritsstraat en Vonder-

heid op het Treffinaterrein te wensen over-

de gemelde kapotte schutting tussen Kleine

weg", vertelt Marcel van der Heijden die de

liet. Zo'n gebied krijgt dan extra aandacht

Berg en Spyndhof zegt Van der Heijden:

laatste jaren de wijkschouwen in De Bergen

terwijl ook wordt gekeken hoe die zaken

"Misschien niet zo'n groot issue, maar wel

organiseert. "In dat gebied hebben zestien

kunnen worden verbeterd." Inmiddels zijn

beeldbepalend." Een ander punt dat opviel

'schouwers' in vier teams kris kras rondgelo-

er gevorderde plannen om het Treffinater-

was de begaanbaarheid en bereikbaarheid

pen en goed rondgekeken." De datum van

rein in te richten als stadstuin en activitei-

voor rolstoelers in de hele wijk. En natuur-

de wijkschouw was vastgesteld in overleg

ten- en ontmoetingsplek voor jong en oud

lijk was er sprake van graffiti aangetroffen

met de gemeentelijk gebiedscoördinator

uit de wijk.

op onder meer de hoek Willem de Zwijger-

Gied Alferink, buurtbrigadiers Ron van

Bui t en Be te r a p p

straat/Catharinastraat. Tevens werden kant-

Kleef en Jallal Barta en met de voorzitter

Tijdens de wijkschouw van 18 mei hebben

tekeningen geplaatst bij de parkeertijden

van de werkgroep Buurtpreventie Peter van

de deelnemers hun bevindingen genoteerd

der Hagen.

en gefotografeerd. Tevens is in een aantal

De e l n e mers

gevallen ter plekke melding gemaakt via de

Aan de wijkschouw namen behalve bewoners

Buiten Beter app (zie kadertje). Na afloop

en ondernemers uit de wijk ook gemeente-

hebben de teams hun bevindingen met

lijk gebiedscoördinator Gied Alferink en de

elkaar besproken in het start- en eindpunt

buurtbrigadiers Ron van Kleef en Jallal

De Treffer aan de Smitsstraat. Aan de wijk-

Barta deel.

schouw namen ook twee bewoners van het

"De teams hadden de opdracht meegekregen

Vonderkwartier deel om te kijken hoe een

om elk een specifiek gebied te identificeren

schouw in hun buurtwijk plaatsvond.

dat in hun ogen nadere aandacht verdiende

Be vi nd in g e n

in termen van beheer en veiligheid",

Zoals gemeld werd bij de schouw gekeken

vervolgt Van der Heijden. "Maar geen van de

naar het onderhoud van de openbare

teams heeft tijdens de schouw van 18 mei

ruimte en de sociale veiligheid. Het was

zo’n probleemgebied geïdentificeerd.

maandagavond, de avond voor de vuilnisop-

Wel zijn specifieke situaties nader toegelicht

haaldag, waardoor er veel afval op en langs
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en vergunninghouders die hun parkeerkaart

onderscheid in twee soorten onderhoud:

niet in hun auto hadden liggen. Tot slot is

groot onderhoud en curatief onderhoud.

KLEINE MANNEN

gesproken over de mogelijkheid om een

G r o o t o nd e r ho ud

Je komt ze wel eens tegen. Zo'n stel waarbij

buurtconciërge aan te stellen.

Een weg of straat komt in aanmerking voor

de vrouw een kop groter is dan de man.

Ev a lu a ti e

groot onderhoud als tijdens een technische

Waarom ik me daar meestal wat ongemak-

De wijkschouw werd gewaardeerd gezien

inspectie blijkt dat er sprake is van achter-

kelijk bij voel is me een raadsel, maar ik krijg

de hoofdzakelijk positieve feedback. Eén

stallig onderhoud. Deze technische inspec-

er allerlei rare beelden van in m'n hoofd.

van de deelnemers zei achteraf: “Een goede

ties vinden om het jaar plaats. Bij groot

Uiteenlopend van een uit de hand gelopen

actie met een goede opkomst. De uitkomst

onderhoud wordt de weg opnieuw bestraat,

moedercomplex tot die van een strenge

viel wat tegen onder meer omdat er geen

kan een deklaag (asfalt) vervangen worden

meesteres met van die genadeloze leren

registratiemiddelen beschikbaar waren. De

of wordt een weg compleet vervangen.

zweepjes. Maar ook van het stereotype mie-

organisatie kan wat dat betreft anders maar

Groot onderhoud is duur en heeft daarom

zerig mannetje dat volledig onder de plak zit.

daar wil ik wel over meedenken. Zo zou elk

vooral betrekking op wegen die veel wor-

Een vriend van me reageerde altijd als het

team een 'beeldboek' kunnen maken met

den gebruikt. Uit kostenbesparing kijkt de

over zijn geringe lengte ging meesmuilend

hun bevindingen.”

gemeente daarom of dat werk kan worden

met de erotische kwinkslag: "kleine mannen,

Marcel van der Heijden: "We hebben inder-

gecombineerd met bijvoorbeeld het vervan-

grote jannen". In de trant van zoals Cruijff

daad bij deze wijkschouw de formats per

gen van riolering of bomen.

het ooit zei: "elk nadeel heb z'n voordeel"

locatie niet gebruikt die we doorgaans wel

Cur a t ie f o nd e rho u d

En dat blijkt nog waar te zijn ook. Uit een

gebruiken. Het zou inderdaad handiger zijn

Om de veiligheid van de weggebruikers te

recent onderzoek van de Universiteit van

die de volgende keer weer te gebruiken. Ik

waarborgen voert de gemeente ook cura-

Michigan blijkt dat kleine mannen betere

heb aan die persoon gevraagd om naar die

tieve werkzaamheden uit. Bijvoorbeeld als

partners in het huwelijk zijn dan grote. Ze

formats te kijken en zijn idee over een

er sprake is van onveilige situaties door

scheiden maar liefst 30% minder dan man-

beeldboek verder uit te werken.

gaten in de weg of bijvoorbeeld palen die

nen van boven de 173 cm. Daarnaast beste-

scheef staan dan wordt zo snel mogelijk

den ze per week een uur meer aan huis-

On de rh ou d
o pe nb a r e ru i mt e

gerepareerd.

houdelijk werk dan de big boys. Geen won-

Op verzoek van gemeentelijk gebiedscoördi-

B ui te n Be t er app

nator Gied Alferink een toelichting hoe de

U kunt ook zelf bijdragen aan een schonere

dat die vrouwen ouder zijn en minder hoog

gemeente de openbare ruimte onderhoudt.

en veiligere wijk.

opgeleid. Het beeld van een dom blondje

Losliggende tegels, gaten in de weg,

Meldingen van onveilige situaties en zwerf-

doemt dan gelijk op maar het gegeven dat

lantaarnpalen die scheef staan, het zijn alle-

vuil kunt u melden bij de gemeente via de

kleine mannen vaak welgesteld zijn duidt

maal situaties in de openbare ruimte waar u

BuitenBeter-app (www.buitenbeter.nl),

eerder op een slim blondje. Hoe serieus je

de gemeente op kunt aanspreken.

het digitaal loket (www.eindhoven.nl/bui-

dit soort onzinnige onderzoeken trouwens

Die is namelijk verantwoordelijk voor het

tenbeter) of bij het klantcontactcentrum,

moet duiden waag ik te betwijfelen. Onder-

onderhoud van wegen, voet- en fietspaden,

tel. 14040 (tijdens kantooruren). Voeg bij

zoekers willen scoren en daardoor worden

straten, pleinen, etc. De gemeente maakt

uw melding indien mogelijk altijd een foto.

der dat vrouwen van kleine mannen vaker
trouw blijven. En zeker als ook nog blijkt

er nogal eens dingen gewoon aangenomen
of min of meer verzonnen.
Mijn eigen boerenverstandsonderzoek zegt

De winkel van Danny Cordromp, Bergstraat 35 mocht zich in mei 'verheugen' in herhaalde be-

dat de ambitieuze en overmatige compensa-

langstelling van het inbrekersgilde. Cordromp verkoopt in The Safe by Danny gebruikte kle-

tiezucht van short people vaak machtige en

ding, schoenen, kledingaccessoires uit het duurdere segment. Een jurk van Victor en Rolf, een

succesvolle mannen heeft voortgebracht.

Birkin bag van Hermès, schoenen van Gucci, het is te koop in de winkel tegen gereduceerde

Sprekende voorbeelden daarvan zijn Poetin,

prijzen. Blijkbaar niet betaalbaar genoeg vonden sommige mensen. Ze keilden een baksteen

Sarkozy, Berlusconi, Ecclestone en Woody

door de ruit en roofden voor een flink bedrag haute couture, nou-

Allen. Zij vertegenwoordigen ieder op hun

veau riche-spul en een opvallende tas van Gucci. Een camera legde

manier de macht. En macht erotiseert.

de brutale inbraak vast. Terwijl Danny nog nadacht over extra in-

Dan doet plotseling de lengte van een man

braakpreventie sloegen dezelfde inbrekers opnieuw toe. Wederom

er niet zoveel meer toe

een baksteen door het raam om 'proletarisch te winkelen'. "Ook nu
legde de camera de kraak op beeld vast en wat schetst mijn verba-

De meeste "shorties" mogen dan grotere

zing", vertelt Cordromp. "Terwijl die twee kerels binnenwaren,

vrouwen hebben, ze zijn meestal wel heel

stond buiten een vrouw op de uitkijk met de eerder gejatte Gucci-

mooi...

tas aan haar arm. Nou vraag ik je. Maar goed, mijn winkel is inmid-

Laat ze maar schuiven die gasten....

dels goed beveiligd, de politie heeft twee verdachten opgepakt en
ik hoop voortaan van ongewenst graaibezoek bespaard te blijven."

Tom Adriaans
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De schoonheid van Kleine Berg 45
W A A R

K U N S T
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Foto’s: Rob Stork

Waar kunst en architectuur elkaar

vrije hand bij het kiezen van de kunst voor

eerste expositie is hartstikke spannend want

ontmoeten. Met de opening van

de galarie en de wijze waarop deze wordt

er zijn veel ogen op je gericht. Maar het is

galerie Under Construction HAG lijkt

gepresenteerd. "Daaruit blijkt vertrouwen,

ook heel leuk omdat ik direct kan laten zien

het opgeknapte Van der Schootpand

voor mij een extra motivatie om te slagen."

wat ik in huis heb. Letterlijk en figuurlijk."

aan de Kleine Berg 45 zijn bestemming

Met Under Construction HAG heeft het Eind-

G e f ro n st e w e n k b ra u w e n

te hebben gevonden.

hovense bedrijf dat de laatste jaren zakelijk

Sommige van de kunstwerken in de galerie,

"We waren al langer op zoek naar een pas-

veel breder actief is dan met alleen de handel

deden bij een enkeling de wenkbrauwen

sende invulling van het pand", zegt Just

in kunst, weer een prominent 'uithangbord'

fronsen. Zoals het pistool en de gouden

Stroeken die zijn debuut maakt als galerie-

gekregen in het Eindhovense centrum. "Dat

kalshnikov in hun glazen 'kooi', kunst van

houder. "Een invulling die weliswaar tijdelijk

realiseer ik me maar ik zie dat veel meer als

James Chiew, één van de favoriete kunste-

is tot de bouw van het hotel op het Lucifer-

extra uitdaging en motivatie dan als belas-

naars van Just Stroeken. "Dat is juist goed,

terrein van start gaat, maar tegelijkertijd een

ting of druk."

kunst moet bij mensen een reactie losmaken.

voorschot is op de definitieve bestemming.

Maar hij wil meer zijn dan een 'uithangbord

Positief of negatief. Of voor vraagtekens

Het was daarbij voor de hand liggend dat

en visitekaartje' van en voor HAG. Van zijn

zorgen. Dat is inherent aan kunst. Je kunt

het een bestemming moest zijn die recht

galerie meer maken dan een plek waar de

niet alles mooi vinden of het altijd eens zijn

doet aan de bijzondere architectuur en inde-

topstukken van de HAG-collectie zijn te zien.

met de kunst die in een galerie te zien is."

ling en aan de potentie en schoonheid van

"Ik wil me ook nadrukkelijk gaan bezighou-

N ie ts o n th ul le n d

het pand." Die zaken bij elkaar optellend,

den met het zoeken van nieuwe, jonge kun-

Hij zegt zich heel goed te realiseren dat hij

kom je al gauw uit bij bijvoorbeeld een gale-

stenaars", zegt hij. "Er gebeurt weer zoveel

met het prachtig opgeknapte Van der

rie. Enkele jaren terug heeft Zand al laten

goeds en moois op kunstgebied, daar wil ik

Schootpand een perfecte locatie tot zijn be-

zien dat het Van der Schootpand uitermate

me zeker ook op richten."

schikking te hebben gekregen als beginnend

geschikt is als galerie. Door de zeer ruimte-

O p en in g

galeriehouder. "Natuurlijk is dat fantastisch

lijke indeling van het gebouw en zeker ook

Was de keuze van de kunstwerken die sinds

maar een mooi pand is pas de eerste stap.

door het glazen dak in het voorste gedeelte

de opening in mei in het Van der Schootpand

Je moet ook kunst weten te vinden die in het

en de lichtstraten meer achterin.

hangen en staan, een eerste proeve van be-

pand past en die vervolgens de juiste plek

"De prachtige lichtinval daardoor geven

kwaamheid, zijn eerste examen is het samen-

geven waar ze worden versterkt door de om-

geëxposeerde kunstwerken een extra dimen-

stellen van de eerste echte expositie in Under

geving." Dat blijkt moeilijker dan het op het

sie", geniet de jongste telg van de Eindho-

Construction HAG.

eerste gezicht lijkt. Zeker met de niets be-

vense kunstfamilie Stroeken.

Op de vorige week geopende expositie is

dekkende en alles onthullende lichtinval in

D e v r i j e h and

werk te zien van onder andere Donald van

het Van der Schootpand. "Kunst en interieur

Hij kreeg van HAG, de Holland Art Group, de

Schilt, James Chiew en Heleen Roorda. "Zo'n

moeten elkaar versterken, benadrukken.
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Zonder echter storend te zijn voor de

warenhuis bij Holland Art binnenliepen en

schoonheid van elk apart. Ik vind die uitda-

verliefd werden op een kunstwerk dat ze

ging fascinerend, vind het prachtig daar mee

zagen. En het vervolgens kochten omdat het

Samen werken
aan een mooier
COLUMNIST
stukje Eindhoven

bezig te zijn."

betaalbaar was. Dat sprak en spreekt me aan.

Al enige jaren spreken we in de buurt met

Be r e ik b aar

Of zijn toekomst in de galerie- of kunstwe-

elkaar over de vestiging van een boutique

Just Stroeken kreeg kunst met de paplepel

reld ligt, weet hij nog niet. "Als ik van deze

hotel op het voormalige Van der Schootter-

ingegoten. "Op vakanties trokken we bij

galerie een succes kan maken, ga ik er na-

rein (ook wel het Luciferterrein genoemd)

wijze van spreken van het ene museum naar

tuurlijk mee door maar anders? Dat weet ik

tussen de Kleine Berg, Grote Berg en de

het andere. Toch herinner ik me vooral dat ik

nog niet." Hij beseft dat alleen een galerie in

Bergstraat. Het plan, van de Holland Art

als kind het gevoel had dat al die kunstwer-

het Van der Schootpand zakelijk waarschijn-

Group (HAG), voorziet in nieuwbouw voor

ken in musea voor het overgrote deel van de

lijk niet haalbaar is.

circa tachtig kamers, een kunstgalerie en een

mensen onbetaalbaar en dus onbereikbaar

En dat hij dus een extra maar passende be-

lobby c.q. ontvangstruimte. Ter ontlasting

waren. Tot ik zag hoe mijn vader met zijn be-

stemming zal moeten vinden. "Ook daar ben

van de parkeerdruk in de directe omgeving

drijf kunst wél voor iedereen betaalbaar en

ik mee bezig samen met anderen. Voor-

wordt onder het nieuwe hotel, dat aansluit

dus bereikbaar maakte. Daardoor werd kunst

waarde is wel dat de schoonheid van het Van

op het monumentale Van der Schoot-pand

voor mij ook ineens minder exclusief, minder

der Schootpand intact blijft en kunst en ar-

op de Kleine Berg, een parkeergarage ge-

elitair. Toen de HAG nog in de Bijenkorf zat,

chitectuur elkaar hier zonder 'ruis' moeten

bouwd. We praten over het derde ontwerp.

vond ik het prachtig als klanten vanuit het

kunnen blijven ontmoeten."

De eerste twee stuitten op bezwaren van de
omwonenden en de gemeentelijke commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit. Het laatste
plan is positief ontvangen. Als ontwikkelaars
streven wij naar de optimale betrokkenheid
van de omwonenden. Wij informeren belanghebbenden, betrokken partijen en
media actief en uitgebreid.
Tijdens recente gesprekken leverden overheid, bewoners en belangengroepen een
goedgunstige bijdrage aan ons plan. Dit
leidt aan onze kant tot veel begrip voor de
situatie van omwonenden. Aan de andere
kant ervaren wij duidelijk meer steun van de
omgeving voor de ontwikkeling van ons
project. Wij willen graag de korte en middenlange verblijfsduur in De Bergen stimuleren, zónder afbreuk te doen aan de leefomgeving, de kwaliteit van (uw) leven in én
de karakteristieke eigenschappen ván de
buurt. Dit ook op uitdrukkelijk verzoek van
de omwonenden.
In het voormalige 'Claire' is lichte horeca,
Lucifer Coffee gevestigd. De bewoning van
de appartementen hierboven draagt bij aan
verbetering van de levendigheid van De Bergen. Met de komst van HAG in het Van der
Schoot-pand willen wij de creativiteit in De
Bergen van een impuls voorzien. Voor de
invulling van de begane grond denken wij
eveneens aan lichte horeca. De verplaatsing
van het binnenterrein naar de Kleine Berg is
op verzoek van de omwonenden. Vanzelfsprekend zijn wij blij met de steun van de diverse belangenverenigingen. Samen zullen
wij van de Bergen een nog mooier stukje
Eindhoven maken dan het al is.
Paul Schuur
BERGEN BULLETIN · JUNI 2015

5

verhaal. De bibliotheek biedt ook een gratis podium voor KennisMakers. "Het is niet
alleen een plek waar je kennis kan halen
maar ook waar je kennis kan delen. We
stellen graag ons theaterzaaltje beschikbaar voor interessante (kleinschalige)
workshops en lezingen. Die trouwens zonder uitzondering goed bezocht worden",
aldus Cilia Groothuis.
En zo heeft de bieb nog veel meer te bieden, dag in dag uit. Voor jong en oud.
Loop eens binnen en laat je informeren of
kijk op www.bibliotheekeindhoven.nl.

Bergen Bulletin
op bezoek bij de Bieb

Wethouder
op bezoek in
De Bergen
Elke maand bezoekt wethouder Yasin
Torunoglu een andere wijk in Eindhoven
en laat zich door bewoners, ondernemers en andere in de wijk actieve

Een bibliotheek is tegenwoordig veel

Zoals in het Digitaal café, elke dinsdag- en

mensen persoonlijk op de hoogte

meer dan een boekenuitleen. Samen

zaterdagaochtend van 11.00-12.00 uur

stellen van alle wel en wee. Begin juni

met Cilia Groothuis van de openbare

waar je tips en uitleg kan krijgen over je

was De Bergen aan de beurt.

bibliotheek in de Witte Dame maakte

e-reader, je tablet en over de digitale

"Naast deze vooraf geregiseerde wijkbe-

het Bergen Bulletin een overzicht.

service van de bieb.

zoeken, ga ik ook twee middagen per

"In enquetes vragen we mensen wat ze

De VoorleesExpress komt in bepaalde ge-

maand alleen de stadsdelen in", vertelt

graag voor activiteiten in de bibliotheek

vallen voorlezen bij kinderen thuis. Voor-

Torunoglu. "Onvoorbereid, gewoon

zouden willen zien", vertelt Cilia. "In veel

lezen stimuleert de taalontwikkeling en

spontaan. Vaak leveren deze bezoeken

gevallen blijken de gedane suggesties al

vermindert en voorkomt taalachterstand.

veel extra input op. Bij die bezoeken kijk

deel uit te maken van ons aanbod. Het

De Ruilbibliotheek waar je boeken en

ik zowel als mens en lokale bestuurder

zegt iets over de onbekendheid van ons

tijdsschriften kunt lezen en eventueel mee

rond."

aanbod bij veel mensen maar ook over de

naar huis kunt nemen zonder te hoeven

Begin juni bezocht hij in De Bergen onder

snelheid waarmee we nieuwe activiteiten

stempelen. En heb je ze uit, breng ze terug

meer een kamercomplex waar Trudo dertig

introduceren."

of laat ze achter in de wachtkamer van de

En helemaal op regenachtige vakantieda-

dokter of zo.

gen, vrije (mid)dagen waarop je je ver-

Mensen die op zoek zijn naar werk kunnen

veelt of gewoon uit nieuwsgierigheid

elk tweede woensdag van de maand

blijkt een bezoek aan (een van de activitei-

(10.00-12.00 uur) ervaringen met andere

ten in) de bibliotheek een leuk en leer-

werkzoekenden uitwisselen. Ook komen

zaam alternatief.

er sprekers waarvan je veel kan opsteken.

Bij de bieb in de Witte Dame zijn een duidelijk, informatief overzicht van de activi-

De LuisterBieb. Download de app. en je

teiten en de maandelijkse activiteiten-

kunt altijd en overal gratis (voor bieble-

kalender verkrijgbaar. Toch kunnen we het

den) offline lezen. En er is de Vakantie-

niet laten een greep uit het aanbod te

Bieb-app. Meer info bij de bieb of op de

doen. En dan hebben we het even niet

site.

over het lenen van boeken, het bij een

Het VoorleesKnutselfeest. Iedere woens-

kopje koffie lezen van kranten en tijd-

dagmiddag voor kinderen t/m 7 jaar. Na

schriften maar over al die andere, vaak

het voorlezen gaan de kinderen nog lekker

nog te onbekende, activiteiten.

knutselen en tekenen over het vertelde
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studenten en statushouders samen heeft
gehuisvest. "En dan besef je hoe belangrijk

Leuke tips voor de zomer

communicatie is. Want wil je het gezamen-

Frank Hovers van de Landschap Reis-

lijk naar je zin hebben dan is regelmatig

boekwinkel aan de Kleine Berg 3

overleg belangrijk." Hij heeft alle lof voor

stelde op verzoek van het Bergen

één van de studenten in het complex die

Bulletin een lijstje met vijf tips voor

onlangs is begonnen om de uit het buiten-

een actieve, leuke én leerzame zomer.

land afkomstige medebewoners Nederlands

Meer info op www.landschapreisboek-

te leren. "Op zich zijn die lessen zelf al een

winkel.nl.

sociaal moment. Je doet iets samen met
medebewoners."

1. Wandelgids Dommelpad, (4,00 euro)

Ook liep hij bij United-C binnen. "Om eens

Deze gids bevat behalve vijf wandelroutes

te kijken wat daar allemaal gebeurt. En

van 4, 5, 6 of 7 km (met elkaar te combine-

dan is het natuurlijk helemaal mooi dat ze

ren) ook allerlei weetjes. Zoals over de

daar ook oog voor hun omgeving hebben

bronnen van de Kleine Dommel en de

3. Het Groene Boekje 2015 (14,95 euro)

door vergaderruimte beschikbaar te stellen

Dommel, de geschiedenis van het Dom-

Nee, we hebben het niet over het taalkun-

aan Bewonersvereniging De Bergen die

meldal en de veranderingen van het land-

dige Groene Boekje maar over het gelijk-

momenteel geen eigen plek heeft."

schap. Tevens bevat het informatie over

namige boekje met 132 natuurkampeer-

Slot van zijn bezoek aan de wijk was het

watermolens en de molenaars en vertelt

terreinen voor tent, caravan en camper.

spreekuur in Lucifer Coffee. "Dat spreek-

het de wandelaar veel over de natuur on-

Genieten van een ongerepte natuurlijke

uur was overigens niet alleen voor De Ber-

derweg.

omgeving met rust, ruimte en privacy in

gen maar voor het hele centrum",

de mooiste natuurgebieden van Neder-

verduidelijkte Vera Gielen van de gemeente.

land. Maar wél met goede voorzieningen

Tijdens het spreekuur kunnen mensen met

zoals goed en schoon sanitair, warm stro-

de wethouder van gedachte wisselen over

mend water en (bijna overal) een elektrici-

ontwikkelingen in hun directe omgeving,

teitsaansluiting. Alle

extra aandacht vragen voor zaken maar de

Natuurkampeerterreinen staan uitvoerig

wethouder ook aanspreken op zaken die

beschreven in Het Groene Boekje, de

door de gemeente zijn toegezegd maar

groenste kampeergids van Nederland. En

(nog) niet uitgevoerd. "Zo'n spreekuur

het bevat de Natuurkampeerkaart die di-

zorgt voor hele korte lijnen met beleidsbe-

rect toegang biedt tot alle Nederlandse

palers maar ook de ambtelijk eindverant-

Natuurkampeerterreinen.

woordelijken voor een heleboel zaken in
de stad." Torunoglu vertrok na zijn bezoek

4. Dommel Routes (12,50 euro)

en spreekuur met een goed gevoel uit De

Dommel Routes bevat 8 fullcoloured

Bergen. "Een fantastische wijk met veel

vouwflyers, 7 wandel- en 1 infoflyer.

goede en leuke ontwikkelingen en burger-

2. Van Gogh fietsroute (8,95 euro)

De totale lengte van de routes is 146,5 km.

participatie."

De Van Gogh Fietsroute bestaat uit een

Allemaal stroomafwaarts beschreven, dus

tocht van in totaal 335 kilometer onder-

van Peer (B) naar Den Bosch.

verdeeld in vijf unieke routes. De route,
aangegeven met aparte en duidelijk her-

5. Wildplukken (4,95 euro)

kenbare Van Gogh-routebordjes, is gekop-

Wat is er leuker en lekkerder dan eten uit

peld aan de bekende fietsknooppunten.

de natuur? Vruchten, noten, bloemen en

Hij voert langs bekende Van Gogh-plekken

bladeren. Het boekje Wildplukken geeft je

in Zundert, Tilburg, Etten, Nuenen en

de inspiratie om ze te vinden, te plukken

's-Hertogenbosch maar brengt de fietser

en smakelijk te bereiden. Op deze 'Wild-

ook langs plaatsen als Zevenbergen,

plukkaart' vind je in één oogopslag allerlei

Breda, Ulvenhout, Alphen-Chaam, Oister-

lekkernijen met bijbehorende oogsttijd,

wijk, Helvoirt, Vught, Sint-Michielsgestel,

vindplaats en toepassing. Pluk, proef en

Boxtel, Liempde, Best, Son en Breugel,

geniet! Vruchten & zaden: ga op pad en

Lieshout, Eindhoven, Middelbeers, Goirle

vul je tas met eetbare planten. Ga je voor

en Baarle-Nassau. Maar het is niet alleen

de allerlekkerste 'om-fietsvruchten', de

Van Gogh, de route laat de fietsers uiter-

lekkerste vruchten of proef je eens een

aard ook genieten van het mooie

'mwah-vrucht'? Nogmaals: Pluk, Proef en

Brabantse landschap.

Geniet, alledrie met een hoofdletter.
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Is er nog toekomst
voor het VB&T-pand?
Terwijl eigenaar Kenneth Verstralen

kan er geen sprake zijn van overlast." Waar-

wacht of de gemeente zijn bouwver-

bij hij wel flinke vraagtekens plaatst bij die

gunning voor een restaurant in het

gemeentelijk handhaving op het Wilhelmina-

voormalige VB&T-pand op het Wilhel-

plein zonder overigens in detail te treden.

minaplein goedkeurt, wil Bergenbewo-

"Iedereen, ook de gemeente weet wat ik

ner Ben van der Genugten dat de

bedoel."

gemeente de 'opzettelijke' verpaupering

Ben van der Genugten stelt nogmaals dat de

van het pand hard aanpakt.

buurt niet zit te wachten op een 'tweede

"Er moet eindelijk maar eens duidelijkheid

plein of een 'horecawand' aan een zijde van

Stratumseind, een met terrassen volgepropt
komen over de toekomst van het pand",

het Wilhelminaplein'. "Maar waar praten we

zegt Van der Genugten. "In deze staat tast

over. In het huidige bestemmingsplan voor

het het straatbeeld en de uitstraling van het

De Bergen is er geen plaats meer op het Wil-

Wilhelminaplein aan." Hij vindt dat de ge-

helminaplein voor nieuwe horeca. Géén,

meente een eind moet maken aan het in zijn

punt uit. Dus zijn we uitgepraat wat nieuwe

ogen opzettelijk laten verpauperen van het

horeca betreft. Maar niet over de volgens mij

statige pand. "De gemeente moet wettelijk

moedwillige verpaupering van dit prachtige

ondersteunde regelgeving maken die dit

pand. Daarom wil ik dat de gemeente moet

soort praktijken tegengaat." Hij verdenkt de

kunnen optreden tegen vastgoedmensen die

eigenaar ervan het vroegere kantoorpand en

expres panden laten verkrotten. Om ze toch

de twee naastgelegen panden die een monu-

te kunnen slopen en vervangen door nieuw-

mentstatus hebben, opzettelijk laat verpau-

bouw of een bestemming af te dwingen die

peren. "Als drukmiddel om tegen de kaders

niet is toegestaan. Wat dat betreft kan

van het bestemmingsplan in er toch een

Eindhoven een voorbeeld aan het Belgische

horecazaak te mogen vestigen. Zo van, als ik

Turnhout nemen. Ik heb me laten vertellen

daar mijn zin niet in krijg, laat ik het pand

dat daar de gemeente de wettelijke macht

leegstaan en verkrotten."

heeft om eigenaren van lang leegstaande

En wat die verkrotting betreft, die ligt flink

panden te dwingen dat pand binnen een

op de loer bij het VB&T-pand. Aan de achter-

bepaalde tijd een passende bestemming te

kant is het open huis voor zwervers, daklozen

geven. Dat zou hier ook moeten komen.

en 'oud ijzerverzamelaars'. "Ik heb al zo vaak

Dan zijn we tenmiste van dit al veel te lang

mensen uit mijn pand gejaagd, het al zo

durende gedoe af."

vaak dichtgetimmerd, ik ben het zat", meldt
Kenneth Verstralen. "De laatste weken is het

Kenneth Verstralen: "Ik laat dat pand niet

weer wat rustiger maar het is soms bar en

voor de lol of als pressiemiddel door daklozen

boos."

vernielen. Leegstand betekent voor zakelijk

Hij ontkent de opzettelijke verkrotting als

gezien verlies. Nogmaals, ik heb alles gepro-

drukmiddel richting gemeente. "Onzin, er is

beerd om een bestemming voor het pand te

buiten horeca momenteel, maar ook de af-

vinden maar alleen horeca heeft interesse."

gelopen jaren, geen markt voor dit soort

Hij vindt het positief dat de gemeente hem

panden. Ik heb van alles geprobeerd om het

twee maanden geleden uitnodigde zijn

te verkopen of verhuren maar er is geen

horecaplannen te presenteren.

animo voor. Alleen horeca heeft interesse."

"Tevens adviseerden ze me om via het aan-

Hij begrijpt dat de komst van 'weer' een

vragen van een bouwvergunning door de

horecapand op het Wilhelminaplein gevoelig

gemeente te laten toetsen of de kaders van

ligt in de buurt. "Maar een nieuw restaurant

het bestemmingsplan voor De Bergen nog

moet zich zoals alle andere (horeca-)onder-

steeds zo strak moeten worden gehanteerd

nemers in Eindhoven houden aan strakke

of dat er eventueel ruimte moet kunnen zijn

wetten en regelgeving. Als de gemeente zijn

voor nieuwe initiatieven."

handhavende verantwoordelijkheid neemt,

Foto’s: Rob Stork
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Door Axel van Nielen

de 4 steunpilaren van The Natural Step vallen waarmee je bij het

Ook in 2015 telt De Bergen de meeste duurzame ondernemers.

Keurmerk wordt beoordeeld. Ik dacht alleen aan minder energie

Op 8 juni kregen vijf ondernemers en een ondernemer van de Duur-

verbruiken.”

zame Weekmarkt het duurzaamheidskeurmerk uitgereikt. Driemaal

Nol van Rijssel van De Blije Big: “Educatie en opleiding is ook een

goud en driemaal zilver. In heel Eindhoven werden 13 gouden en

belangrijke pijler. Daarom geven we al jaren rondleidingen aan

23 zilveren keurmerken uitgereikt. De score (15%) maakt De Bergen

scholen. Dit is ook duurzaam ondernemen. Laat de jeugd meeden-

opnieuw de wijk met de meeste duurzame ondernemers.

ken. Vaak zetten hun vragen je aan tot extra nadenken en blijken
veel zaken ineens makkelijker op te lossen.”

Op http://www.eindhoven.nl/inwonersplein/leefomgeving/mi-

"Duurzaam ondernemen hoeft niet moeilijk of duur te zijn. Het is

lieu/ Ondernemers-in-Eindhoven-steeds-duurzamer.htm

een kwestie van mindsetten", doceert Axel van Nielen (2x goud,

staan alle uitgereikte keurmerken.

1x zilver).

"Duurzaam Ondernemen is breder dan LED-lampjes of recyclebare

Hij heeft de nieuwelingen met de vragenlijst geholpen en dan

servetten en eerlijke koffie", zegt Paddy van Lieshout. "Het is ook

blijken de deelnemers vaak duurzamer bezig te zijn dan ze denken.

werken aan een betere toekomst, menselijk en qua milieu. Sociaal

Marianne van Eeuwijk: “Onze Jos is helemaal om. Hij vindt niets

actief zijn in de samenleving is daarbij heel belangrijk.”

leuker als nieuwe duurzame dingen te bedenken. Zoals een sedum-

Marianne Warta: “We dachten eerst dat we geen mobiliteitsplan

dak aanleggen op ons platte dak. Duurzaam ondernemen is een

hadden voor ons personeel omdat iedereen op de fiets of te voet

kwestie van bewustwording.”

komt. Even later besef je dat dat dus een mobiliteitsplan is.”
“Nieuw voor ons is dat duurzaam ondernemen ook het bieden van

“Duurzaam ondernemen klinkt een beetje geiten-wollen-sokken-

kansen is aan minder bedeelden. Daarom willen we die mensen

achtig", zegt Paddy van Lieshout. "Niets is minder waar.

helpen met een betere opleiding en informatie meer kansen bieden.”

We zijn nu getriggerd meer dingen aan te pakken waarbij contac-

Theo Hoppenbrouwers: "Ik realiseerde me niet eerder dat bedrijfs-

ten met andere ondernemers leerzaam, inspirerend en leuk zijn. En

voering, externe communicatie en woon- werkverkeer ook onder

je bent nog duurzaam bezig ook."

De onderscheiden ondernemers: (op de foto vlnr): Axel van Nielen (Van Nielen Bouwmanagement/
FM2Share; goud), Theo Hoppenbrouwers (Hoppenbrouwers Tekenen & Schilderen; zilver), Marianne van
Eeuwijk (De Boekenberg; zilver), Nol van Rijssel (De Blije Big/Duurzame Weekmarkt Ehv; goud),
Paddy van Lieshout (Javaans Eetcafé; goud) en Merlijn Wijen (Wijen Goudsmeden-Juweliers; zilver)
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Auberge Nassau
Lekker eten doe je zo!

Menu à la carte
3-gangen / 4-gangen
€ 29,50 / 38,50
Restaurant Nassau
Wilhelminaplein 14
5611HE Eindhoven · 040 2447321
www.aubergenassau.nl

Wij lezen!
BOEKHANDEL
KLEINE BERG 5 · 5611 JS EINDHOVEN
T 040 269 37 26 · F 040 243 84 11

scherp in drukwerk

zeker niet de grootste,

maar wel de beste
boekhandel van Eindhoven

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

www.prrintplan.eu

Galerie Borchgreve

TEKENEN & SCHILDEREN

HOPPENBROUWERS
WILLEMSTRAAT 39, 5611 HC, EINDHOVEN
HOPPENBROUWERS.INFO 040 244 45 74

· Inter net galerie
· PopUp galerie
· Kunstuitleen

Kleine Berg 72 · Eindhoven
www.galerieborchgreve.nl

A F F O R D A B L E

A R T

B E R G E N B U L L E T I N · F E B R U A R I 2 0 1 5 10

Het beste adres voor al uw inlijstwerk

KUNSTHANDEL
LIJ STE N MA K E R IJ

REMBRANDT
Kleine Berg 42 · 5611 JV Eindhoven · Tel. 040 244 92 58
www.kunsthandelrembrandt.nl

Ask us
about jewels

Loop binnen voor een GRATIS oogmeting!

Ondernemen in De Bergen,
is adverteren in Bergen Bulletin

BB
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r e i s b o e k w i n k e l

Kijk in onze webshop!
www.landschapreisboekwinkel.nl

Reisgidsen · Landkaarten · Atlassen · Wandelgidsen · Globes
Reliëfkaarten · Taalgidsen · Fotoboeken · Topografische kaarten
Landeninformatie · Plattegronden · Wandkaarten · Reisliteratuur
Wegenkaarten · Campinggidsen · Klimgidsen · Fietskaarten
info@landschapreisboekwinkel.nl · Kleine Berg 3 · 5611JS Eindhoven · 040 2569653

B E R G E N B U L L E T I N · A P R I L 2 0 1 5 11



“Duurzaam ondernemen klinkt een
beetje geiten-wollen-sokken-achtig,
maar niets is minder waar.”
Paddy van Lieshout

Oranjestraat 2A Eindhoven - Tel. +31(0)6 1654 7343

over duurzaam ondernemen

OP EINDHOVEN

Expositie Open Ended
door Lidewij Edelkoort

Vanaf 20 juni staat een nieuwe tentoonstelling in de Kazerne: Open Ended - Lidewij
Edelkoort. Als gastcurator toont zij een greep uit haar persoonlijke kunst- en designcollectie. Met werk van onder andere Maarten Baas, Bokja design, Campana Brothers,
Piet Hein Eek, Kiki van Eijk, Jamie Hayon, Rei Kawakubo, Bertjan Pot, Studio Job, Tjep,
Marcel Wanders en Oscar Zieta. Een overzicht van Nederlands en internationaal autonoom

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

design van 1995 tot 2015.
"We zijn bijzonder trots om Lidewij Edelkoort, een gelauwerd trend forecaster en voormalig voorzitter van de Raad van Bestuur van de Design Academy Eindhoven als eerste
gastcurator aan de Kazerne te kunnen verbinden", laten Annemoon Geurts en Koen
Rijnbeek van Kazerne weten.
L e zi ng & dis cussie
Op 20 juni geeft Lidewij vanaf 14:00 uur een inspirerende toelichting op haar persoonlijke collectie. Aansluitend is er met topdesigners een open debat over de visie en
invloed van Lidewij op individuele kunstenaars, designers en ondernemers. Dezelfde dag
schuift Lidewij Edelkoort in de Kazerne om 19.00 uur aan bij het exclusieve 5-gangen
VIP-diner met een meet & greet.
Kazerne trekt inmiddels ook internationaal steeds meer de aandacht. Zo schreef Diane
Daniel van The New York Times het volgende commentaar: "Eat Drink and View the Art:
laat je ook inspireren door het restaurant en showcase voor design en technologie.
Met zo’n sterke nadruk op design, was ik bang dat het eten slechts bijkomstigheid zou
zijn. Dat was niet het geval.”

BERGEN BULLETIN · JUNI 2015

12

