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Kunstenaars Henrica doen dit jaar ook mee aan 'Kunst in de BeÍggni,
,i.
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Als je bij Twinkelbel op de Kleine Berg over de drempel stapt, móet je wel een btij gevoel kriigen, oe vrolij,kqliaglenl":
spatten ie tegemoet, terwijl de mensen je daar altijd even hartelijk ontvangen. In een huiselijke sleor".èn àiïí+ti ;,
directe interactie die ontwapenend is. Wat verder meteen opvalt, is het enorme enthousia5me walïÍnfeÉ-ie.$,-green,flfli,*,
inzet. Met datzelfde enthousiasme vertelt Yvonne van der Maden dat Twinkelbel meedoet aan de exiiojiiflilïtqfr"rrgt,in
De Bergen" Met prachtig werk van de mensen die in de winkel staan. MenseR met een verstandelijkg beperkipg dl€:gpr,.

deKleineBergopeencreatievemanierhundagdoorbrengen.
Dat doen ze bij dagcentrum Henrica waar
Twinkelbel onderdeel van uitmaakt. Twinkelbel is de winkel waar de deelnemers aan het
dagprogramma van Henrica allerlei produc
ten verkopen. De meest in het oog springende zijn de borden, kopjes, schalen, kannen
en vazen van keramiek die de deelnemers
zelf maken in de werkplaats naast de winkel.
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Samen met haar collega Karin Bierens

is

Yvonne verantwoordelijk voor het volledige
dagprogramma in winkel en werkplaats.
Daarbij krijgen ze een paar dagen in de

week op vri.lwillige basis hulp van twee kunstenaars. Wilma van Hoven begeleidt het gie
ten van de klei, en Marianna Meijerink het
glazuren, tekenen en schilderen. Overigens
zal Wilma op de expositie in het Buurtcentrum ook eiqen werk tonen.
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gipsen basisvorm tot en met het schilderen
en glazuren van het eindproduct".
ln de werkplaats is iedereen op dat moment
inderdaad druk bezig met het gieten van de
basisvormen zoals kopjes, vazen en borden.
Vervolgens worden deze keurig geschuurd
zodat alle vormen keurig glad zijn. Een pot-

loodtekening is de basis voor de uiteindelijke
beschildering van de producten. Als die eenmaal beschilderd zijn, worden ze nog voorzien van een laag glazuur en vervolgens verhit waardoor ze een prachtige glans krijgen.

"Wij zijn gevraagd om deel te nemen aan
de expositie Kunst in De Bergen", vertelt
Yvonne. "Dat vinden we natuurlijk hartstikke

Voor de expositie 'Kunst in de Bergen' hebben de mensen van Henrica een aantal speciale werken gemaakt. Een grote, met felle

leuk en onze mensen zijn dan ook druk rn de
weer geweest om voor deze expositie het
mooiste van het mooiste te maken. Namen
van kunstenaars zijn niet belangrijk, het gaat
er bij ons om dat we alles samen doen.
ledereen heeft zijn eigen bijdrage geleverd
aan het hele proces. VanaÍ het maken van de

kleuren beschilderde schaal is een van de
vele mooie producten die tijdens de expositie te zien zullen zijn. ledereen díe wil weten
hoe alle producten er uiteindelijk uit zijn
gaan zien, moet maar eens op de expositie
gaan kijken. En nu maar hopen dat niemand
ze daar stuk laat vallen!
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"Dat was bilzonc!er, echt heel btizonder. í1{..t is niet bepaald mijn muziek, zeker niet,
maar hier ben ik toch wel aardig van onder de indruk." Dat zeqt een bez.oeker na een
optreden van het Dejima Ensemble, een trio van'buurt'saxofonist Ad Perjnenburg en
twee Japanse muzikanten. Dat zijn Hirorni Ueda op sho (foto), een traditictneel
Chinees blaasinstrurnent, en 5atoshi Uecla díe diverse oosterse snaarinstrumenten
i:espee/t. Voríge week vrrjdagavond gaven zrj een miniconcert in de stijlvolle huis
kamer van'levensíilosoof'Bob Casemier op de Kleine Berg. Een ruimte die de toch al
aparte mttziek nog een extra dimensie gaí. "Die woonkamer van Bob is zo speciaal,
zo buitengewoon, zo uniek..., daar wilde ik per se een keer spe/en ", vertelt Acl,
initiatiefnemer van trio en optreden. Ert zelf bltjkt htj ook er onder de inclruk te zijn.
"Dit concert zal ik nooit vergeten, mrjn hele ieven r:iet."

De kerngroep van bewonersorganisatie

politie en de gemeente.

stichting Koepel De Bergen wil uitbreiden

Maar er is nog veel meer te doen, en de
kerngroep kan dan ook nog wel wat hulp
gebruiken. Daarom de vraag aan betrokken Bergenbewoners om de activiteiten
van de stichting te ondersteunen door een
actieve bijdrage te leveren. Dus, kom de
kerngroep versterken

en zoekt er betrokken mensen bi.j.

{
::..

De kerngroep rs het uitvoerend orgaan
van de stichting en bestaat op dit moment
uit zer,en leden die een keer per maand

bil elkaar korren. De afqelopen periode
hebben ze veel tild en energre gestoken tn
Zoals overleg rnet drverse bewonersorga-

Meer informatie; Sander Vrugt van Keulen
(voorzitter), info@koepeldebergen.nl en

nisatres in De Bergen, maar ook met de

06 24662030 en www.koepeldebergen.nl.

zaken dre voor De Bergen van beiang zijn.

nru
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POLITIE

V

KEURMERK

n

VEILIG
WONEN
Bewoners van De Bergen kunnen binnenkort deelnemen aan een workshop waarin ze leren
om met eenvoudige middelen zelf hun woning te beveiligen. Ook kunnen ze de naam opvragen van een gekwalificeerd bedrijf dat hen daar tegen een redelijke prijs bij helpt. En ze kunnen een training volgen om medebewoners voorlichting te geven over woningbeveiliging.
Daarnaast gaat de gemeente volgende maand de prullenbakken schoonmaken en hoge
beplanting terugsnoeien, en nog voor de zomer extra lantaarnpalen neerzetten. Tot slot
gaat de gemeente samen met de bewonerskoepel een structurele oplossing zoeken voor

workshop gaat echter alleen door bij voldoende belangstelling. Dat geldt ook voor
een inÍormatieavond over het Politiekeurmerk Veilige Woning waar wordt uitgelegd
hoe de procedure verloopt maar met name
wat de PKVW-eisen zijn. De avond is een vervolg op een aantal eerdere bijeenkomsten.

de aanpak van graffiti.
gegaan. ln dit project werken politie, gemeente en bewonerskoepel samen om
veiligheid, gevoelens van veilígheid en leeÍ-

baarheid in de wijk te vergroten. Hierbij
wordt gebruik gemaakt van het landelijke

Dat zijn de belangrijkste punten uit het
project 'Politiekeurmerk Veilig Wonen De
Bergen', dat aÍgelopen najaar van start is

gIL

Politiekeurmerk Veilig Wonen, het PKVW.
Achterliggende gedachte is, dat de gemeente
en de politie wel verantwoordelijk zijn voor
beheer en veiligheíd in het openbaar gebied,
maar dat de bewoners zelf ook het nodige
kunnen doen.
Met elkaar samenwerken en elkaar op de
hoogte houden bijvoorbeeld, zoals bij buurtpreventie. Maar ze kunnen ook maatregelen
nemen om inbraak en insluiping in hun woning te voorkomen. Onder andere door deze
zo goed mogelijk te beveiligen volgens de
eisen van het Politiekeurmerk Veilige Woning. Dat hoeft niet duur te zijn, blijkt in de
praktíjk. Er is een grote verscheidenheid aan
goedgekeurd hang- en sluitwerk, zowel in
prijs als in uitstraling. En wie handig is, kan
bovendien veel zelf doen.

V'Lrol v,ttr Kr,rl.n

waarom?

urat is het?

focus op jezelf
k;,k i,OOr tn:orrtaiil

ging voor medebewoners. Ook kunnen ze
contact zoeken met een bedrijf dat voldoet
aan de eisen van het PKVW en dat door de
projectorganisatie is uitgekozen uit een
groep van drie voorgeselecteerde bedrijven.
Het voordeel van zo'n training is dat mensen
niet direct naar een commercieel bedrijf hoeven, maar eerst een beroep kunnen doen op
projectorganisatie en medebewoners. En het
voordeel van zo'n vooraÍ geselecteerd bedrijf
is dat het betrouwbaar, betaalbaar en goed
geïnformeerd is over het project. Uiteraard
staat het bewoners vrij om een ander PKVW-

bedrijÍ in te schakelen.

Ter voorbereiding op

creative
Srnd.,

Verder kunnen bewoners zich opgeven voor
een voorlichtingstraining over woningbeveili-

OD Cle

\.À,,L1itS;tC

het beveiligen van hun
woning hebben alle
buurtbewoners enige
tijd geleden een folder
over dit onderwerp in
de bus gehad. Maar
binnenkort kunnen ze
ook meedoen aan een
workshop om te leren
zelf eenvoudige beveilig ingsvoorz ien ingen
aan te brengen. Deze
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Overigens moeten belangstellenden voor
training, workshop en inÍormatieavond zich
van tevoren aanmelden, zie apart kader.

Belangstelling voor
informatieavond, workshop en/of training?
Dan aanmelden graag !
De gezondheid van mijn vader laat te wen-

Mijn ouders komen niet meer zo

Eerdergenoemde acties van de gemeente als
het snoeien van hoge beplanting en het
neerzetten van extra lantaarnpalen vloeien

Belangstelling voor een informatieavond

sen over.

over het Politiekeurmerk Veilige Wo-

vaak op bezoek, maar voor mijn verjaardag

ning? Voor een workshop om te leren

vergeten ze even alle ongemakken. Normaal

voort uit een zogeheten veiligheidsanalyse.

zelf eenvoudige beveiligingsvoorzienin-

gesproken parkeren ze de auto, stappen in

Deze is onlangs afgerond, en bestond onder

gen aan te brengen? Of voor een training

de lift en nemen plaats in een stoel waar ze

om medebewoners voor te lichten over

de rest van de middag in blíjven zitten.

woningbeveiliging? Dat kan door zich op

Deze keer niet, deze keer is anders. Terwijl

meer uit een enquète onder bewoners. Een
samenvatting van de resultaten van de en-

quète is te vinden op www.koepeldebergen.nl, onder 'Veilig Wonen' en daar weer
bij'Presentatíe Polyground Politiekeurmerk
Veilig Wonen'. De volledíge uitslag van het
bewonersonderzoek wordt binnenkort ook
op de site gezet.
Als onderdeel van de veiligheidsanalyse
heeft de politie verder nog cijÍermateriaal
verzameld en heeft de gemeente een
'schouw in de openbare ruimte' gehouden.
Eén gemeentelíjk actiepunt is inmiddels uitgevoerd: de reiniging van a//e lichtkappen in
de hele buurt. Volgens de gemeente is daarmee de verlíchting in De Bergen al een heel
stuk verbeterd. Een toekomstíg actiepunt is
het stimuleren van bewoners om sneller en
vaker klachten, problemen en vergelijkbare
zaken door te geven aan politie en gemeente. Een ander actiepunt is om bij bewoners
het gevoel van veiligheid in hun directe
omgeving te versterken.

mijn moeder uit de auto stapt, vraagt ze

te geven via pkvw@polyground.nl of
PKVW De Bergen, p/a Kerkstraat 2, 561
GJ Eindhoven. Graag naam, adres,

1

tele-

aan Pa of hij het wel zeker weet. Met zijn

wandelstok en stijve knie is hij al vertrokken

foonnummer en e-mailadres vermelden.

en nog even achterom kijkend zegt hij:

En natuurlijk ook aangeven waar het om

"Het is zo lang geleden, ik wil het even

gaat: de inÍormatieavond, de workshop

zien...". En weg

en/of de training. Overigens gaan infor-

herinneringen.

matieavond en workshop alleen door bij

Naar waar

is

hij. Op weg naar zijn

hij geboren

is.

op de Kleine Berg.

een minimaal aantal deelnemers.
Nadat ik mijn moeder mee naar boven heb

genomen en haar een kopje thee en gebak
heb geserveerd, laat ik haar alleen met

Aanspreekpunten voor dit project zijn
Peter van der Hagen van het bewonersplatform (PetervdH@koepeldebergen.nl)
en Audrey van Doornspeek van Polyground (pkvw@polyground.nl en 040-

de rest van het gezelschap. Maak ik mij
misschien zorgen

of wil ik gewoon weten

waar hij is? lk vind hem bij het Fensterrein,
tussen Bergstraat en Keizersgracht. Daar

2968844). Audrey begeleidt het project

staat hij de lege ruimte in te kijken. Op dat

in opdracht van het landelijk Centrum
voor Criminaliteitspreventie & Veiligheid (ccv).

moment besef ik dat hij hele andere dingen

ziet dan ik. lk die hier dagelijks voorbij fiets.
Hij is verrast wanneer hij me ziet staan.

Met een glimlach op zijn gezicht begint
hij te vertellen. Daar waar nu Het Smitje
zit, was vroeger de meubelzaak van zijn
vader. De gevel van het oude pand is

veranderd. Er is wel meer veranderd...,

maar niet in zijn herinneringen. Daar

Twee bewoners in de

prijzen
Onder de deelnemers aan de bewonersenquète over veiligheid, leeÍbaarheid en
woongenot van eind vorig jaar heeft de
gemeente een prijs verloot. Twee kandi-

daten kwamen uit de bus, en hun woning wordt in mei beveiligd volgens de
criteria van het Politiekeurmerk Veilige
Woning. Op kosten van de gemeente.
Binnenkort worden de namen van beide

is

alles nog zo helder en scherp. De oude

werkplaats liep

tot

aan de bomen, vertelt

hij. Hij moest altijd de gevallen bladeren
van het dak van de werkplaats halen.
Terwijl hij vertelt, zie je hem de dingen

opnieuw beleven.
Zo lopen we terug, elke stap een herinne-

ring. Tijdens deze korte wandeling ben ik
veel over mijn vader te weten gekomen.

lk had me geen mooier cadeau voor mijn
verjaardag kunnen wensen...

bewoners bekend gemaakt.
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Beeldend kunstenaar Ine Tresoor uit Tongelre exposeert werk op 'Kunst in De Bergen'
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tot in haar vezels. Die nieuwsgierigheid heeft bij beeldend kunstenaar lne Tresoor uit Tongelre geleid tot een
ontdekkingsreis langs allerlei technieken en vormen: olieverf, houtsneden, beeldhouwen en keramiek. Maar in het werken met
'airbrush' heeft ze de afgelopen jaren toch de meeste voldoening gevonden. Hoewel ze momenteel ook veel tijd en energie in
digitale technieken steekt. "lk ben voortdurend op zoek naar mijn grenzen." Ze is een van de kunstenaars die dit jaar deelneemt
aan de expositie'Kunst in de Bergen' in het Buurtcentrum. Een mooie gelegenheid om haar oeuvre te leren kennen.
Ze is nieuwsgierig

Eind jaren tachtig volgde de in Valkenswaard

geboren kunstenares een aantal cursussen in
het Centrum voor de Kunsten en kwam in die

periode in aanraking met'airbrush'-techniek.
"lk zag ergens Japans werk, strak en erg
mooi. Toen ben ik me de techniek eigen gaan
maken", vertelt ze. Airbrush kan inmiddels
tot haar visitekaartje worden gere-

'etterlijk
kend.
"Er zijn niet zo gek veel kunstenaars die op
deze manier werken, zeker niet hier in de
regio. De populariteit van de techniek gaat in
golfbewegingen. Eind 1800 - begin 1900 was
airbrush erg in trek, werd het gebruikt voor
het maken van reclames. Daarna ebde het
weg totdat er in de jaren zeventig, tachtig
van de vorige eeuw een tweede golfbeweging ontstond. Daarop ben ik meegelift",
lacht lne.

ïl: r. Ët,i;lï,+
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De kunstenares ontleent haar inspiratie
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onder meer aan surrealistische 'meesters' als
Carel Willink, Salvador Dali en Margritte voor
wie ze veel bewondering heeft. "Als ik werk
van Margritte zie, denk ik wel eens: 'Die
heeft een kronkel in zijn hoofd. Net als ik."'
De laatste verovering van lne Tresoor is de
computer. Nadat zij er enkele jaren geleden
eentje had aangeschaft, diende het aanvankelijk als gereedschap voor het maken van
voorstudies. lnmiddels gebruikt zij digitale
technieken voor haar nieuwste werk, waarbij
ze onder meer foto's bewerkt. "lk leer steeds
nieuwe mogelijkheden van de computer kennen", zegt ze. Haar ontdekkingsreis is kennelijk nog lange niet ten einde.
Het kunstambacht, dat lne Tresoor sinds 1989

fulltime beoefent,

is

voor haar geen lineair

proces. Motivatie ontbreekt zelden, inspira-

tie

is schaarser. "Af en toe moet het uit mijn
tenen komen, gruwelijk. Dan lukt het niet en
kan ik me vreselijk ergeren. Het enige wat
me dan rest, is even iets anders te gaan
doen."

Meer iníormatae op:

&*t
... I

:.

-

:

::t'''

r,ri

Bij airbrushen wordt gebruik gemaakt
van een pen die niet groter is dan een
vulpen en aangesloten is op een compressor. Vía een opening op de pen die
nog het meest lijkt op de kop van een
pijp, wordt inkt ingevoerd en op speciaal
papier aangebracht. "Het is een erg tijdrovend procéde", legt lne Tresoor uit.
"Soms ben ik met een bepaald werk wel
weken bezig. Het proces begint met
voorstudies, maar ook het airbrushen op
zich is tijdrovend."
Waarom deze techniek haar dan toch zo

t,

aanspreekt? "Het is een goede manier
om het beeld dat ik in mijn hoofd heb op
papier te reproduceren. Anders gezegd,
het beantwoordt precies aan wat ik wil."
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De gemeente is bezig met een evaluatie van

het nieuwe horecabeleid, vastgelegd in

de

horecanota van begin 2004. En daar betrekt
ze ook De Bergen bij. Want nu bijna drie jaar
later wil de gemeente wel eens weten, hoe
dat nieuwe beleid uitpakt: heeft het tot veranderingen geleid, wat hebben belangheb-

benden ervan gemerkt en wat vinden ze
ervan? Om tot betrouwbare resultaten te
komen, onderzoekt de gemeente een diversi-

teit aan cijfermateriaal én neemt ze interviews af. Ook in De Bergen dus, omdat deze
in de horecanota expliciet wordt genoemd.
Onlangs sprak de gemeente met een groep
buurtbewoners. Hieronder een verslag van
hun bevindingen.

Namens de gemeente interviewde Polyground die ondersteuning verleent bij het
onderzoek, de zeven leden van Stichting
Koepel De Bergen. Dat is de nieuwe bewonersorganisatie van de buurt, die onder meer
het woonplezier en de karakteristieke diversi-

teit van De Bergen wil bewaken. Hiertoe gaat
de Stichting dit jaar erg veel aandacht besteden aan het horecabeleid. Want in de buurt
vinden er op dat punt ontwikkelingen plaats
die zowel woonplezier als diversiteit bedreigen, zo kwam in het gesprek naar voren.

Als onderdeel van evaluatie
van nieuw gemeenteliik
horecabeleid

De laatste tijd wordt veel over - en met - De
Bergen gesproken. Maar bij de gemeente lijkt

er niemand te zijn met een totaaloverzicht

de gemeente zelf lijkt die gedachte opnieuw
te moeten uitvinden. Op zich niet erg, maar
zoiets als het horecabeleid mag níet los staan
van een totaalbeleid, aldus de Koepelleden.

over de wijk, menen de Koepelleden. Zij missen een integrale kijk op De Bergen. De al-

oude'Quartier Vivant'-gedachte van

de

gemeente leeft nog wel bij bewoners, maar

Het unieke karakter van de Bergen wordt
gekenmerkt door differentiatie. Met horeca,
winkels, kleine bedrijfjes, kunstenaars, alleenstaanden, gezinnen, stellen zonder kinderen,

studenten: iedereen leeft temidden van de
verschillende f uncties. Dat kan alleen omdat
er een goede balans is, zowel in de Bergen als
geheel als in de afzonderlijke straten.

Maar er vindt een verschuiving plaats van
detailhandel naar horeca. Hierdoor dreigt die
differentiatie in De Bergen te verdwijnen,
stellen de Koepelleden, met een soort
Tweede Stratumseind als doemscenario. Van
hen mag de gemeente de verhouding tussen
horeca, detailhandel en wonen dan ook best
hard vastleggen, juist om het unieke karakter
van de buurt te beschermen. En een verschuiving in f uncties noemen zij uiteindelijk goed
denkbaar. Maar dan wel heel geleidelijk, op
zoek naar een nieuwe balans.

Verder merken ze op dat de woonfunctie op
gespannen voet staat met de totale hoeveelheid horeca in het gebied. Bewoners merken
immers de effecten van niet alleen de eigen
straat, maar ook van een Kleine Berg, Grote
Berg, Wilhelminaplein, Willemstraat en noem
maar op. Sommige mensen zijn zelfs al verhuisd vanwege de overlast van terrassen in de
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achtertuinen van cafés en restaurants.
De bewoners begrijpen best dat de horeca
terrassen exploiteert en dat de achtertuin
daarvoor een leuke locatie is. Maar als dat het
woongenot van omwonenden zodanig aantast dat sommigen zich gedwongen voelen te
verhuizen, lijkt de balans tussen wonen en
horeca verstoord. Ook het COC noemt de
Koepel als bron van overlast. Het is prima dat
het COC er is én in De Bergen zit, maar het

Pluk de Ilag

krijgt steeds meer een caféfunctie. Met harde
muziek, terwijl het pand daar helemaal niet

aantal nachtelijke passanten zou bruikbaar
inzicht kunnen geven. Koepelleden willen

op berekend is.
Kortom, de balans lijkt door te slaan naar een
punt waar meér horeca zowel door toenemende eenzijdigheid als door toenemende
overlast niets meer toevoegt, maar juist verstorend werkt. Hierbij komt dat de gemeente
volgens de Koepel wel wat erg gemakkelijk
vergunningen uitgeeft, waardoor achteraf
regelmatig blijkt dat een vergunning ten
onrechte is verstrekt. Vergissen kan, maar dat
gebeurt nu wel erg vaak, aldus de Koepel.

daar ook graag aan meewerken.

Op uitgaansavonden is er in De Bergen twee
keer sprake van een piek in de overlast. Eén
keer wanneer de horeca in De Bergen zelÍ
sluit en één keer wanneer de horeca in de
binnenstad sluit. Bij de Koepel bestaat de in-

druk dat de toe- en uitstroom van publiek
geleidelijker verliep toen caÍetaria's en shoarmatenten nog toestemming hadden om
langer open te blijven dan cafés en restaura

nts.

Maar de Koepel heeft de oplossing ook niet
direct voorhanden. Moet de horeca nu eerder
dicht om de overlast te beperken? Of juist
niet, en moet je zelfs weer met vrije sluitingstijden gaan werken? De gemeente zou dat
eens moeten onderzoeken. Tellingen van het

Tijdens uitgaansavonden is er in De Bergen te
weinig politie, aldus de Koepel. Uit recente
onderzoeksgegevens blijkt dat er in de buurt
de nodige incidenten plaatsvinden, maar dat

bewoners nauwelijks bereid zíjn aangifte te
doen. Daar werkt de Koepel aan, maar ondertussen is extra politietoezicht wel gewenst.

De gemeente heeft onlangs de evaluatie
van haar nieuwe horecabeleid afgerond.
Hiertoe is een groot aantal gesprekken

gevoerd, onder meer in eigen huis met
Vergunningen, Juridische Zaken en Bouw& Woningtoezicht. Daarnaast met milieudienst, politie, brouwerijen, taxibedrijven,
horecaorganisaties en een enkele disco-

theek en shoarmatent. Maar ook met studentenverenigingen,'stappers' en bewoners. ln De Bergen zelf is gesproken met
horecaondernemers van Grote Berg,
Kleine Berg en Wilhelminaplein. En met
een groep bewoners (zie artikel).

Carpe Diem
Het leven is kort, moet de hoop langer
zijn?

Terwijl we praten is de jaloerse tijd al
weggevlucht.

Pluk de dag en vertrouw zo weinig
mogelijk op morgen.

Horatius

Tom Adriaans
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Willem is niet zonder reden

Itat moet blijven
en wat erbii moet
komen

naar

Eindhoven gekomen. Hij heeft enige jaren
geleden de opleiding Algemeen Maatschappelijke Werk en Mediation gevolgd
en afgemaakt, en wilde die als politieman
in een stedelijke omgeving gaan gebruiken. Eindhoven bood hem die kans, en zo
maakte hij kennis met de binnenstad en
De Bergen. Het is dan 2 januari 2004.

"Een paar initiatieven in de buurt vind

ik goed", vertelt

buurtbrigadier
Willem Hovestad, "en die mogen van
mij dan ook niet wegvallen. Dat zijn
buurtpreventie, Koepel De Bergen en

het Bergen Bulletin. De

gedachten
daarachter zijn dat mensen onder de
vlag van buurtpreventie alert blijven,
dat de mensen onder De Koepel verenigd worden en dat het Bergen
Bulletin voor de communicatie zotgt."
Wat Willem tot voor kort nog wel
miste. was een actieve ondernemersvereniging. Maar die gaat er hoogstwaarschijnlijk op korte termijn komen,

althans voor de horeca. Die is er al
klaar voor, weet Willem, maar ook de
winkeliers lijken zich aan te gaan slui-

ten. "Een initiatief dat ik van harte
ondersteu n. "

'Voelde meteen zeer goed...
"Het voelde vanaÍ het eerste ogenblik
zeer goed. Een prachtige wijk, met een
enorme diversiteit. Historisch gezien een
buitengebied van Eindhoven waar mensen
uit alle lagen van de bevolking wonen.
Stedelijk gezien een wijk met allure. Toen
ik er voor het eerst doorheen wandelde,
moest ik direct denken aan een hofje
zoals dat te vinden is bij de Engelse Kerk
in hartje Amsterdam. De rust, de variatie

in gebouwen, de vele mooie gevels, de
voordeuren en smalle straten. Zo de wijk,
zo de mensen. Geweldig."

...maar bleek niet

altiid

even

makkelijk'
Anderzijds ook niet altijd even gemakkelijk, deze buurt, ondervond Willem al snel

aan den lijve. "Maar dat maakt De Bergen
nou net zo spannend. De meeste mensen
die ik hier ken, zijn communicatief vaardig, staan hun'mannetje', hebben het
beste met de wijk voor. Ze bedoelen het

goed, maar daar zit ook vaak de valkuil.
Het goed bedoelen, zegt iets over inzet,

maar de vraag is of een ander op die
goede bedoelingen zit te wachten.
Misschien heeft die wel heel andere
goede bedoelingen, stelt die hogere
eisen. Of juist lagere."
Dat bewoners zich soms onveilig voelen,
vindt Willem begrijpelijk. Maar in het

recente bewonersonderzoek naar veiligheid en woongenot viel het hem wel op,

dat "mensen zich in hun eigen omgeving
onveilig voelen, sommigen zelfs bij hun
voordeur. Als politie doen wij, met andere
toezichthouders, ons best en laten onze
goed bedoelingen zien. Maar soms kun-

nen

wij de veiligheid die

bewoners in

principe altijd van ons mogen verwachten,

even niet bieden omdat we dan ergens
anders bezig zijn."

Op zo'n moment heeft de politie in

De

Bergen simpelweg een tekort aan mensen
omdat die op datzelÍde of een ander tijd-

stip elders nodig zijn. "We moeten
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als

maken. Maar honderd procent veilig

Politie Eindhoven Centrum
Begijnenhof 29
Tel. 0900-8844 en e-mail:
wil lem.hovestad@brabant-zo.pol itie.nl.

politie nu eenmaal keuzes maken, we
moeten prioriteiten stellen. Maar ja, als
we het ene probleem aanpakken, laten
we het andere wel liggen. Heel vervelend,
maar het is op dit moment niet anders."

wordt het nooit. Criminaliteit bestaat nou
eenmaal, en ik heb niet de illusie die te
kunnen tegenhouden. Maar gezamenlijk
kunnen we heel ver komen. Bewoners en
po lit ie. "

Bij de polítie gebruiken ze graag de metafoor van de 'wijzende vinger'. "Als je een
vinger uitsteekt om naar iemand anders
te wijzen, wijzen er wel drie naar jezelÍ."
Ofwel, ook bewoners moeten hun steentje bijdragen. "Samen willen we werken
aan veiligheid, maar dan wel vooraf en
niet achteraÍ."

Alarmnummer politie, brandwee4
ambulance en milieudienst voor
urgente zaken:

Regionale politi€centrale voor niet-

"Eerder dachten we, dat we door het
opzetten van projecten de'criminaliteit'
vanzelf zouden kunnen terugdringen.
Fout! De'crimineel'gedroeg zich naar de

"Als politie proberen wij de kans op
slachtoffers zo klein mogelijk te maken.

omstandigheden en paste zijn werkwijze
aan oÍ koos voor een andere buurt."

alarmnummer 112 voor politie, brandweer en ambulance. Als echte spoed ver-

Buurtbrigadier Wil lem Hovestad,

eist, en de dader bijvoorbeeld nog aanwe-

politie Eindhoven Cèntrum:

Als politieman is Willem "dan ook blij met
het initiatieÍ van bewoners en gemeente

urgente zaken:

Bel daarom in urgente gevallen altijd het

zig is." Maar bel voor niet-urgente acties
van de politie de regionale politiecentrale
0900 8844, en vraag bij speciÍieke wijkaangelegenheden vervolgens naar Politie

om in De Bergen het project Politiekeur

Eindhoven Centrum.

merk Veilig Wonen op te zetten, het
PKVW. Dit werkt. Het stimuleert mensen

Voor meer belangrijke namen en tele-

en organlsaties om de omgeving veilig te

Íoonnummers, zie de lijst hiernaast.

Plaatselijke Brandweer voor naet-

urgente zaken:

Gemeentelijke Milieuklachtenlijn
voor niet-urgente zaken:

§tadsdeelteam Centrum:
Bergens eigen buurtbrigadier Willem Hovestad is gek op'zijn'Bergen, en vindt dat het

specifieke, het karakteristieke van deze wijk goed bewaakt en beschermd moet worden. Met name een taak voor de gemeente. Maar die is niet altijd even consequent en
duidelijk, meent Willem. "Tijden veranderen. Dus, om de vier jaar een nieuw bestuur en
dan ook maar een nieuwe visie? Lijkt me niet."
Voor de gemeente is het niet altijd gemakkelijk om het bewoners van een wijk als De
Bergen naar de zin te maken, weet Willem. Maar door haar eigen toedoen is er in het

Klachten huisvuil, oud papier en

klein chemisch afval:

verleden nogal eens wat mis gegaan, vindt hij ook. "Van Íouten kun je echter leren.
Daarom ben ik blij dat de gemeente nu bezig is met het ontwikkelen van een visie. Dat

Storingsdienst Energiebedrijven:

is belangrijk, zo'n visie op De Bergen."

Hierin moet het stadsbestuur dan wel duidelijk vastleggen, wat er wel oÍ niet in deze

buurt kan, benadrukt Willem. Kleinschalig en traditioneel óf groots en vernieuwend.

"lk ben voorstander van kleinschaligheid, van authentiek bouwen met veel

BuuÉpreventie:

sÍeer, open

ruimte, rust en groen. Hierin passen bijvoorbeeld geen discotheken, woontorens, hardrock-caÍés en kantoorflats, ook niet aan de rand van de wijk."
Maar of de gemeente daar ook zo over denkt en naar handelt? Willem weet het niet.

Bewonersko€pel De Bergen:

"Een kwestie van hopen en afwachten."

BERGEN BULLETIN e 2O APRIL 2007

§§ffire
i§

BOEKHANDEL

SPIJIGRMAN

KLEINE BERG S . 5611 JS EINDHOVEN
T o4o 269 g7 z6 . F o4o 243 84 7L

Sinís 20OS
Bergstraat 37

Restaurant Boon
Wittemstraat ó1 . 040 237 73
Exclusieve cadeaus
Bergstraat

37

561

&

decoraties in romanrische stijl

I JX Eindhoven tel. 040 243

9913

www.slowliving.nl

peqch-s3 #

93

3 gangen weekmenu €24,50
www. resta urantboon.

Sangen

gangen

n

I

39,50

Bil inlever ng van deze bon 10% kortinol

pZ
kleine beng
.
r

:rr

rt.lltr;vt:r't

www.

rtcnt.r'u,lt

b-essential.nl
BERGEN BULLETIN

.

2O APRIL 2OO7

eigenaÍGn oolí!
Kennis Mlkellar.lij is het mlkela:rrskantrxrr [.ij u om tle hock rlrt
nret eiventijtlse mi.l.leien een klassi.'k lakt.nirnschap u,irarmalkt.
De nre.leuerkers vlln ()ns Eintlhovcns kurlt()()r hcchtcr-r, lraast des-

kun.iigherJ, \\'rlilr(lc

Ll kLrnt .lat :cli

rrllrl

integriteit cn

cr\'rlrcrl \\.ilnllecr

pq1511o11l1.jke omg:rng.

u c()lltilct ntet ()t1s

()plleemt.

N{;\KELAARDI]
561 1

NE Ein.lhoverr tel.040-2511260

ll,

BERGEN BULLETIN

. 20 APRIL

2007

www.juniortapijt.nl

Bu

u

rtbri gad

ie

r

Wi I le

m Hovestad
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De Ridderzaal, onder die naam is in het
Regentekwartier enige tijd geleden een

I

,

,' .

r.'' i§*.

-,J.

zogeheten'Welzijnsruimte' geopend. Voor
alle bewoners van De Bergen, inclusief die
van het Regentekwartier zelf natuurlijk. Hier

r'

.-{1

kunnen bezoekers tegen een schappelijke

prijs koffíe, thee en ander

consumpties

bestellen. Maar ook een warme maaltijd, die
ze eventueel gekoeld kunnen meenemen. De

M
Tekeningen en etnografica van Morgan
O'Hara, apÍil, za en zo, 14.00-18.00 uur
en op afspraak, Salon, Heilige Geeststraat 44. lnfo: Sanne Nies, (040) 2452961,
info@salonsalon.nl en salonsalon.nl en
morga nohara.com.
Schilderijen en sculpturen van Ad
Verstijnen, do-vr 1 1.00-18.00 uur en za
11.00-17.00 uur, galerie Docters Art,

Ridderzaal is open op doordeweekse dagen

Willemstraat 23, 06-53831 325,

van tien uur 's morgens fot een uur of vijf

martijn@docters-art.com en
www.docters-a rt.com.
'Kunst in De Bergen', vr 20 tlm zo 22 apt
2007, Buurtcentrum, Oranjestraat 1.
lnfo: Lei Haanraats (O40) 2437279 en
Frans van den Hurk, (040) 2447982.
Bijeenkomsten bewonerskoepel De
Bergen, do 26 april (kerngroep met
vertegenwoordigers), en do 31 mei
(kerngroep), verder elke laatste do v/d
maand, wisselende locatie.
lnfo: inÍo@koepeldebergen.nl en

wanneer het net als een paar
dagen geleden zo'n mooi weer is, kunnen
's middags. En

mensen lekker buiten in de tuin zitten.
Verder is de zaal te huur voor bijvoorbeeld
verjaardagen, feesten, jubilea, lezingen en
cursussen. Zowel voor kleine als grote qroepen. En bijna elke zaterdagavond is er vanaf
half zeven een katholieke kerkdienst van de

parochie Gestel Zuid. De ingang van
Ridderzaal ligt niet aan de kant van

de
de

www.koepeldebergen.nl.
Bijeenkomst buurtpreventie, ma 7 mei,

Willemstraat, maar bevindt zich aan de

achterkant van appartementencomplex

aanvang 19.30 uur, verder elke eerste ma
v/d oneven maand, Buurtcentrum,

De Riddec tegenover Philips.

lnfo: lack en Wilma de Jonge, Lichtstraat
(040)

2

5 1 8450, j acky.wi I ma@ kpnpl

a

net.

n

165,

l.

Oranjestraat 1.
lnfo: Frangoise Vaessen, (040) 2461818,
buurtpreventiedebergen@yahoo.nl.

"ls het niet te warm in de zaal? Of moet ik misschien een raam open zetten?", vraagt Bob
Casemier een beetje bedeesd aan de ongeveer twintig mensen die zijn woonkamer in beslag
hebben genomen. Om daar te luisteren naar een besloten optreden van het Dejima Ensemble,
een trio van initiatiefnemer Ad Peijnenburg en twee Japanse muzikanten.

Niet zo raar die vraag van Bob, het

is

vrijdag-

avond l3 april, een van de heetste dagen
ooit. En niet zo raar, dat Bob het woord 'zaal'
ontglipt wanneer hij zijn huiskamer bedoelt.
Want die kamer mag dan niet echt heel groot
zijn, maar straalt wel de sÍeer van een prach-

ik met deze groep nergens
anders terecht, althans niet in Nederland. ln
Japan wel, daar hebben we in januari nog
gezegd, kan

getoerd. Maar dat is me hier nog niet gelukt." Wel enigszins begríjpelijk, de muziek is

die
kamer heeft iets magisch dat zich niet laat
beschrijven. Daarom ook houdt Ad hier het
concert van zijn Dejima Ensemble.

niet voor iedereen even toegankelijk.
Aan het slot van de avond krijgen de muzikanten een warm applaus. Maar het warmste
applaus is voor Bob als voorbeeldig gastheer.
En die neemt dat met een verlegen lachje ín

Maar ook om een andere reden. "Eerlijk

ontva n9st.

tige concertzaal uit. En meer dan dat,
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