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Dec.'97. Het buurtbulletin van De Bergen verschijnt 4 keer per jaar in een oplage van 1000 stuks.

Nieuwe buurtkrant

en oude GLE Juliana-straat) die het
beeld van de wijk ingrijpend zullen

Na een afwezigheid van ruim ander-

wijzigen. Bovendien zal de bouw van
ruim vijftonderd appartementen aan
de Willemstraat veel invloed op de
wijk hebben. Alleeen al omdat een
bijna evengnoot aantal bewoners als

half jaar is de buurtkrant weer terug
met een nieuwe formule, nieuwe
vormgeving, nieuwe ideeën en een
nieuwe redactie.

Voorlopig willen we op 'buitengewoon' onregelmatige wijze - en
maximaal vier keer per jaar - verslag
doen van relevante en minder rele-

vante gebeutenissen die de hele
wijk aangaan. Het blad beoogt
achtergrondinformatie te geven zon-

der al te veel saaie stukken over
bijvoorbeeld gewijzigde bestem-

mingsplannen. Waarom je druk
maken over de wijlf Er is toch niks
mis met wonen in De Bergen?
Dat kan wel zijn maar er staan de
komende jaren vele interessante pro(aanpassing

jecten op stapel

Trefflnaterrein, nieuwe bestemming
oude ambachtsschool Catharinastraat

kundigen en andere Íantasten die
vrijuit kunnen vertellen over hun
doemscenario's ('de asfaltering van
de Kleine Berg') en wensdromen

De Bergen nu heeft zich daar zal

('stiltegebied Wilhelminaplein').
Wie suggesties heeft voor dergelijke
stukken: Iaat het ons weten. Denk je
er zelf aan je visie te verwoorden:

vestigen. En tenslotte, sinds we door

doen.

de gemeente zijn bestempeld tot
Eindhovense Quartier Vivant, tot
heuse modelboerderij, zullen we aÍ

Dit nummer beperkt zich

en toe ook nagaan of de bewoners al

dan niet blij zijn met dit eerbewijs.
Een discussie-ronde over zin en
onzin, nut en nadeel van het Quartier
Vivant-beleid komt eraan.
We willen ook meer stukken met
'human interest' plaatsen:
interviews met personen die een
markante visie op de wijk hebben of
om andere redenen (uit)gehoord
moeten worden; bijvoorbeeld wijkomzwervingen met stedebouw-

echter
hoofdzakelijk tot een verslag van de

ontwikkelingen die de laatste tijd
binnen de wijk, met name straatgïoepen, buurtcomité en kwaliteitskring, hebben plaatsgevonden.
Velen zijn niet op de hoogte welke
veranderingen de overlegcircuits
hebben ondergaan en welke mensen
daar in deelnemen.
Wat dat betreft is dit nummer een
'inhaalslag'.

lVamens de

redactie: Bas.

Naat een bewoners 'platform'
Door: Bas van Stokkom.

Tijdens de tumultueuze jaarvergadering van het buurtcomité in juni
van dit jaar kwam er een nieuw
comité, bestaande uit Ignace op de
Macks, Bob Renirie, Gerard Somers
en Bas van Stokkom. Weldra werd
veel geÍilosofeerd over de nieuwe
taken van het comité. Op de eerste
plaats lag een naamswijziging van
het comité voor de hand, zoals tijdens de juni-vergadering reeds
werd voorgesteld. De term 'bewonerscomité' geeft beter aan voor
wie het comité bedoeld is.

nieuwe rol
Daarnaast werd nagedacht over wat
de nieuwe rol van het comité kan zijn

sinds de kwaliteitskring, het nieuwe
overlegorgaan, vorig jaar zijn

in[ede

heeft gedaan (zie ook elders

in dit

nummerf. De meer acute zaken
waarover snel knopen moeten worden doorgehakt (bijvoorbeeld onveiligheid en overlast| worden in de
kring besproken. Gemeenteambtenaren of medewerkers van Trudo
worden -als dat kan- snel bij het
betreffende probleem betrokken. De
kring fungeert in de praktijk dus min
of meer als een 'uitvoerend lichaam',

een 'beheer'-orgaan, hoewel de
kring formeel gezien alleen een
adviserende rol heeft.

in De Bergen bestaan, in het comité
verwoord moeten kunnen worden.
Personen met een frisse visie werden uitgenodigd mee te denken.
Het comité is inmiddels naar een
'platÍorm' van ongeveer 15 bewoners
gegnoeid.

We hebben ook behoefte aan onbevangen gespreksdeebremers die af

Zo'n platÍorm heeft mijns inziens veel

en toe ook de mouwen willen opstropen. Dat is tegelijk de meerwaarde van een platform. Plafform
geeft aan dat er meerdere en vaak
uiteenlopende opinies tot uitdrukking worden gebracht. Het gaat om
een bonte verzameling van De Bergen-bewoners. Zoals bekend her-

te bieden. Waarom ?

0p de eerste plaats lijkt

'platform'

geschikter dan 'comité. Die laatste
term stamt in feite uit de jaren 70
toen geredeneerd werd dat democratisering op alle niveaus en in alle
geledingen zou moeten plaatsvinden. Zoals bekend is dat ideaal (te|
hoog gegrepen. Het is ook onwenselijk omdat er al snel een groep van
vergadertijgers de toon gaat zetten.
We hebben geen behoefte aan vergaderaars die tot op de komma
nauwkeurig regels opstellen en de
procedures bewaken. De ervaring
wijst uit dat zo'n club binnen afuienbare tijd 'opdroogt' of alleen zichzelf
vermaakÍ.

oeen'officiëel'

àfgevaardigde leden
We moeten mijns inziens ook af van
het idee van 'oÍficieel' afgevaardigde
comitéleden (zoals SP-raadslid Ben

Gerard

in dit

nurrmer verwoordt).

debat, informatieve bijeenkomsten
over allerhande projecten en plannen, er voor zorgdragen dat de
voorstellen van de bewoners in de
kwaliteitskring worden besproken

vaardiging beantwoordt niet aan de
realiteit van het bewonersoverleg :
een club mensen die zich wat meer
dan andere buurtbewoners inzetten
(meestal door toevallige problemen
of omstandigheden bij elkaar gebracht) en die zich helemaal niet zien

en dat er voldoende geschikte perso-

als afgevaardigden die

nen in de kring bewonersbelangen
verwoorden. Maar ook het terugkoppelen en verslag doen van lopende
zaken middels de buurtkrant behoort
tot de taak van het comite.

uitbreidino

bewonersËomité

0m de doorstroming en het draagvlak te vergroten is besloten het
comité fors uit te breiden. Beseft
werd dat uiteenlopende visies, die er

onbevangen gespreksdeelnemers

geen vergadertijgers

Het democratische model van afHet bewonerscomité zouzich daarom
op andere taken kunnen toeleggen:

uitverkorenen, maar er is wel behoefte aan een kring van participanten die wel eens zijn visie op een
concreet buurtprobleem wil geven.

'namens'
gEoepen of straten zouden spreken.

Vertegenwoordiging zou pas dan op
zijn plaats zijn als de belangen heel
groot zijn, als er daadwerkelijk iets te
kiezen valt of als er een teveel aan
geschikte kandidaten staat te Uappelen om zich in te zetten voor de wijk.

bergt De Bergen een bijzonder g[oot
aantal eigengereide bewoners wat
de wijk ook zo levendig en charmant
maakt. Voor de herinrichting van het
Wilhelminaplein waren en zijn tientallen visies in omloop ('die kiosk
moet terug', 'een fontein graag', 'een
basketbalveld', enzovoort). 0ok de
meningen over horeca-activiteiten
Iopen ver uiteen. Dat wil niet zeggen
dat er geen gedeelde bewonersbelangen zouden zijn: tegengaan van
verkamering, versterking van sociale
cohesie en bevorderen van veiligheid
worden door de overg[ote meerderheid onderschreven.
Plafform geeft ook aan dat er geen
hiërarchie bestaat : geen'onder' en
'boven'.leder is welkom. 0penheid is

het parool. Het gaat om bijeenkomsten, niet om vergaderingen.
Weliswaar heeft de bijeenkomst een
serieus deel (waarin aÍspraken worden gemaaktf maar ook een meer
informatief, ontspannend deel.
Tenslotte sluit het platform-idee aan
bij de visie van wethouder Van der
Spek die onlangs een nieuwe start
voor het Bergen-overleg bepleitte.
0ver al deze zaken is momenteel het
debat gaande. Er is behoefte aan een
nadere plaatsbepaling van taak en

Dat laatste is echter nog niet
voorgekomen en zal vermoedelijk
niet snel

voorkomen.
Kortom, er is geen behoefte aan een

kleine kring van

democratische

---^t
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namen en adressen
Zoals gezegd, inmiddels is het aantal
deelnemers uitgebreid tot een grroep
van ongeveer 15 personen die over
zowat alle straten verspreid zijn.
Hier komen de namen en adressen:

Pieter Derkx, Sint Catharinastraat 7;
lia Dirks, Grote Berg 83
Peter
Dirkx, Willem de Zwijgerslraat 22;
Ben van de Genugten, Wilhelmina-

B;

plein 16; Igmace op de Macks, Kleine
Berg 46; Peter Nijholt, Heilige
Geeststraat 64: Ad Peijnenburg,
Bergstraat 30 À; Frans van Piere,

Heilige Geeststraat 7; Bob Renirie,
Kleine Berg 48 (secretaris, telefoon
2431760ll; Gerard Somers, Julianastraat ll; Bas van Stokkom, Sint
Catharinastraal 28; Ben en San de
Vries, Oranjestraat 2; Enk de Waard,
Prins Hendrikstraat 40 B; Ruud van
der Woerd, Prins Hendrikstraat 55.

dag van de maand. We stellen echter wel prijs op regelmatig bezoek,
anders blijft de samenhang te zwak.
Je bent er minimaal een avond in de
maand mee kwijt. Wees gerust : elke
bijeenkomst eindigrt op tijd {hoewel
na afloop de kroeg wordt geÍre-

bezoek de
bijeenkomsten

Buurtcentrum De Bergen
Oranjestraat 1, Eindhoven.

quenteerd).

Iedere geïnteresseerde is welkom tijdens de bijeenkomsten (Buurtcen-

trum) normalerwijze laatste maan-

---À. ^
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aanzet tot discussie door wethouder Van der Spek

'Organisatie van diversiteit'

Door: San de Vries.

Eenieder heeft onlangs kennis
kunnen nemen van de brief van
wethouder Nico van der Spek aan
de wijkbewoners, waarin hij zijn

zorgen uitsprak over

belang, vooral om de sociale cohesie
in de wijk te herstellen. Wellicht dat
communicatie op straatniveau met

koppelingen naar de Kwaliteitskring

een beter beeld geeft van wat er
momenteel leeft in de wijk.

de

in het wijkoverleg.
Van der Spek heeft de laatste
strubbelingen

maanden gesprekken gevoerd met

straatgroepen, comité, kwaliteit-

skring, horeca, winkeliers en
betrokken ambtenaren, en op basis
daarvan kwam hij tot de conclusie
dat er een nieuwe start dient te
worden gemaakt.
Tijdens de goed bezochte bijeenkomst op 25 november zette hij zijn
visie uiteen.
In de wijk werken veel verschillende
krachten op elkaar in. Geen andere
wijk in Eindhoven kent een veelvoud
van belangen als De Bergen.

Dat geldt ook voor de bewoners.
Over veel punten leek het hem niet
mogelijk om op éen lijn te gaan zitten, bijvoorbeeld over Wilhelminaplein-activiteiten. Een buurtcomité
kan daarom nooit een visie of

mening van de gehele buurt vertegenwoordigen. Het komt er daarom
op aan de uiteenlopende belangen
en meningen te 'organiseren'. Want

samenwerking

blijft van

groot

Bewoners bijeen op 15 december 1997

Hoe dan ook, het nieuwe bewoners-

overleg zou volgens Van der Spek
recht moeten doen aan de diversiteit
binnen de wijk.
Het is uiteraard aan de bewoners zelf
om er vorm aan te geven.

De Kwaliteitskring
Door: Robert Kuipers, project-coördinator vooÍ
Management-bureau Polyground.

In dit stukje vertel ik u gïaag iets over
een overleg, dat iedere maand in en
over de buurt plaatsvindt :

de Kwaliteitskring.
De Bergen dankt zijn bijzondere ka-

rakter onder meer aan de menging
van functies; er wonen mensen, er
zijn winkels en er zijn uitgaansgelegenheden. Zoals u weet kunnen
deze functies elkaar'bijten'.
Een voorbeeld is de spanning
tussen de kroeg die grraag drank verkoopt in een drukke, emotie-rijke,
luidruchtige sfeer en het echtpaar dat
zijn opgroeiende kinderen graag wil
opvoeden in een rustige en veilige
leefomgeving.

Overleg, afspraken, wederzijds respect en verEouwen zijn de middelen bij uitstek om dergelijke spanningen te minimaliseren.
In dat kader heeft een lange periode
het Buurtoverleg
De Bergen
gefunctioneerd. Het Buurtoverleg
bestond uit een vertegenwoordiging
van horeca, winkels, bewoners en
woon-werkcombinaties.

in

'slagvaardigheid'
In april 1996 is het Buurtoverleg

overgegaan in de Kwaliteitskring.
VanaÍ dat moment zaten niet meer
alleen de particuliere partijen aan
tafel, maar ook vertegenwoordigers
van gemeente en politie.
Managementbureau Polyground
werd ingeschakeld als neutraal
intermediair, alsmede voor de organisatie van de Kwaliteitskring
(samenstelling agenda, beleggen van
vergaderingen, notulering, voort-

-

contra-productieve
factoren
Helaas was de Kwaliteitskring vere
van slagvaardig. Over de oorzaken
daarvan zullen de meningen ongetwijfeld uiteenlopen, maar mijns in-

ziens speelden de volgende factoren
een contra-productieve rol :
- de (van oudsherf gespannen ver-

houdingen tussen bewoners en
horeca

;

- onduidelijkheid over de status van
de Kwaliteitskring;

bevoegdheden.

De huidiqe

samenstötting:
van de Wal,

- Peter

netwerk-

inspecteur politie (voorzitterl

;

- Robert Kuipers, Polyground (vicevoorzitter en notulist)

;

- Bas van Stokkom (bewoner Sint
CatharinasUaatl

telijke diensten ;
- twijfel jegens de neuualiteit van

- Sylvain Vriens (bewoner Heilige
Geeststraatl

-

geboekte resultaten

;

- geen verkamering van panden van
Trudo;

- verkeersveiligere situatie Wilhelminaplein (plateaus| ;

- snelle inÍo-verspreiding over kapaanvragen, omleggingen, verbouwingen, evenementen

overlast Willemstaat ;
aanleg begroeiing tussen Spijndhof
en Berlage ;

- inzet Halt-jongeren
schonere buurt

voor

een

;

- adequatere afualinzameling per 3

Inzake de (balans tussen| leeÍbaarheid en levendigheid van De Bergen
is de Kwaliteitskring primair bedoeld

Berg.

De functies:

voor:

-

;

Cees van Bladel (projectleider

gemeente)

- Leo Grunberg (binnenstad-manager, gemeentef

;

- Wim Baselmans (dienst Openbare
Werken, gemeentel

-

;

Frans Grootenboer (horeca
Quartier Vivantl

;

- Frans Thijssen (horeca Quartier
Vivant I ;
- Koos Cornelissen (evenementen-

organisator, horeca

het signaleren van knelpunten ;
het aanpakken van knelpunten;

Quartier

Vivant);

- Max Silverenberg (winkeliersvereniging Kleine Berg)

;

- Oda Schoffelmeer (winkeliersvereniging kleine Berg)

;

- overleg met aannemers over bouw-

;

dienst Stadsontwikkeling,

Tot weugde van velen functioneert
de Kwaliteitskring de laatste maanden aanmerkelijk beter.
Het overleg kent nu vers bloed en
meer duidelijkheid en er worden -en
daar gaat 't tenslotte om- resultaten
geboelrt zoals:
- sluiting van 'junks-pand' in
Catharinastraat

;

Catharinastraatl

Polyground.

Door deze uitbreiding zouden knelpunten en wensen van bewoners of
ondernemers meteen door gemeente of politie opgepiliit kunnen worden
(en vice versa).
'Slagvaardigheid' was het streven,

werd op deze manier overgeslagen.

De Kwaliteitskring heeft dus geen

- Hanneke van de Bor (bewoner Sint

gangsbewaking).

brieven
plegen,

informatie-uitwisseling
en advisering;

- onbekendheid van de Kwaliteitskring bij verschillende gemeen-

december 1997;
- realisatie laad- en loshaven Grote

want het stadium van
schrijven en teleÍoontjes

het terugdringen van overlast;

.

Sinds kort hebben zich nog twee
bewoners voor de Kwaliteitskring
aangemeld, namelijk:

- Bob Renirie (bewoner Kleine

Berg)

en Ben van de Genugrten (bewoner
Wilhelminapleinl .
0p basis van de agenda nemen vaak

Mart van Cleef (stichting

Trudo)

Maarten Manders (Bijzondere Wetten politie) en vertegenwoordigers
van andere gemeentelijke afdelingen deel aan het overleg.
Indien u wagen heeft, of als u een
keer toehoorder wilt zijn bij een
Kwaliteitskringoverleg, kunt u gerust
met mij contact opnemen (Polygrround, Eindhoveu telefoonummer
24309941.

Vermalen
tot gravel
Door: Huub Segeren.

Bekijk deze Philips-gevel aan de
willemstraat nog maar eens goed.
Want voor je 't weet is ook dit stu§e
historisch Eindhoven van de kaart
verdwenen.
Waar't Van Abbe-museum slachtoÍfer werd van haast 'n hetze tot be-

houd van een toren§e, wordt hier
binnen enkele weken een minstens
zo stedelijk gevelbeeld vermalen tot
gravel. Het pand -in 1920 ontworpen
door architect L. Scheffer (en dus niet
Roosenburg zoals menigeen denkt) is door Philips gebouwd als
ingenieursbueau. Ook de gemeente

heeÍt de historische waarde van 't
pand ingezien, maar het gaat er
omwille van economische motieven
toch aan. Zo begnaven we cultuur om
haar te vervangen door het strakke
ritme van onze economische realiteit. De nieuwbouw aanpassen aan
't bestaande pand vergt creativiteit,
is te duur en beperkt de wijheid van
de architect die per slot van rekening ook met z'n eigen stijl zit.

Bijzondere compositie.
Je kunt 't pand mooi of lelijk vinden,
maar wat je in ieder geval kunt constateren is dat architect Scheffer z'n
best heeft gedaan de gevel bezieling
mee te geven. De opeenvolgende

een soort van ruine-achtige sculptuur

solo te laten voortbestaan, mogelijk
afgestut op de nieuwbouw die

erachter zal verrijzen. Zo zou een
geluidsscherm kunnen ontstaan dat
je aan de binnenzijde zou kunnen
bekleden met klimop en dat met wat
extra middelen (o.a. Iicht) een boeiend geheel op zou kunnen leveren.
Zo kan de mens wat bedenken, maar
zonder veel effect. Waar geen fan-

erkefies en de diversiteit van 't

tasie is, verdwijnen cultuur en
expressie en resteert Eindhoven,
nuchter, zakelijk, koel en zonder

materiaal- en kleurgebruik leiden tot

opsmuk.

een bijzondere architectonische com-

positie. Dit kan bepaald niet ge-zegd

worden van de twee belendende
gebouwen die al veel te lang de
Willemstraat van een kille sfeer hebben voorzien.

Alhoewel ik niet pretendeer om 't
antwoord te hebben, weet ik wel dat
aÍbraak van zo'n gevel averechts
staat op pogingen om Eindhoven
boeiender en cultureler te maken.
Misschien een atlernatief om, op z'n
'Bels', alleen de voorgevel te laten
staan om daarachter nieuwe appartementen te bouwen.
Spannender is 't om de voorgevel als

(lngezonden door: Robert Kuipers)

Huisvuilinzameling
In de Kwaliteitskring werden herhaaldelijk problemen gesigmaleerd
op het gebied van de huisvuil-inzameling. 's Avonds laat en 's nachts

werden de huisvuilzakken namelijk
wel eens door voorbijgangers opengeschopt oÍ door katten kapotgemaakt. Deze vervuiling van de woonomgeving had en heeft natuurlijk
ergernis tot gevolg. De gemeente
heeft daarom vanaf 3 december een
wijziging in de ophaalroutes aangebracht. Dit betekent dat u de zakken
pas rond 11.00 uur aan de straat behoeft te zetten. 0m het genoemde
probleem daadwerkelijk op te lossen, is het van belang om de zakken
niet meer op dinsdagavond buiten te
zetten, maar pas op woensdagochtend vóór 11.00 uur. Indien u wagen
heeft over deze wijziging, kunt u
contact opnemen met de klachtenen informatielijn van de dienst
Openbare Werken, telefoonnummer
238 60 00.

Indrukken van een buurtbespreking
Ik mocht

ntks zeggen tíjdens de 'buwtbesprektng'
Dan maar via de buurtkrant.

het onverzoenlijke te

Door B. Gerard,
Gemeenteraadslid

de
de

Technische Dienst een gesprek met
wethouder Van der Spek. Ik was als
raadslid aanwezig, maar mocht niet

wat zeggen. Dan maar via

geen verstandig gesprek

meer
mogelijk over beheersmatige zaken,
waar-over met enige goede wil wel
degelijk zaken gedaan hadden kunnen worden.

(Dienst Stadsontwikkeling|

als

voorzitter. Mijns inziens laten de
eisen van de handhaving zich niet
altijd verenigen met die van het
voorzitterschap.

de

buurtkrant.

HooÍdprobleem lijkt mij, dat de
Kwaliteitskring zich zowel bezighoudt met buurtaangelegenheden,
waarbij de belangen van horeca en
bewoners samenvallen, als waarbij zij niet samenvallen.
In het ene geval gaat 't dus om
belangenbehartiging, in het
andere geval om afweging van botsende interesses. De grens is
overigens niet dtijd scherp.

Het ene is een beheerverhaal.

verzoenen.

Door de persoonlijke tegenstellingen
die daaruit voortkwamen, was er ook

SP.

0p 25 november 1997 hadden
bewoners van de Bergen op

vut De Bergen bij de Teclnische Dienst

De

argumentatie van (bijv.| de netwerkambtenaar gaat over dit soort zaken.

Het verhaal van de korte lijnen,
de snelle en efficiente uitvoering,
het rechtstreekse contact met de
gemeentelijke diensten en de problemen daarmee, is een goed verhaal, maar een deelverhaal.

Het andere is een politiek verhaal,
bijvoorbeeld: wat het zwaaÍst weegt
bij de gedeeltelijke afsluiting van het
Wilhelminaplein en bij het aantal en
de uituoering van de evenementen.
Ik kan mij vinden in wat een bewoner zei, namelijk: dat men over
dit soort conÍlicten, waarover men
het toch niet eens werd, politieke
arbitrage van hogerhand moest wagen. In casu bij de wethouder en
eventueel de Raad. Ik ben er wel
voor dat er in de Kwaliteitskring
goede afspraken gemaakt worden
over welk verhaal er precies naar de
wethouder gaat, bijvoorbeeld in de
vorm van wederzijds goedgekeurde
notulen en/oÍ teksten.
Te vaak kwam het in het verleden
tot bittere conÍlicten, omdat men binnen de eigen kring bleef proberen

Daar waar in sommige zaken
bewoners en horeca door een
natuurlijke tegenstelling tegenover
elkaar staan, lijkt mij het bestaan
van een goede bewoners-organisatie onmisbaar.
Ik zie niets in het door Van der Spek
geroemde staatgroepen-model.

Dat fragmenteert de buurt tot een
aantal onmachtige en meestal inactieve eenheden, waarvan de representativiteit in eigen kring een
constant vraagteken blijft, en die
geen oplossing zijn voor de beweerde uiteenlopende leefstijlen,
want die bestaan op staatriveau.

lrr

De Bergen Bulletin
Colofon:

Uiteindelijk spreken we hier over een

stukje locale democratie,

_..-Z
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dat

gegarandeerd moet zijn.

Redactieleden:

Een buurtcomité, met

Bas van Stok-kom, San de Vries,

straatgïoepen als drtieve eenheden, kan
een ander verhaal zijn als er meer
een kern is, die voor de samenhang en de continuïteit zorgt.

De Kwaliteitskring:
Ik ben voor heldere verhoudingen.
De Kwaliteitskring moet in De Bergen

een bi-polair orgaan zljn,

of

eventueel een tri-polair orgaan.
Dààr zitten de bewoners met hun
belangen, dààr de horeca met die
van hen.
Managementbureau Polyground
hoort bij de horeca en desgewenst
hoort 0&0 (stichting Ontwikkeling &
Ondersteuning) bij de bewoners, mits
deze club haar vooropgezette subjecDe
tieve meningen -over wat

in

Bergen wel en niet kan-

opzij

zel.

Met de
als vooraanstaand lid, maar met
bijvoorbeeld een DSO-ambtenaar
netwerkambtenaar (politie)

Erik de Waard en PeteÍ Dtkx.

Redactie-adres:
WíIIem de Zwijgerst.

22, 5611 lL

Eindhoven, telefo onmfinmer :

24 55

36I

(Peter).

Foto's pagina's 1,3,5: Gerord

§omers; Íoto pagina B: Fotopers-

bweau Von de MeulenhoÍ.
Lay-out: Peter.
Druk : Dender Communicatie,

Eindhoven.

Herinrichting van het "TrefÍina-terrein"
- Er moet doorstroming voor wandelaars komen van de Kleine Berg

Half januari zal er weer een bijeenkomst plaatsvinden van een breder

meest verkommerde delen

naar Smitsstraat en vice versa, hetgeen verlichting en goede bestra-

van De Bergen."

ting vergt.

samengestelde kwaliteits-subgroep.
Bewoners die voorstellen hebben en
een constructieve bijdrage willen leveren tijdens deze bijeenkomst zijn
welkom. Bel Bas van Stokkom:
244 99 50.

Door: Bas van Stokkom.

"Dit terrein is een van

De Bergen is een veilige

wijk

de

met

relatief weinig inbrdren. De leefbaarheid is de laatste jaren vergroot (vertrek sekspand Heilige
Geeststraat; fraaiere betegeling

van de trottoirs). Dat geeft een
goed gevoel. Toch zijn er enkele
delen van de wijk die niet beantwoorden aan het beeld van veiligheid en leefbaarheid. Een van de
meest verkommerde delen is het
Treffinaterrein, genoemd naar de
oude Treffinafabriek aan de Kleine
Berg waarin tot voor kort Het
Zuidelijk Nederlands Toneel was
gevestigd. Achter dat pand bevindt
zich het "Treffina-terrein". Hier
bevindt zich een parkeerterrein en
een grasveldje met enige banken
en kinderspeeltjes.

- Het groen zou behouden dienen te
worden.

- De sociale controle zou vergïoot
kunnen worden door 2 à 4 wonin-

gen te bouwen achter het 'maatschappelijk werk'-pand aan de
Smitsstraat. Het lelijke transformatorhuisje zou dan 'ingepakt' kunnen
worden. Een nadeel is wel dat de
ruimte van het terrein hierdoor

Bedoeling is een aantal reële en
haalbare scenario's te ontwikkelen.
Die scenario's worden vervolgens
voorgelegd aan de bewoners mid-

dels een 'wijkbreed' debat.
baar maken.

aÍneemt.

- Het voormalige pand van Het Zuidelijk Toneel zou een achteringang
kunnen hebben, alsmede een aanbouw die uitnodigt tot verlevendiging (eventueel terrasl. De culturele functie van het gebouw zou
versterkt kunnen worden.

Oude Íoto onder:

Treffinaterrein, alle poortjes nog
aanwezig/intact; hondentoilet was nog

Overdag oogt dat tenein desolaat:
een overmaat aan hondenpoep, verwaarloosd gnoenonderhoud, aftand-

se gevels, schuttingen, en lelijke
schuurtjes die brj de Catharina-flat
horen. 's Avonds is het tenein onveilig: er zijn relatief veel inbraken in de
auto's die er geparkeerd staan en in
de schuurtjes. Veel bewoners be-

denken zich wel tien keer voor ze
hun auto daal 's avonds parkeren,
omdat er geen verlichting is.

Bij de Catharina-straatgroep staat
herinrichting van het terrein hoog op
de agenda.

Ook in de Kwaliteitskring is reeds
herhaaldelijk aandacht gevraagd
voor deze problemen. In een subgrroepje hebben Hanneke van de Bor,

Bas van Stokkom, Robert Kuipers
(van Polygrround) en Cees Donkers
{van DSo, de gemeentelijke Dienst
Stadsontwikkeling) een aantal
oplossingen besproken. Voorlopig
heeft dat geleid tot een ontwerpschets van Cees waarbij een aantal
uitgangspunten zijn geformuleerd

:

Inmiddels is dit laatste punt van de
baan omdat het pand wordt verkocht aan particulieren. Gegadigden
zijn o.a. boekhandelaren.

Het

bewonersplaform zal dat middels
buurtkrant of aparte uitnodiging ken-

gemarkeerd.
Verbodsborden voor honden, om op het
(volleybal) veld te kunnen recreëren;
toen nog met glubaan.

ZESDE FAKKETTOCHT
WOENSDAGAVOND 24 DECEMBER 19.00 UUR

De route

Door: Peter Dirlo<.

Allemaal verschillend,
allemaal gelijk

Wilhelminaplein - Heilige Geeststraat - Kleine Berg - Vrijstraat Nieuwstraat - Markt - Jan van Lies-

houtstraat

Eindhovense campagne in het kader
van het Europees jaar tegen Racis-

me 1997.
De jaarlijks terugkerende manifestatie voor verdraagzaamheid trekt telkens ruim vijfduizend mensen uit
Eindhoven en omstÍeken. Deze massale belangstelling, vaak een koude
avond trotserend, illustreert dat
gelijkwaardigheid van mensen

een belangrijk thema

is in

de

(Eindhovense) samenleving. Leven in
vrijheid en vrede is een g[oot voorrechtl
Ook u bent van harte uitgenodigd
mee te lopen met uw familie en
vrienden. Dus kom op de 24e naar
het Mlhelminaplein, waar u fakkels
kunt kopen voor de tocht start.

-

Stadhuisplein - Wal
Catharinastraat
Wilhelminaplein.
Begijnenhof

Onder het motto 'Allemaal verschillend, allemaal gelijk" wordt dit jaar
de fakkeltocht tegen racisme georganiseerd. Dit motto sluit aan bij de

- Ten Hagestraat

Grote Berg

-

-

Programma

Wilhelminaplein
24 december
18.00 uur: Start Fahkelverkoop (à
f2,50 per stukl. 18.30 uur: Optreden
van'A reason to play in many parts oÍ
the World'. 18.55 uur: Opening.
19.00 uur: Jongeren vertellen over
een recent bezoek aan Auschwitz.
19.05 uur: Toespraak burgemeester
Welschen. 19.10 uur: Uitwisselen
van wenskaarten en het ontsteken
van de fakkels. 19.15 uur: Start
Íakkeltocht'Allemaal Verschillend,
Allemaal Gelijk'. 20.00-20.30 uur:
Wilhelminaplein met 'A reason to
play in many parts of the world'.
2O.3O-2O.45 uur: Sluiting.

Onbekend maakt onbemind'
Dit gezegde klopt maar al te vaak.

Voor de tocht begint krijgrt u een
wenskaart, die u aan een ander kunt
geven, liefst aan iemand die u niet
kent. Ook op deze manier maakt u
zichtbaar dat toleranfe ten opzichte
van anderen hoog in het vaandel
wordt gedragen in en om Eindhoven.
Ondersteuning in De Bergen
0rganisaties en personen uit De
Bergen steunen deze maniÍestatie.
Bewoners van de Sint Catharinastaat maken hun steun (al jaren)
zichtbaar, met sfeerverlichting, eigen
fakkels en muziek van de december-afdeling van de Wilhelmina Fanfare. Ook andere bewoners langs de
route verzoeken wij om zulke steun.

Agenda:
19

jan.'98 20 uur: Bewonerscomité

De Bergen

in't

Buurtcentrum.
30 april: Koninginnedag.
17 mei: feest Wilhelminaplein.
7 juni: Ronde v/h Eindhovens
Dagblad.
28 juni: Wieler-/Touringclub
Wilhelmina 20 jaar.
26 juli: Blues-Íestival.
30 augustus: studenten-introdag
(geplande data|.

