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Ridicule bel«euringen
Met regelmaat worden bewoners
van De Bergeu door de parkeerpolitie om onbeduidende redenen
bekeurd- Het bewouersplatform De
Bergen vindt de tijd gekomen om
actie te onderne-men

Kort gezegd gaat het hierom:

de De Bergen is het weren

meter verderop in de Hendrik-

den onder 'ridicule'

bekeuringen

aankomt prijkt er al een bon onder

waarbij het o.a. gaat om:
- bekeuringen uitgedeeld in de tijd

de ruitenwisser. Omdat de buurman

de

bedoeling van de parkeerregeling in

en

bezoekers van de
bewoners. Van dat aantal kan weer
een groot aantal gerubriceerd wor-

bewoners

-

van

rrreemdpar-keerders. Aan deze doel-

straat. In de Catharinastraat was
geen plek. Als hij bij zijn auto

inmiddels een telefoongesprek

dat de bezoeker de bezoekerskaart

heeft, kan hij niet

bij de gastheer aan het halen is;

inspringen om de betreffende

bekeuringen omdat de parkeer-

parkeerwachten te achterhalen.

kaarten niet goed leesbaar achter

Het telefoontje achteraf met de

voorruit zouden liggen;
bekeuringen voor fout parkeren

dienstdoende parkeerwacht levert

de

stelling wordt ons inziens zeker
voldaan. Echter, het verve-lende is
dat de bewoners lang niet altijd
gebaat zijn bij de wijze waarop de

-

parkeerwachters controleren. Onze
indruk is dat het meren-deel van de
bekeuringen in de buurt (met uitzon-

Enkele voorbeelden

als het gaat om laden en lossen.

-

direct

niets op. Boete f. 100,TWee jaar terug. De Elfstedentocht
is net geweest. Er ligt sneeuw en
het is koud. Een buurman is een

uit de Catharina-

straat:

-

een kennis komt

paar dagen weg en zijn auto ligt
onder de sneeuw. Bij terugkomst

bij de buurman

dering van winkelstraten en het
Wilhelminaplein) niet ten laste komt

bezoekers-kaart mee. Zijn auto

van vreemdparkeerders maar van de

staat echter een paar honderd

op bezoek, belt aan en neemt de

treft hij een bekeuring aan.
Nawaag leert dat hij nalatig zou
zijn geweest omdat hij verzuimd
had de voorruit vorstwij te

maken. Ook

-

f

wat de handhavingspraktijk betreft
tegen de bewoners heeft gekeerd.

wordt niet of onvoldoende geluis

100,- boete.

Een moeder komt haar kind

terd naar de argumenten van

ophalen. Omdat de parkeervakken

bewoners waarom bijvoorbeeld

vol zijn en ze de auto's achter haar

de bezoekerskaart niet direct

Door deze praktijk dreigt de relatie
tussen parkeerpolitie en bewoners in

niet wil ophouden, parkeert ze

achter de voorruit lag;

De Bergen gebrouilleerd te raken.

haar auto buiten de vakken met

-

een al te ambtelijke houding ('wet

wet') waardoor de agenten

twee wielen op de stoep. Ze vliegt

is

naar binnen, zoÍgt dat het kind de

laadsituaties als fout parkeren

Rechtsongelijkheid

schoenen aandoet, en hooguit

uitleggen (overigens wijst onze

twee minuten later komt ze terug

ervaring

bij de auto. Oom agent schrijft een
bekeuring uit en somt drie over-

veel zorgvuldiger en coulanter is

Bij dit alles is nog niet het punt vermeld van rechtsongelijkleid waardoor Bergen-bewoners benadeeld

dan de andere);

worden. Niet alleen wordt

een houding waarmee agenten te

Bergen veel intensiever gecontroleerd

bij de bocht en auto niet afge-

kennen geven dat het hun om het

sloten (terwijl notabene de andere

even is of ze nu een bewoner van

kinderen nog in de auto zitten). De

De Bergen of een vreemdparkeerder

agent is onvermurwbaar: boete f. 80.

bekeuren.

dan in andere Eindhovense woonwijken, maar er wordt ook anders
gecontroleerd. Een overtreding die in
veel wijken door de politie gedoogd
wordt (auto op stoep parkeren) en

tredingen op: op de stoep, te dicht

Er worden uiteraard ook

legio

bekeuringen uitgeschreven die je
moeilijk ridicuul kunt noemen: als
bijvoorbeeld de bewoner pas na een
uur bemerkt dat hij vergeten is de
bezoekerskaart achter de voorruit
van de auto van zijn gast te leggen; of
als de bewoner op de eerste nieuwe
kwartaaldag abusievelijk de oude
bezoekerskaart achter de voorruit

-

uit

dat de ene agent

Ook dat laatste is vaak moeilijk te
verteren. Als de bewoners zelf, of hun

in De Bergen niet geduld.

bekeurd, vaak ten onrechte, en door

Het bewonersplatform heeft inmid-

de politie worden aangesproken alsof

dels een gesprek aangevraagd met de

ze vreemdparkeerders zijn die niets

heer Rippens,

in de betreffende

hoofd van de politie binnenstad. Wij

bekeuringen zijn ergerlijk maar kun-

nen moeilijk de parkeerwacht wor-

gastheer ontkom je daar moeilijk aan.

den aangerekend.

Onze indruk is dat eenieder in de

wet is wet
Bij de ridicule bekeuringen is dat o.i.
wel het geval. Steeds meer merken
wij dat er nodeloos bekeuringen worden uitgeschreven. Wij verwijten de
parkeerpolitie in die gevallen:
- ontbreken van zorgwldigheid; er

soms zelfs aanbevolen wordt -, wordt

gasten, voor het eigen huis worden

straat te maken
zouden hebben, is het niet rrreemd
dat irritaties en ergernissen ontstaan.
Overigens nemen veel bewoners de
bekeuringen van hun bezoekers op
zich (of een deel daarvan). Als goed

van de auto van de gast legt. Ook die

wijk

die regelmatig bezoekers ontvangt,
boven op hetjaarlijkse tariefvoor de
vergunning het dubbele bij moet

plaatsvervangend

hopen dan enige afspraken te maken

die een eind kunnen maken aan het
huidige ongerief.
Het is voor ons belangrijk een goede
indruk te krijgen voor welke 'overtredingen' bewoners precies worden
bekeurd. Daarom wagen wij u om uw
ervaringen met de parkeerpolitie mee
te delen. We hopen dan goed beeld te
knjgen in welke mate de bewoners te

maken hebben met

tellen aan bekeuringen voor gasten.

Kortom, onze indruk is dat een
regeling bestemd om vreemdparkeerders uit de wijk te weren, zich

het
De Bergen
namens

bewonersplatform
BasvanStokkom

reraas van ridicure bekeuringen

Schrijf uw ervaringen met de parkeerpolitie kort en bondig oP en stuur die naar

Oranjestraat
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nodeloos

uitgeschreven bekeuringen.

Met SpOed geVfaagd, r*
Buurtcentrum de Bergen

in de

Grand Café Berlage
Programma Januari 1999
maandag 4 januari 22.30 uur: Manic Monday
Traditie en wijzinnigheid gaan bij de singersongwriters hand in hand. Ad van Meurs
pÍesenteert profs en amateurs, bekend en
onbekend.

zondag 10 januari 14.30 uur: Kindertheater
Marionetten theater De Bokkesprong
(kaartjes alleen via De Boekenberg)
zondag l0januari 21.00 uur: Cabaret
vrouq 32 lentes, slank, geslachtsrijp,
verlangend, vragend naar gebondenheid,
Een

zelfs een tikkeltje slaafsheid, vindt geen

geschikte partrrer. Zwarte humor met
Myriam Mulder
maandag

Catharinastraat
op Intemet
a

tMwtv. i a e . nl f u s er s I v db

o

rf str a at.htm

Sinds een jaar of drie is de straatgroep St. Catharinastraat weer herboren. Zo'n

10

tot

15 bewoners komen maandelijks

bij toerbeurt bij elkaar over de vloer.

ll

januari 22.30 uur: Manic Monday

zondag lTjanuari 15.30 uur: PaÍaplu
De a cappella groep No Place for Jennifer
presenteert haar nieuwe CD'Witness'
zondag 17 januari 21.00 uur: ta Folie Berlage
variëté met o.a. Madame Christine la Douche,
Elkie Deadman en huisorkest ïhe Barflies
maandag 18 januari 22.30 uur: Manic Monday

zondag 24 januari 14.00 uur: Cultuurdebat
Cultuurwerkgroep Niet Nix, Judith Belinfante
en wethouder Nico van der Spek wagen zich
o.a.

afhoe verslavend subsidie is

maandag 25 januari 22.30 uur: Manic MondqÈ*i-

zondag 31 januari 12.30 uur: Ialkshow
Gerard van Maasakkers ontvangt weer
intrigerende gasten

'E:
+=

zondag 31 januari 21.00 uur: Big Band
The Mooche o.l.v. Menno Romers speelt
opzwepende Latijnsamerikaanse muziek

Het vergaderprogramma is bescheiden: kunst-in-de-straat, meer levendigheid,

wat groenaanplant, en af en toe wordt een gangetje opgekalefaterd. Praten over
wat de gemeente allemaal niet doet is uit den boze; praten over parkeerproblemen in de wijk is absoluut verboden. Alleen eigen initiatief telt (en de versnaperingen van de gasturouw).
Deze succesformule is onlangs

ruw doorbroken: besloten is de straat op inter-

net te zetten. Er zijn rubriekseigenaren aangewezen; een webheer ziet op alle
activiteiten toe. Op de St. Catharina Homepage kunnen o.a. de volgende items
aangeklikt worden: activiteiten, service aan de bewoners, geschiedenis van de
straat (inclusief virtuele wandeling), cyberlove, politiek, straatloterij, kunst,

Agenda
Buurtcomitéfplatform
maandag 18 januari 20.00 uur

Kwaliteislcing:
dinsdag 4 januari 19.30 uur: nieuwjaarsborrel
dinsdag 19 januari 20.15 uur: gasten

wetlouders Bun en Backhuis

Steeds

architectuur en woongenot.

in het buurtcentrum, Oranjestraat

1

De websitevoortrekkers weten van geen ophouden. Elk huishouden wordt een

internetpakket aangesmeerd. Er komen meer items. De virtuele wandeling door

Frans Grootenboer van caÍé De Bommel werd

de straat gaat binnenshuis en zal geen halt houden voor de trap van Bea. Elke

onlangs getroffen door een ziekte en in het

onverlaat heeft straks - waar ter wereld ook - binnen een mum van tijd toegang

ziekenhuis geopereerd. Frans, beterschap en

tot alle geheimen van onze rustige, nette, middle class straat.

veel sterkte toegewenst.

Voorlopig is de straat in twee kampen uiteengevallen. Zij die vinden dat
internet het Gemeenschapsgevoel vergroot, en zij die vinden dat de straatbewoners van elkaar Verrrreemd raken. Er wordt naarstig uitgezien naar ervarin-

Colofon

gen van de Oranjestraat en Prins Hendrikstraat onlinegemeenschappen.

TeL 2449950

l.B.

Foto's: Ignace op de Macks
Redactieadres: Catharinastraat 28
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Fal«l«eltocht 1998
Op 24 december wordt voor

ontsteken van een enorïne vuurpijl.

Na afloop van de tocht, vanaf 19.45

zevende keer de fakkeltocht voor meer

Langs de route zorgen diverse orga-

uur, biedt de Fatih

verdraagzaamheid gehouden. Dit
evenement weet, weer of geen weeq

nisaties voor een aanvullend program-

Willemstraat 67, aan ieder die belang-

ma. Vluchtelingenwerk serveert

elk jaar ruim 5000 deelnemers te

Oranjestraat 1 vanaf 17.30 uur koÍIie,

trekken. De duizenden deelnemers vor-

thee en kleine hapjes. Er is een ten-

men al wandelend een kilometers
lange ring van licht in de binnenstad.

toonstelling te zien en er wordt een

de

Begin- en eindpunt van de tocht is het

Wilhelminaplein.

in

de

videoprogramma gepresenteerd.

De Wilhelminafanfare speelt op de
hoek van de Oranjestraat en de
Catharinastraat kerst-melodieën.

Om 18.00 uur start de fakkelverkoop.

Moskee,

stelling heeft een rondleiding door de
moskee.

Elk jaar gaat de opbrengst van de
verkoop van de fakkels naar een goed
doel. Dit jaar zijn dat de slachtoffers

van de orkaan Mitch in

de

Eindhovense zusterstad Chinandega in
Nicaragua.

Op het plein speelt vanaf 18.30 uur
Atlas Orchestra, een vijftienkoppig
multicultureel gezelschap, muziek uit

Pipel, Don Boscostraat 18a, is vanaf

Kom op 24 december met familie,
wienden en kennissen naar het

alle delen van de wereld. Burgemeester

17.30 uur open voor belangstellenden.

Wilhelminaplein en laat daarmee zien

om 19.15 uur
startschot voor de tocht door

Hier treedt o.a. een unieke straattheatergroep uit Bolivia op.

dat een tolerante samenleving u na

Welschen geeft

foto: Theo van Hal

het
het

Het COC, Prins Hendrikstraat 54, houdt

open huis vanaf 17.30 uur. Ook Wan

aan het hart ligt.

