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Het valt niet echt op, het net gerenoveerde pand op de Kleine Berg tussen Cafe Bommel en
de seksshop. En dus zullen v'eel mensen niet hebben gezien dat de renovatie tot een opmer-

kelijke onthulling heeft geleíd. Op de gevel staat'W. van der Schoot, Handel tn Yzerwaren.'.
Dat heeft veel buurtbewoners verbaasd, ook mensen die er al heel lang wonen. l.lzerhandel
Van der Schoot zat toch aair de overkant, in het pand waar nu kapperzaak 'Faces' zit? Maar

de familie blijkt in 1902 op Ceze plek een groot gebouw van geel baksteen te hebben neergezet dat niet alleen het ret opgeknapte pand omvat maar ook de ruimtes van cafe Bommel
en muziekhandel 'Memory A/lusic'. Al in 1930 verhutsde de zaak echter naar de overkant. tn

het oude pand kwam eerst een fietswinkel en later sigarenzaak Maas. Ook heeft er nadien
nog een sportschool en een vestiging van jongerencentrum Dynamo in gezeten. En dit najaar
opent een dochter van Maas er een kindermodewinkel.

(Btorr: Eirt.tt)ovens Daqblad van zaterdaq 30 tont)

Gemeentelijke ontwikkelingsuisie De Bergen ter inzage
De gemeentelijke ontwikkelingsvisie voor De

met een sociaal-maatschappelijk en

Bergen is halÍ juni de inspraakronde inge-

Íysiek-ruimtelijk deel. Bij de totstandkominq

gaan. Bewoners en belanghebbenden kun

van de visie hebben bewoners en ondernemers uit De Bergen kunnen meepraten en

nen nog tot en met 9 augustus reageren. ln

I

een

de visie zijn ambities en beleidsdoelstellingen

meedenken. ln een klankbordgroep met ver'

voor de hele Bergen geformuleerd. Ook staat

tegenwoordigers

erin hoe het gebied zich de komende jaren
kan gaan ontwikkelen. Sleutelwoorden zijn

druk bezochte buurtbijeenkomsten. Visie

uit de buurt en op twee
en

programma zijn te bekilken op www.eindho-

'koesteren'en'versterken', met aandacht

ven.nl en in het informatiecentrum van het

voor leeÍbaarheid, een beheerste ontwikke

stadskantoor. SchríÍtelijke reacties kunnen

ling en een goede mix van f uncties. De visie is

uiterlijk 9 augustus naar Directeur

L,rtgewerkt n een uitvoeringsprogramma

postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.
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studenten, picknickende mensen

of

mensen

die lekker in de zon liggen. Want vergeet
niet, veel buurtbewoners hebben geen tuin
of slechts een klein balkonnetje.
Mijn zorg komt voort uit de overtuiging dat

we in de stad sowieso slecht met ons groen
omgaan en dat velen dat ongemerkt laten
gebeuren. Zelfs bewust voor stenen boven
groen kiezen, en dan onderbouwd met dubieuze economische en praktische argumenten.
En als

groen eenmaal is opgeofferd, komt het

niet meer terug, weet ik. Dan ben je het voorgoed kwijt! Een nieuw speelplekje elders in de
Het Treffinaterrein, één terrein, twee menin-

hele buurt wilde gaan opknappen en daarom

buurt? Prima. Maar niet als vervanging van het

gen. Voor sommigen is het is niet meer dan

al eerder tot rehabilitatiegebied had aange-

groen op het Treffinaterrein. Wel moet er ein-

en

wezen. Dankzij deze status kreeg de gemeen-

delijk serieus toezicht op het terrein komen,

overbodige speeltuin. Maar ook een afvalterrein voor lege flessen, plastic zakken en nog

te van het rijk enkele miljoenen guldens om
het terrein in te richten als een groene plek

zodat het weer helemaal van en voor de
buurtbewoners wordt. Kan de buurtvoetbal-

veel meer rommel. Een enge plek waar zich

met een parkeerplaats voor de nieuwe

wedstrijd bijvoorbeeld hier worden gehouden.

alcoholisten, zwervers. junks en andere

Catharinaflat. Dat betekende veel voor de
buurt: eindelijk een groen terrein, waar het

::

een parkeerterrein, hondenpoepplaats

ongure types ophouden. En een verzamelpunt van opgeschoten hangjongens die de
halve dag verveeld aan het blowen zijn en

in die tijd volledig aan ontbrak. De gebouwen van Treffina aan de Kleine Berg zijn blij-

meisjes lastig vallen. Voor anderen is het een

ven staan en hebben daarna verschillende

terrein waar regelmatig kinderen, met of

Íuncties gehad.

zonder ouders, heerlijk spelen. Waar studen-

lgnace Op de Macks,

ten een potje voetballen. En waar buurtbe-

Maar nu wil de gemeente het terrein gaan

woners of mensen van buiten de buurt zitten
te picknicken of van het zonnetje genieten.

bebouwen, zo staat in de concept-ontwikke-

Bekende Buurtbewoner lgnace Op de Macks

inzage ligt. En daar maak ik me ernstig zorgen over. Volgens de gemeente voldoet het

Hieronder

tot de laatste groep.
houdt hij een pleidooi voor

behoud van het terrein.

terrein niet aan de behoeften van de buurt
en kan er elders best een nieuw speelplekje

Buurtbewoners gaven het terrein in de jaren

worden aangelegd. Dan komt het Treffinaterrein vrij voor nieuwe woningen. Op zich is

zeventig zijn naam toen zij zich intensief met
de buurt gingen bezighouden. Dat was in de

er niks tegen nieuwe woningen in De Bergen,

tijd van de stadsvernieuwing. Daarvoor was

wordt ondergewaardeerd en schromelijk

maar de behoefte aan groen in deze buurt

De Bergen jarenlang aan zijn lot overgelaten,

onderschat. Historisch gezien is deze behoef-

er was veel achterstallig onderhoud en

te altijd groot geweest, maar door

gebrek

waren bedrijven gevestigd die steeds meer uit

aan zorg door overheid én door de buurtbe-

hun jasje groeiden. Zoals Treffina aan

de

woners is de kwaliteit onder de maat.

Kleine Berg. Deze handelsonderneming wilde

Tenminste twee maal daags kom ik langs het
Treffinaterrein en constateer dan dat velen

de gebouwen en grond best aan de gemeen-

te verkopen maar vroeg daar een prijs voor
die de gemeente niet in haar eentje kon

treff i n ate rre i n. d e. be rg e n@ i a e. n I

lingsvisie voor De Bergen, die momenteel ter

behoort duidelijk

er

i.t

met plezier gebruik maken van de

plek.

Regelmatig zie ik spelende kinderen, druk in

opbrengen. Voor extra steun kon ze bij de

de weer op de toch nog behoorlijk nieuwe

rijksoverheid terecht, omdat de gemeente de

speeltoestellen. Maar ook zie ik voetballende
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Naast Paddy van Lieshouts

initiatief voor een

horecaplatform op de Kleine Berg (zie hier-

naast) loopt

er nog een ander initiatief.

Daarbij gaat het echter om een platform voor

alle ondernemers in de Bergen. lnitiatiefnemer en trekker is Polyground, ondersteund

door de gemeente. Aanleiding tot dit initiatief
Ë

t

*
**

is

overleg nodig met een overkoepelende
ondernemersorganisatie in de buurt, maar
die is er niet. Meer dan eens is geprobeerd er

s§:

*.;

start van het proefproject'Keurmerk

Veilig Ondernemen' in De Bergen. Hiervoor

§*'&*ïdaY

a
a
§
3 I

is de

eentje op te richten, maar zonder succes. Toch

gaat Polyground het opnieuw proberen,

Aan de inzet en het enthousiasme

van

en Horeca Platform." Op een gegeven

Paddy van het Javaans Eetcafé zal het niet

moment kreeg ik van daaruit de vraag oÍ ik

want zonder zo'n organisatie is er ook geen
project'Veilig Ondernemen'. ln eerste instan-

liggen. Wat hem betreft komt er zo snel
mogelijk een gemeenschappelijke organisa-

niet een horecavereniging voor de

tie zijn alleen de winkeliers

tie voor alle cafés, restaurants en eethuisjes

saties op dat punt tenminste

op de Kleine Berg. De horecaondernemers in

de straat reageren bijna allemaal even
enthousiast, maar slechts een enkeling

Kleine

Berg wilde oprichten. Hebben beide organi-

al één aanspreekpunt." En op dat verzoek is Paddy
gretig ingesprongen.

Klagen

meesten hebben het te druk met de zaak.

"En weet je wat nou zo typisch is? Als de
gemeente iets wil regelen oÍ veranderen,

zetten en om één aanspreekpunt te hebben,

met name voor gemeente en

Horeca

PlatÍorm Eindhoven." ln dat platform zitten

Maar de winkeliers vonden dat een project
waarbij het om veiligheid draait, niet zonder
horeca kan. Binnenkort zullen dan ook enkele horeca-ondernemers worden benaderd.

heeft tijd om daadwerkelijk te helpen. De
"Waarom ik dit wil? Om samen dingen op te

benaderd, en

inmiddels is elke straat vertegenwoordigd.

Zodra er een conceptbeleidsplan is, zal aan

over veiligheid, openings- of sluitingtijden,
gebruik van glaswerk, dan overlegt ze met

élle ondernemers in De Bergen worden
gevraagd zich aan te sluiten bij de nieuwe
organisatie. En hier zullen alle bestaande
verbanden in moeten opgaan. Na de zomerva-

vertegenwoordigers van de horeca uit de

de hele horeca uit de binnenstad. Die hebben immers allemaal een eigen overkoepe-

gadering beleggen en een bestuur benoemen.

hele Eindhovense binnenstad:

lende organisatie. Maar er is dus geen over-

lnÍo: Jacq. Cornelissen, Polyground,

Stratumseind, de Markt, het Stations-plein

leg met De Bergen, want daar is niks. En dan

2968844, jacq.cornel issen@polyg rou nd. n l.

en de Dommelstraat. Die zijn wel allemaal
goed georganiseerd, hebben allemaal hun

beginnen sommige horecabazen hier nader-

eigen vereniging. Alleen De Bergen niet.

gehoord?' Dat is dan jammer, maar dat krijg

het

hand

te

klagen: 'Waarom zijn

wij

kantie wil Polyground dan een oprichtingsver-

niet

je als je geen eigen overlegorganisatie

Eigen houtje

hebt." Vanuit die nieuwe organisatie zou

Paddy organiseert vaak zelf iets, op eigen

Paddy graag elk jaar op de Kleine Berg drie

houtje, en anderen sluiten zich dan aan. Met

evenementen opzetten. Met Koninginnedag

Koninginnedag bijvoorbeeld. "Dan regel ik
alles: vraag vergunningen aan, zorg voor

dus, maar ook aan het eind van de zomer en

dranghekken, regel versiering enzo.

opleggen.

En

betaal ook alles. Niks erg, gaat het me ook

met Kerst. "Maar alles is mogelijk, ik wil niks

Dat soort dingen moeten je met z'n allen

niet om. lk vind het gewoon hartstikke leuk

beslissen." lnmiddels zijn er al twee bijeen-

als hier op straat tijdens Koninginnedag

komsten geweest waar beide keren zo'n tien

mensen hun spulletjes kunnen uitstallen en

horecaondernemers aanwezig waren. "En

kinderen lekker ongestoord kunnen spelen.
Maar je kunt dat soort activiteiten natuurlijk

die waren allemaal even enthousiast."
Verder is Paddy ook al praktisch bezig,

beter samen doen. Vanuit een gezamenlijk

namelijk met een evenement voor de eerste

platf orm. "

zondag in september. Meer daarover elders

Door het opzetten van dat soort evenemen-

in dit nummer.

ten heeft Paddy vaak contact met gemeente

BERGEN BULLETIN. JULI 2007

(040)

6

Alarmnummer politie, brandweer, ambulance
en milieudienst voor urgente zaken:
Regionale politiecentrale voor niet-urgente

zaken:

, bij wijkgebonden zaken

vragen naar politie Eindhoven Centrum.

Buurtbrigadiers Leon Aarts en Willem
Hovestad, politie Eindhoven Centrum,

Begijnenhof 29,
leon.aarts@brabant-zo.politie.nl

en

willem.hovestad@brabant-zo.politie.nl.
Plaatselijke Brandweer voor niet-urgente
zaken:
Gemeentelijke Milieuklachtenlijn voor

niet-urgente zaken:
Stadsdeelteam Centrum: Vera Gielen
(v.gielen@eindhoven.nl) en Fred de Ruijter
(f.de.ruijter@eindhoven.nl),
Klachten huisvuil, oud papier en klein
chemisch afval:
Storingsdienst Energiebedrijven:

I

Buurtpreventie: FranEoise Vaessen,

-::

:-;:

Í{

§§i;s*È
I I

}"

^t

- .':'

'i**#r

1..'

' j'. rï
xr'*
-. -*':-.i.."1.

'-.::*::"

Bewonerskoepel De Bergen: Sander Vrugt

(voorzitter),
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, funkyfvaessen@gmail.com.

van Keulen
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sander@koepeldebergen.nl.

Straatcoördinatoren buurtpreventie
Bergstraat: Piet Hendrickx.

'l 1a,

Cicogne: vacature. Grote Berg: André van

der Heijden, 53,

. Heilige

Geeststraat: Peter van der Hagen, 34,
. Hoogstraat: Frangoise Vaessen
(Rungraaf). Julianahof: Jan Keuten. 7,
. Julianastraat: Jan Pulles, '13,

. (eizersgracht: Piet Hendrickx

(Bergstraat). Kleine Berg: Ab de Vríes, 68,
. Mauritsstraat: vacature.

0ranjestraat: Ben de Vries,

2,
23,

. Prins

"Dat soort qeluiden heb ik hier in de buurt
ook herhaaldelijk gehoord", vertelt Leon.

stad. Verder is hil in dat hele gebied tevens

"Dat nrensen de politie hier de laatste tijd erg

de Antillianenproblematiek. "Dat probleem

Carel van Lier (P Hendrikstraat). Sint

hebben gemist. Wanneer rk door de buurt

Catharinastraat: Mark Reintjes, 23,

loop, en dat doe ik vaak, word ik regelmatiq

bestaat overigens al wel een tijd, maar
begint nu pas echt op te spelen." In theorie

Spijndhof: Peter van der Hagen

aangekiampt. En dan krrjq rk vaak te horen

verdeelt Leon zijn tijd volgens een verdeel-

(H Geeststraat). Wilhelminaplein: Frank

dat de mensen blij zijn met mijn komst."

sleutel van 40140120 over De Bergen, het win

Hendrikstraat: Carel van LieC
Kees Huijsmans, 43.

. De Rungraaf:

FranEoise Vaessen, 64,

Kouwenhoven, 1 5a,

en

. Smitsstraat:

.

Willem de

horecaprojectleider, en daarnaast belast met

kelgebied en zrjn nevenactiviteiten. Tot
toe lukt dat prima, en dat wil hij graag

Zwijgerstraat: Marcel van der Heijden, 14,
en Thea van den Hurk, 7,

h

Willemstraat: lnge Welles, 599,

Overigens is Leon niet alleen buurtbrigadier

Bestuur: Peter van der Hagen (H Geeststraat)

voor de Berqen, maaT voor het hele centrum,

en Frangoise Vaessen (RungraaÍ).

dus ook voor het rvinkelgebied in de binnen

nu
zo

oude n.

in iuist dit
werk, zegt hij, heeft ook bewust voor deze
functie gekozen. "'Daar ben jij echt geknipt
Leon heeÍt ontzettend veel zin
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voor, deze baan is je op het lijÍ geschreven',

wens niet zo verwant aan de vroegere wijk-

kreeg ik van diverse chefs te horen." Leon
werkt graag in de grote stad, en in de prak-

agent. "Zo houd ik helemaal niet van dat
Hollandse 'pappen en nathouden'. Je moet

tijk. "lk houd ervan operationeel bezig zijn,

natuurlijk eerst praten, en luisteren, maar niet

Klokslag tien uur, precies op tijd voor mijn
dagje sauna. lk heb afgesproken met een

op de plaatsen waar het gebeurt." Zo werkt

eindeloos. Als dat niet helpt, treedt ik kracht-

collega. Zij heeft van al haar collega's een

hij met plezier op het Stratumseínd, zeker
ook op uitgaansavonden als een zaterdag-

dadig op."

verwendag gekregen voor haar nooit

aflatende inzet van de afgelopen twintig
jaar. De hele dag zal er aan haar lijf worden

avond. Maar ook in De Bergen.
"Neem een burenruzie. AIs de muziek ergens

gefriemeld: manicure, maskertje, bodymassage, kappeC enzovoorts. Tussen de

aanspreekt, is de grote betrokkenheid van de

te hard staat, zal ik daar de eerste keer netjes en beleefd vragen die zachter te zetten.
Maar als dat niet helpt, haal ik daarna des-

mensen. "Zelf woon ik in een nieuwbouw-

noods de deur eruit en schrijf ik een proces-

Om haar in de pauzes niet alleen te laten,

wijk en daar is dat hélemaal niet. Ook

verbaal uit." Onbeschoft optreden

heb ik aangeboden mee te gaan. Een

Wat hem daar met name is opgevallen

en

op

accep-

bedrijven door kan ze naar de sauna gaan.
Maar daar is ze net wat te onzeker voor.

andere plaatsen kom je dat bijna niet tegen.

teert hij evenmin.

beter excuus voor een dag rust kon ik niet

ls echt opmerkelijk hier." Verder spreekt de

verzinnen. Ervaring leert dat alle dagelijkse

eigenzinnigheid van de mensen hem aan, en

"Wanneer iemand op straat tegen me
schreeuwt: 'Hé, jij daarl', reageer ik absoluut

beslommeringen met kleren en al in het

de gemoedelijkheid,

niet. Negeer ik volledig, loop gewoon door."

kledingkastje verdwijnen. Vastbesloten om

Zelf is Leon ook eigenzinnig, en zeker

dat

Ook van dat hedendaagse 'Wa?!' moet hij

van de rust te genieten, loop ik naar binnen.

Een andere cultuur,

niks hebben. "ln dat soort situaties word ik

Met de geur van eucalyptus komt de rust

een andere stijl van werken dan collega's als

heel scherp. Hoeft iemand maar zo'n overtre-

me tegemoet. Dacht ik....

bijvoorbeeld Peter van de Wal, Henri van den

ding te begaan, en dan hangt hij erin. Krijgt

Na mijn eerste rondje sauna loop ik de

Ouweland en Willem Hovestad. Dat verschil

dan direct een procesverbaal." Om er even
later aan toe te voegen: "Maar ja, ik zal wel

in

een uitstervend ras zijn."

mijn ogen en geniet. Dat duurt toch zeker

hij iets nieuws inbrengt.

ís

zal deels door Leons leeftijd komen, deels
door zijn achtergrond. Hij voelt zich trou-

STRAATSPEELIIAG: wlE/[EEMT HET ST0KJE 0vER?
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tuin in. De zon schijnt, ik kies een ligbedje
een rustige hoek en ga liggen.

lk sluit

drie minuten. Twee kwebbelende dames
komen naast me liggen. lk doe net of ik
het niet hoor. Dan komt er ook aan de
linkerkant iemand naast me liggen. En dat

terwijl er nog vijftig andere bedjes vrij
zijn. Een mannenstem begint honderduit
tegen me te praten: weg rust. Het duurt
een eeuwigheid voordat ik hem, zonder
zijn ego te krenken, uit mijn buurt heb.
Hij heeft een ander slachtoffer gevonden.

Half één, mijn collega en ik krijgen lunch
geserveerd. Daarna is het tijd voor mijn
voorgenomen rust! lk loop een sauna binnen, alleen, er zit niemand... wauw. Met
elke zweetdruppel die valt, wordt mijn
hoofd leger. Dan komt er een man binnen.

Het duurt een paar minuten of ook hij

begint te praten.

Een

leuk gesprek maar

toch schat ik hem niet in als iemand die in
de

lift van een walkenkrabber

een

gesprek zou beginnen.

Zouden bij sommige mensen niet de
dagelijkse gedachten maar de onzekerheden

in het kledingkastje verdwijnen?

BERGEN BULLETIN. JULI 2OO7
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gezin uit hun eigen buurt. Het eerste
gebeurt onder de noemer Coachingpro-

Ook informeert Vluchtelingenwerk Eindhoven

buurtcentrum De Bergen in de Oranjestraat,

gramma, waar vorig jaar ruim vijftig vrijwilli-

de bevolking over vluchtelingen en hun pro-

maar veel mensen weten dat helemaal niet.

gers aan meededen. Het tweede wordt

blematiek. Via publicaties, contacten met de

Buurtgenotenprogramma genoemd, en daar

pers en voorlichting op scholen en buurthui-

werkten in die periode meer dan twintig

zen. Om voor deze mensen begrip te kweken

kortweg

Nederlandse gezinnen aan mee. Volgens VWE

en te houden, en zo hopelijk ook van die

VWE, streeft er vooral naar vluchtelingen

zijn beide programma's al vele jaren een suc-

kant integratieproblemen te verkleinen.

goed te laten integreren. Maar integreren

ces

VluchtelingenWerk Eindhoven heeft al sinds

de oprichting in 1987 haar thuisbasis

Daarom in

dit nummer een kort portret

van

deze hulporganisatie.

VluchtelingenWerk Eindhoven.

oÍ

is

kan dan een vriendschap uit ontstaan.

voor de inburgering van vluchtelingen.

een breed begrip en heeft met van alles en

Neem voor deelname aan het

school of opleiding. Met gezondheid en een

Sporten, stad verkennen en
bioscoopje pikken

contact op met Fereshteh Moradi. En voor

fatsoenlijk dak boven je hoofd. Met politiek

Bij het Buurtgenotenprogramma vindt er een

algemene vragen of informatie over voor-

nog wat te maken. Met werk en inkomen, en

Buurtgenoten- of het Coachingprogramma

en godsdienst. Met de vraag wat je wettelij-

lichtingsactiviteiten, met Macha Mathijssen.

ke rechten en plichten zijn, hoe ons rechtssys-

Via Vluchtelingen-Werk Eindhoven,

teem in elkaar zit en waar je je in dit land

Oraniestraat'1, Eindhoven, 040-2433010,

aan moet houden. Maar ook met cultuur en

info@vluchtelingenwerkeindhoven.nl en

cultuurverschillen.

www.vluchtelingenwerkeindhoven.nl.

Elf beroepskrachten,
twintig stagiaires en meer
dan honderd vrijwilligers
te integreren

koppeling plaats tussen een Nederlands
gezin en een vluchtelingengezin die in

Op 8 augustus gratis

dezelfde buurt woont. Bij het Coachingpro-

kindermiddag bij
Vluchtel ingwerk Eindhoven

dat vluch-

gramma is er daarentegen sprake van één-

Op woensdag 8 augustus organiseert

telingen voldoende sociale contacten opbou-

op-één contact: dan wordt een individuele

wen en uitbreiden. Maar ook dat ze een
baan zoeken, naar school of naar een oplei-

vluchteling gekoppeld aan een coach. Dat

VluchtelingenlrUerk Eindhoven een spe.
ciale kindermiddag. Dan vinden in de

Om

is het van belang

is

de

een vrijwilliger van hetzelfde geslacht en
dezelfde leeftijd, dat wil zeggen minimaal

Nederlandse gezondheidszorg. VWE helpt

achttien jaar. Zowel gezinnen als vluchteling

de Oranjestraat allerlei activiteiten
plaats. Zo kunnen kinderen die middag

vluchtelingen zowel bij die informele als die

formele participatie. Dat gebeurt door elf

en coach zien elkaar minstens eens in de
twee weken en ondernemen de meest uit-

buttons mak€n, van ijs en poffeÉjes
genieten, zich op een springkussen uit
leven en aan Oud-Hollandse spelletjes
meedoen. De kindermiddag duurt van

ding gaan en hun weg vinden in

beroepskrachten, twintig stagiaires en zo'n

eenlopende activiteiten. Bijvoorbeeld samen

zestig vrijwilligers. Daarnaast is er een groep

sporten, Eindhoven verkennen

vrijwilligers die activiteiten met een individu-

coopje pikken. Zo kunnen vluchtelingen kennis

ele vluchteling ondernemen, of met een heel

maken met de Nederlandse cultuur. En daar

of een bios-

achtertuin van het buurtcèntrum aan

twee tot vijf, en kost niks.
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ln juni is een groep buurtbewoners bij

werk (voor een portret van deze organisatie,

elkaar geweest om ideeën uit te wisselen
over het gebruik van het buurtcentrum in

zie hiernaast). Bovendien gebruiken diverse
andere groepen van buiten de buurt elke

buurt? En de ouderen, hebben die ideeën?

ls

de Oranjestraat. Een initiatief van het

week een ruimte op de benedenverdieping

er verder misschien iemand die een hobby-

oÍ

bestuur van Stichting De Bergen die het

voor cursussen, trainingen, oefeningen

en

knutselclub wil oprichten? Of iemand die zijn

buurtcentrum beheert. Aanleiding is het
plan van de gemeente om in 2010 te

dergelijke. Maar op de benedenverdieping

of haar talent wil tonen? En hebben bedrij-

vinden óók allerlei wel-buurtgebonden acti-

ven uit de buurt belangstelling? Een bloemist

of een aantal buurthuizen en
wijkcentra wel open moet blijven.

viteiten plaats als vaste bijeenkomsten van

bijvoorbeeld, om een cursus bloemschikken

werkgroepen, Buurtpreventie en Koepel De

te

Buurtcentrum De Bergen valt daar ook

Bergen. En incidentele bíjeenkomsten, bij-

beperking aan een idee dan dat die van en

onder, en het stichtingsbestuur wil

voorbeeld voor

het buurtproject'Veilig

voor buurtbewoners moet zijn. Maar iemand

nagaan wat buurtbewoners daarvan vin-

Wonen' en de tentoonstelling 'Kunst in

den. Afgaand op de betrokkenheid en het

Bergen'.

bekijken

enthousiasme van de aanwezigen bij de
brainstormsessie lijkt althans deze groep

De

ook anderen uit de buurt mee moeten kunnen denken. Wat vinden jongeren in de

geven? Vooralsnog is

er geen

andere

moet het wel organiseren wat er ook
bedacht wordt! Dat doet de Stichting De
Bergen niet zelf, daar zijn mensen uit de

het centrum voor de buurt te willen

!deeën voor intensiever
gebruik door buurt

behouden. Maar wat vinden anderen in

Tijdens de brainstormsessie is een aantal uit-

Na de zomer komt er een vervolgbijeen-

de buurt?

eenlopende ideeën geopperd. Zoals het creë-

komst.

Het buurtcentrum heeft op dit moment een

ren van een podiumplaats voor jonge toneel-

bezettingsgraad van nagenoeg 100 procent,

talenten, het opzetten van een Íilmclub voor

maar daarvan is een te groot deel niet-buurt-

het houden van filmavonden en het organi-

Reacties, plannen en ideeën per
mail naar:
bu u rtcentru m.de.bergen@iae. nl
of op papier in de brievenbus van
het buurtcentrum aan Oranjestraat 1.

buurt voor nodig.

BuurtcentÍum
De Bergen, wat gaan

we eÍmee doen?

Stichting De Bergen
belegt brainstormbijeenkomst

gebonden, vindt het Stichtingsbestuur. Het

seren van culturele uitwisselingen met

moet echter volgens het bestuur mogelijk
zijn om de accommodatie - veel - meer dan
nu te gebruiken voor activiteiten die wél

Vluchtelingenwerk. Denk bij het laatste aan
kookcursussen, muziek en dans. Huiskamer-

concerten zijn ook geopperd. Daarnaast zou

Met vermelding van 'Buurtcentrum'
en persoonsgegevens.

buurtgebonden zijn. En dat is ook een voor-

het gebouw van binnen wel een opknap-

waarde voor de gemeente om het

beurt mogen hebben. Maar pas als er vol-

Buurtcentrum te laten voortbestaan.

doende animo is voor nieuwe activiteiten.

Huidig gebruik

lnformatie en contact:
Rob van der Linden, bestuurslid
Stichting De Bergen,

Wat vinden anderen
uit de buurt?

{040) 244s491,
r.vanderlinden6@chello.nl.

Momenteel is de hele bovenverdieping en
een deel van de benedenverdieping perma-

Even belangrijk als de genoteerde ideeën

nent in gebruik bij de Stichting Vluchtelingen-

was de conclusie van de brainstormgroep dat
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Bewoners inzicht geven in de manier waarop

Bergen volgens de normen van het Politie

ze hun woning beter kunnen beveiligen
tegen inbraak en insluiping. Dat was half

Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) noemt hij

en het installeren van een inbraakalarm. Om

een uitdaging voor dit project.

te beginnen kunnen bewoners dus zelf veel

juni het doel van een informatieavond van
gemeente, politie, Koepel De Bergen en het

Centrum voor Criminaliteitspreventie

en

Veiligheid. Hier kregen bezoekers tips hoe ze

mechanische en bouwkundige voorzieningen

eenvoudige maatregelen nemen, zoals deur! I:;

i-\

Íi,,

1i':',

ren en ramen goed sluiten, geen touwtje uit

Ook benadrukt Frits van de Kant dat 95%
van woninginbraken het werk is van gele-

de brievenbus laten hangen en een paar lam-

pen laten branden, zowel binnen als buiten.

;::*l

{..:.t.;ti;à*

;;I:-.,;:,1;;fi;,
!.;;

al met eenvoudige

maatregelen zelÍ hun

genheidsínbrekers. En

die houden er

een

Met dergelijke maatregelen zijn al

veel

woning kunnen beveiligen. Maar ook, hoe

heel andere werkwijze op na dan hun profes-

ze dat kunnen bereiken door ramen, deuren

sionele collega's. Een kruimeldief gaat bij-

na staat een hele Iijst met dat soort voor de

en sloten ingrijpend onder handen

voorbeeld veel grover te werk, veroorzaakt

hand Iiggende tips.

te

nemen. Beide pakketten maatregelen blijken

daarmee vaak veel meer schade en schrikt er

de kans op inbraak in de praktijk met zo'n 95

zelfs niet voor terug geweld te gebruiken.

procent terug te dringen En wie de woning

Verder wijst

volgens bepaalde eisen beveiligt, kan van de

belangrijke en kostbare spullen en de schade

gemeente een onkostenvergoeding van

aan en in de woning al erg mag zijn, maar
dat de psychische schade nog veel erger kan

maximaal 350 euro krijgen.

hij erop dat de diefstal

van

zijn. Betrokkenen slapen onrustig of kunnen
De bijeenkomst maakt deel van het proefproject 'Politie Keurmerk Veilig Wonen De

helemaal niet meer slapen, voelen zich niet

Bergen', en is een vervolg op eerdere bijeen-

last van het voorval.

meer veilig en hebben soms jaren later nog

komsten over dit onderwerp. Ditmaal zíjn er

zo'n 35 bewoners aanwezig. Frits van de
Kant van het Centrum voor Criminaliteits-

Bewoners kunnen zich groÍweg

preventie en Veiligheid (CW) geeft inzicht in

manieren wapenen tegen inbraak, legt Frits

de oorzaken van woninginbraken. Het bevei-

van de Kant uit. Door het nemen van organi-

ligen van de vele historische panden in De

satorische maatregelen, het aanbrengen van

op

drie

inbraken te voorkomen. Elders op deze pagi-

r:

.:1

r.

: - ::

1 ;r

-
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Ramen en deuren correct sluiten

Sleutels uit het slot halen en goed
opbergen
Geen touwtjes uit de brievenbus laten

hangen
Geen briefjes ophangen met teksten

als "lk ben even weg."
Op voice mail oÍ antwoordapparaat
geen mededelingen doen als'We zijn
op vakantie tot...'
. Binnen én buiten een paar lampen
laten branden
Sloten, inbraakalarm, lampen en der-
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gelijke intact houden
o

Waardevolle spullen op een veilige
plaats opbergen
o

Waardevolle voorwerpen Íotograferen

Vergoeding kosten woningbeveiliging

Voor oude woningen in De Bergen, gaat het

De gemeente Eindhoven onderstreept het

materiaal dat past bij een specifieke woning.

bedrijf steeds op zoek naar leveranciers van

belang van veilige woningen en hecht veel

en registreren

waarde aan De Bergen als veilige wijk.

Meer inzicht?

. Andere maatregelen om diefstal te

Daarom kunnen buurtbewoners die hun huis

Wie wat meer inzicht wil krijgen in aanpassin-

beperken, zoals gebruik van een kluisje

beveiligen volgens de eisen van het Politie

gen en kosten, kan daarvoor onder andere

Keurmerk Veilig Wonen, van de gemeente

de

Beveiligen: Kiik met de
ogen van een inbreker!

folder'Wijzer met goede beveiliging' raad-

een gehele of gedeeltelijke onkostenvergoe-

plegen. Maar ook advies vragen aan een van

ding krijgen. Maar alleen onder

de 'voorlichters' uit de wijk (zie kader).

bepaalde

Bij het aanbrengen van voorzieningen tegen

voorwaarden. Zie voor de exacte voorwaar-

Of contact opnemen met

inbraak moet een bewoner allereerst goed

den www.koepeldebergen.nl, onder'Bijdrage

Van Doren uit Veldhoven (zie hieronder).

rondkijken waar het meeste risico ligt. Waar

stadsdeelteam voor PKVW'.

kan een inbreker bij? Waar kan hij ongezien
binnenkomen en zijn slag slaan? Waar kan hij

Het projectgebied wordt globaal begrensd
door de Mauritsstraat, Hoogstraat (inclusief

naar boven klimmen? Ofwel: Waar let een

overkant en Rungraaf), Grote Berg (inclusief

inbreker op? Waar kijkt hij naar? Kijk dus als

overkant), Keizersgracht, Willemstraat en

bewoner met de ogen van een inbreker naar
je huis. En dan blijkt het niet nodig alle ramen

Vonderweg. En bewoners moeten hun huis

en deuren maximaal te beveiligen,

project draait,

maar

hebben beveiligd in de periode dat het proef-

dat wil zeggen tussen
en I maart2008.

1

slechts op die plekken waar de gelegenheids-

januari 2007

dief er gemakkelijk bij kan. En afhankelijk van

Bewoners krijgen altijd de werkelijke kosten

de situatie kan een bewoner daar dan één

vergoed, zij het met een maximum van 100

goed slot of een combinatie van sloten aan-

euro. Dat maximum kan oplopen tot 250 euro

brengen.

als 10 procent van de bewoners in

Èe*oners kunnen hun huis gedeeltelijk of

bepaald deel van de buurt met succes aan het

helemaal zelf aanpassen, maar kunnen ook

project meedoet. En zelfs tot 350 euro wan-

een bedrijf inschakelen dat wel moet voldoen

neer dat voor 60 procent het geval is. Tot slot

aan de eisen van het PKVW. En door de bewo-

moet voor de uitvoering altijd een beroep
worden gedaan op het Veldhovense aanne-

ner zelf uitgevoerde aanpassingen moeten
altijd door zo'n PKVW-bedrijf worden gecontroleerd. Zijn de werkzaamheden afgerond,
dan krijgt de betreffende bewoner een zogenoemd PKVW-certificaat.

Steekproefsgewijs vindt

er controle plaats

door een onafhankelijk inspectie-orgaan. ln

aannemersbedrijf

een

mersbedrijf Gebr Van Doren dat door het projectteam nadrukkelijk naar voren is gescho-

Enkele bewoners hebben een korte training

ven. En wie alles zelf doet, moet ook dat

gevolgd waarin ze wegwijs zijn gemaakt in de

bedrijf inschakelen om namelijk naderhand te

eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen.

laten controleren of de woning wel volgens

Zij kunnen hun medebewoners dus helpen bij

de PKVW-eisen is beveiligd.

het beveiligen van hun woning. Ook hebben

dat geval wordt er voor afgifte van het certifi-

ze een uitgebreide productenlijst van goedge-

caat gecontroleerd of de woning wel op de

keurd beveiligingsmateriaal. Meer informatie

juiste wijze is beveiligd.

Al bijna tien jaar ervaring

bij straatcoördinatoren buurtpreventie, voor

Op praktische redenen is voor de uitvoering

Van Doren verzorgt al bijna tien jaar klein-

de lijst met namen zie pagina 4.

van de werkzaamheden één specifiek bedrijf

schalige PKVW-projecten uit. Dat begint met

naar voren geschoven, en het projectteam

een 'opname' van de woning door een des-

verwijst daar dan ook met nadruk naar. Het

is

kundige van het bedrijf. Deze brengt vervol-

Meer inÍormatie:

aannemersbedrijf Gebr Van Doren uit

gens een vrijblijvende offerte uit waarbij er

Polyground 040-2968844 (Audrey van

Veldhoven dat na een langdurige voorselectie

Doornspeek en Jacq. Cornelissen)
Gemeente Eindhoven O4O-2382583
(Joris van Leeuwen)
Gebr. Van Doren 040-2051726
Helpdesk PKVW O9OO-235 7598

uitgekozen. Onder andere omdat dit bedrijÍ

rekening mee wordt gehouden wanneer
bewoners zelf eenvoudige aanpassingen op

goed staat aangeschreven en jarenlange erva-

zich nemen. ls de bewoner akkoord gegaan

ring heeft met kleinschalige, op bewoners
gerichte PKVW-projecten. Andere PKVW-

gaat de installateur aan de slag. Tot slot meldt

is

met de offerte, dan volgt een afspraak

en

bedrijven inschakelen is niet'verboden', maar

het bedrijf de woning aan en vraagt tevens

(ogoo-BEL PKVW)

het projectteam raadt dat ten stelligste af.

een PKVW-certificaat aan voor de bewoner.

wuvw.koepeldebergen. nl
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Bij inlevering van deze bon 1 0qo kort ng
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Restaurant Boon
Wiltemstraat ó1 . 040 237 73 93

3 gangen weekmenu €24,50
www. resta

u

ra ntboon.

n

I

BOEKHANDEL

SPIJIGRMAN

KLEINE BERG 5 . S6rr JS EINDHOVEN
T o4o 269 37 26. F o4o 2.13 8.1 rr

Sinís 2005
Bergstraat 37

Exclusieve cadeaus & decoraties
Bergstraat

37 561t lx,*ïïï;:tel

in romantische stijl
040 243 ee13
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'Mijn zorg komt vooÉ uit de
overtuiging dat we in de stad
sowieso slecht met ons groen
omgaan en dat velen dat
ongemerkt laten gebeuren'.
lgnace Op de Macks,

over het Trefinaterrei n

www.juniortapijt.nl

Planken- Laminaat
en Parket vloeren
Tel. 040-2464580 www.markett.nl

' llllarl(ett

Prachtig weer was het op de nationale straatspeeldag van 13 juni. Wel 45 kinderen

speelden

die middag uitbundig op het Treffinaterrein tussen Kleine Berg en

Smitsstraat. Ze kon.den er blikjes werpen, een fietsrace houden, met stoepkrijt kleuren

en op een luchtkussen springen. En uiteraard genoten ze van de zon, het frisse voor-

jaarsgroen en... de limonade. Ook waren er zo'n vijftien kinderen van de kinderopvang in de Paradijsbuurt. Hier maken veel kinderen uit De Bergen gebruik van en zij
wilden hun groepsgenootjes er die dag ook bij hebben. De leidsters wisten niet wat ze
zagen! "Zo'n geweldige speelterrein op nog geen tweehonderd meter bij ons vandaan. Daar gaan we meer gebruik van maken" zei leidster Hetty van Happen enthousiast. Want

in de Paradijsbuurt en De Bergen zijn maar weinig speelplekken. En al

zeker niet met zo veel groen erbij. Zie ook pagina

Uan

5.

uiiÍ naaÍ drie stadswoningen?

Mogelijk belangrijke aanpassing op komst
ln de nu al jaren durende strijd over een plan

En onlangs heeft dat gesprek dan plaatsge-

wel eens iets anders. Het ging ons erom, hóe

voor vijÍ stadswoningen op de hoek

vonden. "Bij dat gesprek ontmoette ik een

er zou worden gebouwd!" Zodra de nieuwe

Oranjestraat-Egmondstraat lijkt een oplos-

openhartige vertegenwoordiger van Janssen

plannen een wat concretere vorm hebben,

sing in zicht. Momenteel werkt projectont-

de Jong", vertelt Rob. "Deze heeft mij op

zal Janssen de Jong direct omwonenden uit-

wikkelaar Janssen de Jong namelijk aan een

geloofwaardige wijze uitgelegd wat de

nodigen voor een informatieavond, zo heeft

nieuw plan om geen vijf maar drie stadswo-

omstandigheden zijn geweest die tot deze

de projectontwikkelaar toegezegd.

ningen te bouwen. En buurtbewoner Rob

aanpassing hebben geleid. lk geloof er dan

Overigens zijn de gerechtelijke procedures

van der Linden uit de Oranjestraat ziet dat

ook in, zie deze oplossing trouwens ook wel

over de huidige plannen voor vijf stads-

wel zitten. Deze aanpassing zien de meest

een beetje als een overwinning! Tja, want

woningen nog niet afgerond. lnmiddels

betrokken bewoners als dé oplossing van het

als we met enkele bewoners niet van meet

heeft de rechtbank in Den Bosch Robs

al zeven jaar slepende conflict met gemeente

af aan bezwaar hadden gemaakt, hadden we

bezwaar tegen die plannen verworpen op

en proiectontwikkelaar. Al in februari is Rob

nu tegen die vijf stadswoningen aangekeken."

basis van een belangenafweging. Maar Rob

benaderd door Janssen de Jong om van

"Kijk, dat er uiteindelijk iets gebouwd zou

is het daar niet mee eens, en heeft bij de

gedachten te wisselen over de bouw van

worden, was duidelijk en was ook niet het

Raad van State beroep aangetekend.

drie in plaats van vijf stadswoningen.

strijdpunt, ook al beweerde de gemeente

BERGEN BULLETIN. JULI 2OO7

