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Minder geweldsdelicten en woninginbraken en een afname van diefstal van fietsen, brommers
en auto's in de drie maanden dat beveiligingsbedrijf Van Egdom vorig jaar wekelijks drie nachten surveilleerde in De Bergen. Toeval of geen toeval? lJit de evaluatie van de proef met nachtsurveillance wordt geen direct verband duidelijk tussen de aanwezigheid van de surveillanten
en de afname van de criminaliteit. Ook is uit de evaluatie niet duidelijk geworden of de proef
al dan niet als geslaagd moet worden beschouwd. Tijdens de 39 nachten in februari, maart en
april 2008 dat Van Egdom met twee fietsende surveillanten in De Bergen aanwezig was om de
overlast door cafébezoekers te doen afnemen, werden in totaal 206 keer mensen aangesproken op hun gedrag. Het ging daarbij om geluidsoverlast, wildplassen, agressief gedrag en het
maken van rotzooi. ln geen van de gevallen hoefde er assrtentie van de politie te worden inge-

roepen. Maar volgens Eric van Kesse/ van het Veiligheidshuis is uit de evaluatie niet duidelijk
geworden of er door de nachtsurveillance daadwereklijk minder overlast was. "Dat kan alleen
een grondige analyse duidelijk maken en dan nog is het moeilijk om hard te maken dat vermindering van de overlast alleen is toe te schrijven aan de inzet van extra surveillanten.
Eén van de uitgangspunten voor de proef was het vergroten van het veiligheidsgevoel bij wijkbewoners en ondernemers in De Bergen. "Ook wat dat betreft, geeft de evaluatie geen uitsluitsel en

wordt aan de hand van cijfers duidelijk of dat wel of niet gelukt

is", aldus Van Kessel.

"Wel hebben we van verschillende bewoners gehoord dat ze zich in de periode van de nachtsurveillance veiliger hebben gevoeld.

"

Ondanks het weinig duidelijkheid gevende eindrapport adviseert het Veiligheidshuis de nachtsurveillance

te herhalen maar dan voor

een periode van één jaar zodat het resultaat beter

meetbaar is. Voorwaarde voor voortzetting van de surveillance is wel dat bewoners, ondernemers en horeca in De Bergen minimaal de

helft van de kosten van de inzet van

een beveiligings-

bedrijf voor haar rekening neemt. De gemeente zou dan eventueel bereid zijn de andere helft
voor haar rekening te nemen. De totale kosten voor éen jaar surveillance op donderdag, vrijdag en zaterdagnacht van 24.00

tot

05.00 uur bedragen ongeveer 35.000 euro.
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"En dan hebben we het nog eens níet over

de problemen met het hoge grondwaterpeil
dat hier in de wijk al regelmatig voor overlast
zorgt en de vervuiling in de grond", vervolgt
Sylvain Vriens. "Om over verkeersbewegingen naar en van een eventuele parkeergara-

ge nog niet eens te spreken. Al met al voldoende redenen om tegen de bouw te zijn

De

plannen voor nieuwbouw

Spijndhof hebben geleid

tot de

op

de

nen en de ontwikkelingen daarvan", stelt

vooral ook omdat we er, zoals al eerder

oprichting

werkgroeplid Sylvain Vriens. "Door die stilte

gezegd, als bewoner geen énkel voordeel bij

van de werkgroep Vrienden van

de

waren we zelfs in de veronderstelling dat de

hebben. "

Spijndhof en de Heilige Geeststraat. ln de

plannen op een laag pitje stonden of zelfs

Na aÍloop van de informatieavond kregen

werkgroep zitten op dit moment acht bewo-

afgeblazen waren.

ners uit de directe omgeving. "We zijn tegen

Niets bleek minder waar want tijdens de

van de gemeente. De antwoorden moeten

de plannen zoals die er nu liggen voor het

onlangs gehouden ínformatieavond werd

duidelijk maken of er voldoende 'maatschap-

Spijndhof", vertelt voorzitter Stefan

een voorlopig ontwerp voor de invulling van

pelijk draagvlak' voor de plannen is. "We zijn

Robbers. "Enerzijds omdat er op geen enke-

wiize belangen van omwonenden worden

het Spijndhof gepresenteerd: een ondergrondse parkeergarage met 66 plaatsen

enkele vragen die we toch op zijn minst sug-

gediend, anderzijds omdat de plannen alleen

waarvan ruim de helft voor omwonenden en

gestief vinden", zegt Robbers. "Daarom ver-

maar voor grotere parkeerproblemen in de

andere belanghebbenden en twee woonge-

spreiden we eerdaags een eigen vragenlijst.

le

omwonenden een lijst met zeven vragen mee

"

niet echt gelukkig met de toonzetting

van

buurt zullen zorgen omdat de parkeerfunctie

bouwen met in totaal dertig appartementen.

Daarin willen we van omwonenden eigenlijk

van het Spijndhof zoals die nu is, verdwijnt."

Omwonenden die in de toekomst willen par-

maar twee dingen weten:

Hij laat weten dat de werkgroep zich vanaf

keren op de Spijndhof moeten wel flink in de

nu met alle middelen zal verzetten tegen de

buidel tasten: een plaats zou, volgens overi-

realisatie van de plannen en daarvoor zoveel

mogelijk bewoners

wil

40.000 euro gaan kosten. "We zouden het

kort is er een website in de lucht
(www.vriendenshhg.nl) waarop alle ontwik-

liefst zien dat er weinig meer verandert aan
de Spijndhof '', aldus Stefan Robbers. "Voor

kelingen te volgen zijn. Daarnaast wordt de

weinig geld kan het groen een impuls krijgen

buurt ook regelmatig per brief geïnfor-

en voor de rest hoeft er voor ons als omwo-

De werkgroep voelt zich netjes

gepresen-

gens nog niet bevestigde berichten, 35- tot

mobiliseren. Sinds

meerd.

of het

nenden geen bebouwing te komen."
gezegd

Volgens de werkgroep is bebouwing ook uit

'gefopt' over de manier waarop de gemeen-

den boze vanwege de te verwachten overlast

te met buurtbewoners communiceert over de

en schade door bouwverkeer. Vooral de oude

in de Heilige

voortgang van de plannen. "Tot de informa-

panden

tieavond van twee weken geleden hebben
we een half jaar niets gehoord over de plan-

door de bouwwerkzaamheden en het zware

Geeststraat zouden

vrachtverkeer grote schade kunnen oplopen.
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teerde plan duidelijk is en of ze voor oÍ

Spynd- eigenlijk voor? Tussen 1500 en 1700

tegen de plannen zijn. De resultaten zullen

was een 'spijnde' (ook wel 'preuve' of 'proe-

we aanbieden aan de gemeente."

ve' geheten) maandelijks uitdelen van eten

Het is begin december als

Bergenbewoners die belangstelling hebben

aan armen of zoals dat in de middeleeuwen

dinnen in een Bergse kroeg aan de bar zit

voor het voorlopige ontwerp van de nieuwbouw op de Spijndhof kunnen deze vinden

heette aan mensen die van de 'publicque ael-

Onder het genot van een lekkere cocktail

mosse' leefden. ln Eindhoven geschiedde het

komt het onderwerp Carnaval naar vonen.

op de website van BRJ Bouwadvies en
Projecto ntwi kke n g (http ://brj.cclsu bpa ges/

uitdelen van het door de 'gegoeden' (ver-

Vol enthousiasme beginnen we te fantase-

plicht) betaalde eten door de broeders van de

ren. Wat trekken v,/e aan? Wat wordt de act?

spijndhoÍ/index. htm).

Heilige Geest op een plek net buiten de oude

Door deze voorpret druk

stadswallen die nu Spijndhof heet. Een stuk-

'geen zin in Carnaval' even weg. Dat gevoel

zal, net als alle andere jaren, wel weer weg-

Er is enige onduidelijkheid over de manier

je verderop in de straat heeft ook een paar
honderd jaar een zogenaamd 'pesthuis'

van schrijven van Spijndhof. Waar

de

gestaan. De zieken die daar terechtkwamen.

dit nog wel in mijn nieuwe bewuste manier

gemeente consequent over Spijndhof
spreekt, staat op het officiële straatnaam-

werden verpleegd door de broeders van de

van leven? Ovet bewust gesproken. Carnaval

Heilige Geest. Vandaar óók de naam

vier dagen feesten! Hmm, waarom is dat ook

bordje Spyndhof. Waar staat dat Spijnd- of

Geeststraat. (bron: www.vriendenshhg.nl)

I i

Spynt- of Spijndhof

H.

ik

met twee vrien-

ik het gevoel

van

gaan. Alhoewel, deze keer is het anderc. Past

al weer? Weet

jij

het nog? Heeft het niet iets

te maken met overuloed gevolgd door
schaarste? Wat de reden ook is, het is in

BURENDIENST VAN START
IN DE BERGEN
Bergenbewoner Henk van Beckum heeft

onlangs

de website

kan een klein geldbedrag zijn maar

evengoed ook iets heel anders

www.buren-

dienst.nl gelanceerd. Via deze site

kunnen bewoners van

zoals een zelfgebakken appeltaart of gewoon een kopje kof-

De

Bergen met elkaar in contact

fie. Anderen kunnen zich via de

komen voor het uitvoeren
van hand- en spandiensten.
De website is gratis en de

website aanmelden om dat
klusje bii jou uit te voeren."

oproepen kunnen geheel anoniem
worden geplaatst. De beloning voor de

geleverde dienst kan de hulpvrager

Even, voor vier dagen, worden problemen

vergeten en is iedereen gelijk. Of is iedereen
even andersT
Twee maanden later sta ik samen met mijn

vriendinnen in een kledingverhuurwinkel.
Nog ttrat terughoudend kijk ik naar de volle
rekken met kleding. Het is koud binnen en
recht voor mij zie ik een grappig hoedje dat

ik

meteen opzet. Een half uur later komen

we lachend, gierend en brullend met de

het knippen van een heg, grasmaaien,

Door al het gelach heb ik niet eens in de

boodschappen doen

of een

lamp

indraaien,

"Het idee voor deze site heb ik

,

meest bizarre

outfits de kleedhokjes uit.

gaten dat miin voeten er bijna af vriezen,

Zelh in de voorbereiding ben ik blijkbaar in

"De site is heel laagdrempelig:

gen", vertelt Henk van
Beckum, in het dagelijks

vriendeliik tegen elkaar en heeft plezier.

Hij geeft wat voorbeelden
van karweitjes via burendienst.nl:

helemaal zelf bepalen.
al een paar jaar geleden gekre-

ieder geval altijd gezellig. ledereen lacht, is

staat even alles te vergeten. Als ik mijn out-

hil is gratis, je hoeft je niet

fit op de toonbank leg, hoor ik mijzelf tegen

eerst ergens bij aan te melden en je kunt de oproep

de dame van de winkel zeggen dat het maar

voor één dag is.

leven muzikant. "lk verbaas

geheel anoniem plaatsen.

me er al jaren over dat er

Niemand kan dus zien van wie

hebben het gewonnen van de serieuze ik in

een oproep afkomt. De site is ook

mijzelf. Weliswaar maar voor één dag, maar

geen site is waarmee mensen

eenvoudig

op zoek kunnen

Het moge duidelijk zijn, de Carnavalkriebels

zó opgezet dat je zélf bepaalt wie er

toch. En als ik dan toch ga, dan ook goed.

naar buurtgenoten voor het verrichten van

bij jou aan de deur komt. We zijn natuurlijk

Voor deze ene dag laat ik mijn serieuze ik

eenvoudige karweitjes. Vandaar dat ik er zelf

erg benieuwd oÍ burendienstnl een succes

thuis. lk ga genieten van een dag onbe-

maar mee begonnen ben; samen met een
vriend die wél verstand heeft van compu-

wordt. We beginnen in De Bergen maar de
website is zo gemaakt dat hij in heel

zorgdheid en van alle mensen die - samen

ters." De naam Burendienst ligt voor

de

Nederland gebruikt kan worden." lnteresse

op

met mij - overvloedig veel plezier maken.
Wie weet kom ik jou ook nog tegen.

gekregen? Neem gerust een kijkje

Burendienst is voor buren. Je kunt hier aangeven dat je een klusje uitgevoerd wilt heb-

website en mocht u nog vragen, opmerkingen of suggesties voor verbeteringen heb-

gelaten.

ben en hoeveel je daar voor over hebt. Dit

ben, mail die dan naar info@burendienst.nl.

Fra ngoise

de

lk

ben

wel benieuwd welke'ik' jij dan thuis hebt

hand: een vriendendienst is voor vrienden en
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figuratieÍ en vrij abstract. "lk ben altijd op
zoek naar diepte in mijn werk. Door gebruik

te maken van lijnen, kleuren, vlakken,

scha-

duwwerking. Te proberen om in 2-dimensio-

nale vlakken extra dimensies te creeëren.
Daar ben ik heel erg naar op zoek. Diepte
geeft vaak weer wat er achter iets zit. Dat

'l'lET LIJilEt{
EI{ I(LEURE]{
DI EPTE,YOR]-IEil

facineert me. dat je met een paar lijnen allerlei dieptes en vormen kunt creeëren. lk begin

E1{

E],IOTIE

ook vaak te schilderen zonder vooraf te
weten wót ik ga doen. Gewoon mijn emotie

CRE EER

Eil'

Academie voor Kunst en Vormgeving Sint
Joost in Den Bosch, Íascineren hem. "lk praat

met vrienden en andere kunstenaars

veel

over kunst. Bijvoorbeeld over wat de functie
van kunst is. Wat kunst riberhaupt is waarbij
Met ingang van dit nummer start het Bergen

het belangrijk is om je vooroordelen los te

Bulletin met de rubriek Jong in De Bergen. De

laten. Vooroordelen die vaak voorkomen uit

rubriek is bedoeld voor jonge mensen in de

gebrek aan kennis. Kunstgeschiedenis is daar-

wijk die een bijzonder talent hebben of met

om in mijn ogen een onmisbare factor voor

opvallende dingen bezig zijn. ln deze eerste

kunstenaars en mensen die serieus van kunst

aflevering stellen we beeldend kunstenaar

willen genieten. Het maakt kunst makkelijker

Oscar van der Put (20) voor. Tijdens Kunst in

te begrijpen."

De Bergen op 8. 9 en 10 mei is werk van deze

Het leuke van zijn studie in Den Bosch is dat

jonge kunstenaar te zien.
dag

hij nu veel breder met kunst bezig is. "lk leer
allerlei schildertechnieken maar proef daar-

gaan schilderen", vertelt Oscar van der Put.

naast ook van kunstvormen als bijvoorbeeld

"lk kom uit een artistiek gezin, mijn ouders
zijn actieÍ in de theaterwereld (United-C)
waar ze zich bezighouden met regiseren,

performances en Íilm. Op die manier kun je

ook beter je creatieve ik ontwikkelen."
Werkte hij tot vorig jaar op een klein kamer-

dans en choreografie. Tijdens de eerste jaren

tje in Woensel, tegenwoordig heeft hij

van mijn puberteit heb ik me erg afgezet

eigen atelier in het pand (United-C) van zijn

"lk ben van de ene dag op de andere

tegen dat 'artistieke' gedoe thuis. Gewoon

een

ouders aan de Kleine Berg. "En volgend jaar

om dwars te zijn, ik kan eigenlijk geen ande-

volgen en pas als het klaar is het bekijken en

krijg ik eigen atelierruimte van de academie.

re redenen bedenken. Totdat ik een paar jaar

zo nodig benoemen."

Daar kan in alle zelfstandigheid met mijn stu-

geleden op een avond een leeg doek heb

die én zelfontwikkeling bezig zijn."

gepakt en spontaan ben beginnen te schilde-

De eerste jaren hield hij zijn werk heel erg
voor zichzelf. "Het is toch iets van jezelf, je

ren. Het leek net of het zo heeft moeten

stelt je kwetsbaar op en omdat ik vroeger

uit Nederland. "Naar Berlijn, een stad die

gaan, oÍ er iets in me zat dat me er op dót

nogal verlegen was, vond ik het erg moeilijk

fascineert vanwege de vele kunstvormen en

moment toe bracht te gaan schilderen. Dat ik
er die dag mee moest beginnen."

om mijn werk buiten een klein, vertrouwd
kringetje te laten zien. Tegenwoordig heb ik

mogelijkheden. Maar tot dan blijf ik trouw
aan Eindhoven. aan De Bergen waar veel

De reacties op zijn eerste werk, onder andere

daar minder moeite mee, zeker ook omdat ik

leuke. creatieve initiatieven worden ontplooid

van kunstschilder René Daniels, waren derma-

beter kan verwoorden wat ik met mijn doe-

en waar ik me prima op mijn gemak voel."

te positief dat

Oscar

doorging. "lk heb een

enorme drive, een vorm van uiten voor mij.

ken beoog, wil zeggen, wat me beweegt.

Als hij klaar is met zijn studie wil Oscar weg
me

En

dat is mezelf uiten, zoeken naar nieuwe dingen, nieuwe (kunst)vormen waarin ik mijn

Werk van beeldend kunstenaar Oscar van der

gevoel. Want kunst is, hoe afgezaagd het ook

emoties kwijt kan."

ende Vermaeck op de Kleine Berg en begin

klinkt, emotie. Een schilderij is een moment-

Schilderen maar ook andere kunstvormen,

mei tijdens Kunst in De Bergen in het buurt-

opname van je eigenste, diepste ik."

waarmee

hij bezig is sinds hij afgelopen
zomer een studie is begonnen aan de

centrum aan de Oranjestraat.

Kunst moet uit

je hart

komen, vanuit je

Zijn stijl is het best te omschrijven als niet-

Put is in april te zien bij de galerie Ter Leering

BERGEN BULLETIN . MAART

2OO9

rr

%,=.:
\-.

Jli

De vorq laar gelanceerdc

;:itd;I#

ffi,r §$d*
H;

r,,vebsite

lredt Eindlrovenareil en mens€rn die beianqsieliin!l irebben in

cle

(foto)historie van onze siad een schat aan afbeeldinqen. Op dc

H
p:

*f*

*ï

T

homepaqe 'van dc s ie staat het vclqende. ...De site wil een beeld
E ndhoven vana{ haar or.rtstaan. Een beeld van de stad,

oever van

een bee cl van irat riaar te zre'r is e,r ,Àas een beelcl van cle
Eirtlh6-.v"-,,,. sanrenlevinq toer -.r n!... HeI qrote succes dankt cindhoveninbceid.conr voorll aan hci intcraclreve.rspect van Ce r,vebsi
',c. ledei-en kan op vrij eenvoudige',r.,rize zijn oí haar Íotc's en conr
rnentaren lnst'rTeir. We zijn Can ook a tijri op zoek naar nic,i,.v rlate
n een la liqt oÍ in -^err foto

rnre

a bum zit. l-leeft

iets, reacleer dan di'ect et. st[][]T ir\rv Íoto s ir, vra

r-r

I bi1 u

op zolcler

cf

riaal ciat missch cn

deze srte oÍ per rraii aan

Heeft

u

qeen sc.-lrrner of problemen met insc.rnnen? De redactie herlpt

u

op cle f omr.paqe. Nlaas'r het enorrre foio
arclricÍ vair het Regiona.ri Hisiorisch Centrunr Regio Eindhovr..r (lrct

graag.. Tot zcve!'cie

tel<s

vi-oeqere strcekarch ief) is
.:anvLril
Br.'l

ei ncl hor.ien

inbeelo.corr een waarcle\,ol

rq op cle foioh storie van onze sti:cl Als

e

Bergerr

letrlreclactie siirtei.,rr,'i] cns cian ock aan bil htl- succes van e.irrd

ho,.,enir',Dce al.corn en Vi-creer.l

.rlie

BercJenbe\^ToneTs

noq eens qoed

trsso) lru!'r foto s te sruÍÍelen onr ie kijken oier nog mooie p aatres

!'.lr

of

ze \"riik Di

z

ttcrr. l5 rlat het ge\/al: rnarl ze dan

nuchei 0'ltèhotmail.(-om. Zeker als bi u
r'e

rir.ral over cnze

r,nr

jk kunt

bl1 Ce Í'oto( s)

naar

noq ee.n n'ooi

verte I crr.

CRISIS MET IJSLAND'S MOS

iiiAAii-:-2IL)3

Wie er oog voor heeft, is het wel opgevallen,

tionalia te maken hebben", zo zegt Hans van

zijn meubelzaak naar het Statumseind ver-

maar ie moet het ook wel een beetje weten.

Gorp. Ook al omdat bijna alle kaarsen en

huisd, naar het pand waar nu Café Thomas

De winkel van Hans (61) en Kitty (58) van

beeldengroepen daar direct betrekking op

zit. Omdat hij in de Kerkstraat uit zijn jasje

Gorp ergens halverwege de Grote Berg aan

hebben. "Zo zijn de kaarsen die wij verkopen,

was gegroeid. Mijn vader die met zijn broer

de rechterkant gerekend vanaf het stadscen-

toch merendeels gelegenheids-,

Jan

trum. De zaak valt niet echt op, en toch ook

geboorte-, huwelijks- en jubileakaarsen. "

doop-,

weer wel. De pui, de voorgevel, de etalage,

bij mijn opa werkte,

is

vlak daarna in dat

pand aan de Kerkstraat voor zichzelf begonnen. HeeÍt daar in 1935 een kunsthandel en

Eindhovense midden-

lijstenmakerij geopend. Hij verkocht ook nog

standsfamilie

wat'kleinmeubelen', zoals dressoirs, kastjes,

ln De Bergen doet het verhaal de ronde dat

bijzettafeltjes, enzovoorts. Maar dat werd

geworpen, dan blijf je toch wel even verwon-

Hans van Gorp deel uitmaakt van een echte

allengs minder en is volgens mij al direct na

derd staan om iets beter naar binnen te kij-

Eindhovense middenstandsfamilie. Hans
stamt uit een oer-Eindhovense familie, maar

de oorlog gestopt. lk heb er als kind althans

alleen Opa Jan, vader Anton en Oom Jan, een

ln 1 960 verhuisde de zaak naar de Grote Berg,

het trekt in eerste instantie niet direct

de

aandacht. Maar wanneer je eenmaal al of
niet toevallig een blik op de winkel hebt

ken. Want daar staan allerlei artikelen en
producten die een meer of minder religieus
tintje hebben. De'ReliWinkel', wordt de zaak
van Hans en Kitty dan ook wel genoemd.

niks meer van mee gekregen."

jongere broer van Hans' vader, waren echte

omdat het pand aan de Kerkstraat werd

middenstanders. "Mijn vader had nog veel

gesloopt. Maar niet direct naar de plek waar

Maar dat is niet helemaal terecht, zo blijkt in

meer broers, maar die hadden geen van allen

Hans nu

een gesprek met Hans van Gorp. Van oudsher

een eigen zaak." Opa Jan, geboren in 1882,

dezelfde kant van de straat maar dichter naar

is zijn zaak namelijk een lijstenmakerij

en

begon zijn zaak ergens begin 1900. Zo tussen

kunsthandel, een van de vele die De Bergen

1905 en 1910, dat kan Hans zich niet meer

het centrum toe. Rechts van de onderdoorgang waar nu aan beide zijden uitzendbu-

rijk is. Later zijn daar diverse andere activitei-

een, twee, drie herinneren. Was een meubel-

reaus zijn gevestigd en waarboven een appar-

ten bijgekomen, waaronder dus de verkoop

zaak, met 'kleinmeubelen' maar ook groter

tementencomplex is gebouwd. Daar is de

van eerder genoemde religieuze artikelen. ln

meubilair, en was in het centrum gevestigd.

winkel bijna veertig jaar gebleven, Pas zo'n

de loop der tijd is daar de verkoop van kaar-

Zat aanvankelijk in de Kerkstraat, in een pand

tien jaar geleden verhuisde deze naar zijn

sen en kerstgroepen bij gekomen. EIk van die

vlakbij de hoek met de Keizersgracht, maar

huidige locatie, omdat het oude pand moest

onderdelen

dat

is

even belangrijk, zeker qua aan-

is

al in de jaren zestig gesloopt.

zit, maar wel naar een pand

wijken voor de huidige nieuwbouw.

dacht en inrichting van de zaak, zo lijkt het.
"Maar toch gauw driekwart van ons assorti-

Paar keer verhuisd

Donderslag bij heldere

ment bestaat uit artikelen die iets met devo-

"ln de jaren dertig

heme

is mijn Opa vervolgens met

I
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aan

De entree van Hans in de zaak kwam als don-

ging nooit op vakantie. Wilde dat niet, kon

derslag bij heldere hemel. "Dat was in 1967,

het werk niet laten liggen. Heeft het een keer

toen ging mijn vader plotseling hemelen."

geprobeerd, is twee weken

Waar hij op mijn verbaasde blikken als uitleg

geweest, maar dat was geen succes. Het werk

op

vakantie

Doorstart van
werl(groep verkeer

liet hem niet los."

De toenemende parkeerproblemen in De
Bergen zijn voor buurtbewoner Sylvain

geheel onverwachts aan een acute hartaanval

Dat Hans daar van jongs af aan heel anders

Vriens reden geweest om de werkgroep paÍ-

overleden. Op 24 februari was dat, die datum

mee omgaat, is duidelijk. Zo is hij er na zijn

keren/verkeer nieuw levèn in te blazen. "De

vergeet ik nooit meer." Hans' vader was pas

vaders dood in 1967 wel snel volop tegenaan

paÍkeerdÍuk neemt elk jaar toe terwijl er

gegaan, maar in de zomer van datzelÍde jaar

tegelijkertijd steeds minder beleid en contÍo-

zat net in het eerste jaar van de Katholieke

is hij toch op vakantie gegaan. "Had al iets

le is", aldus Vriens. "Daardoor ontstaan el

Leergangen in Tilburg. Volgde daar een HBO-

gepland met een vriend. Zouden samen op de

parkeerproblemen die vaak ten koste gaan

opleiding tot Reclametekenaar.

brommer twee weken naar ltalië gaan. En dat

van de bewoners die een parkeervergunning

Bijna direct besloot Hans in overleg met zijn

heb ik gewoon laten doorgaan." Maar ook

hebben en hun auto overdag en ook 's

moeder en twee zussen om de zaak van zijn

daarna is hij

weer

avonds vaak niet kwijt kunnen." lnmiddels

vader voort te zetten. Acuut stopte hij met

opnieuw op vakantie gegaan. Minstens elke

hebben andere buurtbewoners zich voor de

zijn opleiding, en stortte zich volledig op het

zomer toch gauw drie, maar vaker nog zelÍs

werkgroep aangemeld

bedrijf. Zijn vader had al eens eerder voor-

voor vier weken.

geweest met de gemeente om tot een regel-

aan toevoegt:

56, en Hans

"ln dat jaar is mijn

vader

zelf nog maar een broekie van

19,

- bijna - elk jaar steeds

zichtig geopperd om de zaak ooit een keer

en is er

contact

matig overleg te komen,

Prima buurt, maar...

Een opsomming van de ergste problemen:

Zijn mening over de buurt is niet zo expliciet.
Vindt het wel een prima buurt, om te wonen

veel Bergenbewoners hebben de indruk dat

het wel een enorme uitdaging. En, mísschien

en te werken, maar niet echt

bijzonder.

geven dan er parkeerplaatsen zijn, ln het ver-

heb ik het ook wel als eerbetoon aan mijn

Wordt er niet lyrisch van. Onderhoudt weinig

leden is afgesproken dat de verhouding par-

vader gedaan."

contacten in de buurt, zeker niet met mede-

keerplaatsen

van hem over

te

nemen, maar daar moest

Hans toen helemaal niks van weten. "Nu wel,

opeens, weet ook niet precies waarom. Vond

er (veel) meer vergunningen worden uitge-

tot parkeeÍvergunningen rond

bewoners, maar ook niet met collega-onder-

de 100 :120 zou liggen. Ook zou er sprake

Altiid bii zaak gewoond

nemers zegt hij zelÍ. "Geen

zijn van 'handel' in parkeerkaarten voor

lnmiddels staat Hans al weer zo'n 42 jaar in

niet de hele dag een beetje gaan tijd staan te

bezoekers. Daarbij kunnen mensen van buÈ

de zaak. Eerst lange tijd met zijn moeder en

buurten. Er ligt hier altijd meer dan voldoen-

ten de wijk bezoekerskaarten kopen of

vanaÍ 1974 samen met zijn vrouw. Bestieren

de werk."

huren. Ook wordt er vaker geparkeerd waar

de zaak altijd met z'n tweeën en hebben
nooit personeel gehad. Woont ook al zijn

Maar toch. Uit wat hij daarna allemaal nog

het niet mag, zoals op de Spyndhof. ïot slot

vertelt, blijkt, dat hij toch min of meer regel-

zou eÍ te weinig controle zijn in de wijk.

hele leven bij de zaak. net als in het verleden

matig contact heeft met andere ondernemers

Volgens Vriens is de maat bij steeds meer

vader Anton en Opa Jan hadden gedaan.

in de buurt. En voor klanten zeker, maar ook

bewoners vol, "Tot voor enkele jaren hadden

tijd voor. kan hier

"Dat was vroeger normaal, en vind het zelf

voor andere bezoekers, zoals de redacteur

we een werkgroep parkeren/verkeer die

ook wel erg prettig. Zo direct vanuit je
woning je zaak kunnen binnenlopen."

van de buurtkrant heeft hij alle tijd en aan-

regelmatig overleg had met de gemeente.

dacht. Of nee, die maakt hij. Als een echte,

Bestaande problemen werden dan besproken

Overigens wil zijn zoon Menno (30) de winkel

ouderwetse Brabander...

waarna er vaak op korte termijn actie werd

niet overnemen, dus deze zal op een gegeven

ondernomen. Sinds de afdeling parkeren bij

moment wel verdwijnen. "Tenzij ik een ande-

de gemeente is opgeheven is er ook geen

re opvolger vind, maar daar ben ik nu nog

overleg meer, Dat heeft er toe geleid dat de

helemaal niet mee bezig. Want als het aan

werkgroep is gestopt. Er moet snel weer
overleg met de gemeente en politie komen

mij ligt, 9a ik nog wel even door."

want het parkeren in De Bergen loopt uit de

Hard, maar niet te hard

hand." Problemen genoeg, vindt Vriens die

Hans houdt van hard en intensief werken, en

andere bewoners oproept zitting te nemen in

wil nog wel een tijd doorgaan. "Vind het alle-

de nieuwe werkgroep parkeren/verkeer die

maal veel te leuk. En van hard werken is nog

onderdeel

nooit iemand doodgegaan. Maar wel van te

Koepel de Bergen, Belangstellenden kunnen

is van

bewonersorganisatae

hard werken." Dat laatste is wat Hans heeft

per mail (sylvainvriens@gmail.com) contact

meegekregen van de manier van leven van

met hem opnemen.

zijn vader. 'Die was altijd met de zaak bezig,
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De gemeente heeft in december de Holand Art Gallery (HAG) het
LuciÍerterrein te koop aangeboden. HAG heeft inmiddels laten weten

nog (voorlopig) af te laten zien van de voorgenomen verkoop.

op het aanbod in te willen gaan. De verwachting is dat de verkoop
nog dit voorjaar wordt beklonken. Directeur Frank Stroeken van de

een gecharmeerd van de komst van een hotel. "Wat moet een hotel

Holland Art Gallery maakte eerder al zijn plannen bekend om op het
terrein een middelgroot hotel met lounge, bar en restaurant, een
galerie en een parkeerkelder te willen bouwen. De meningen van de
buurt zijn verdeeld: bewoners lijken vooral tégen de plannen te zijn,

Het geluid van de ondernemers is beduidend positiever al is niet ieder-

op een binnenterrein zoals het Luciferterrein", vroeg eigenaar Hans
van Gorp van kunsthandel Sinte Kathrien aan de Grote Berg zich vorige

week in het Eindhovens Dagblad af. Harold Hugenholtz van de cartoonwinkel aan de Kleine Berg zegt in dezelÍde krant dat 'het goed is
om iets met design en cultuur naar De Bergen te halen omdat door de

ondernemers in De Bergen daarentegen over het algemeen blij dat er

komst van grotere en duurdere winkels het culturele karakter van de

eindelijk iets gebeurt op het terrein en zien nieuwe kansen extra
publiek naar de wijk te trekken.

wijk steeds minder wordt'. "Ook hoop ik dat in de plannen plaats

Voorzitter Cees Huijsmans van Koepel de Bergen reageerde ,not amused,

wordt ingeruimd voor kleinere winkelíers als ikzelf want de huurprijzen in De Bergen stijgen wat op termijn de doodsteek van de kleine

toen hij vorige week hoorde van de voorgenomen verkoop van het
Luciferterrein. "We voelen ons behoorlijk overvallen en zouden het
prettig hebben gevonden als we eerder van dit besluit op de hoogte

winkeltjes die toch vooral van De Bergen een bijzondere wijk in

waren gesteld. " Hij ziet de verkoop van het terrein aan de Holland Art

om van het Luciferterrein een park, speeltuin of stadsjungle te maken

Gallery als een gemiste kans voor De Bergen. " Met de verkoop sluit je

omdat dat geen extra kansen biedt voor hen.

de mogelijkheden aÍ voor een eventuele andere invulling. lk

Eindhoven maken."

Duidelijk is in ieder geval dat veel ondernemers weinig zien in plannen

had

Frank Stroeken van Holland Art Gallery wilde niet reageren op de

liever gezien dat er een prijsvraag was uitgeschreven waarbij mensen

plannen en verwees naar de gemeente die zich echter ook op de vlakte

ideeën en plannen voor de invulling van het terrein bij de gemeente

houdt. Wel maakten beide partijen duidelijk dat de HAG-plannen voor
het Luciferterrein in samenspraak met bewoners en ondernemers van

hadden kunnen indienen. lk weet dat er mensen zijn die andere
ideeën hebben over de invulling van het terrein zoals een parkfunctie

De Bergen worden gemaakt.

al dan niet met speeltuin, kleinschalige woningbouw in bijvoorbeeld
de vorm van een soort begijnhoÍje of zelÍs het terrein ,teruggeven,

Vreemd is wel dat de presentatie van zowel de plannen voor het
Luciferterrein alsook de Spijndhof worden gepresenteerd tijdens het

aan de natuur zodat er een stadsjungle ontstaat. "De ontwikkeling

voortraject van een bestemmingsplan voor De Bergen. Ook roepen de
plannen de vraag op hoe serieus de toezegging van de gemeente

ervan zou

je met

camera's via internet kunnen volgen", laat Ad

Peijnenbrrrg weten. De Bergenbewoner uit de Bergstraat heeft
onlangs een plan met die strekking ingediend in het kader van de
gemeentelijke ontwerpwedstrijd om de Eindhovense binnenstad een
groenimpuls te geven.

"

Koepel de Bergen beraadt zich de komende weken op een officieel

moet worden genomen dat er weinig ruímte

is

voor bouwontwikkelin-

gen zolang er geen bestemmingsplan is voor de wijk. De toezegging
werd in 2008 gedaan bij de presentatie van de ontwikkelingsvisie dat
geldt als 'voorportaal' van het bestemmingsplan. Het moge duidelijk
zijn dat dit verhaal in de komende Bergen Bulletins wordt vervolgd.

standpunt in de kwestie en mogelijke manieren om de gemeente als-
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de huidge coördinator stopt. Aanmelden via
De laatste maanden is er in De Bergen weer

www. koepeldebergen.

aan de Grote Berg aangekocht en hopen
daar op 1 juli de deuren te openen." Het

nL

is

sprake van toenemende inbraken, diefstal-

volgens hem de bedoeíing dat de sluiting

len en overlast door verslaaÍden. Tildens de

van de zaak aan de Bergstraat'naadloos

laatste vergadering van de Buurtpreventie

aansluit op de opening van de nieuwe zaak

blijkt dat veel mensen die worden qecon-

De tloekhandel Motta, iiteratu!r op het

fronteerd met inbraak in auto, woning of

gebied van kunst, architectuuT en design,

berging om verschillende redenen geen aan-

verhurst deze zomer var de Bergstraat naar

gifte doen. Daardoor

de Grote Berg 70 w'aar nreubelzaak Surnmrt

is

het voor de politie

ondoenlijk om daders op te pakken.

in heeft gezeten. De,,vinkel in Eindhoven

Ook onderneeml poiitie geen extra actie

een van de achttien in,inkels van

omdat uit het aangiÍtesysteem niet duidelijk

keten'die eigendom

wordt dat er sprake

Rogier Peeters. ln Eindhoven zit ook een

is van

toegenomen cri

is

de Motta

is van Bergenbe\,voner

Boekhandei de Heremíet verhuist binnen

kort van de Kleine Berg naar de Bergstraat
368. De nieurve zaak in het voormaliqe
pand van Rare Records gaat begin maart

open. Momenteei is men in het nieuwe

minaliteit en overlast. Daarom cinngcn

Motta in het Van Abbemuseum.

pand druk bezig met de verbouwing.

zowel de politie als Buurtpreventie er op

De meeste andere Motta\r",inkels ziln even

Wat er qebeurt met het leegkomende pand

aan om altijd aangifte te doen. Dat kan op

eens in musea gevestrgd. "We krijgen op de

van de Heremiet is nog niet bekend.

het politiebureau maar ook via internet.

Grote Berg de beschikking ove i'tr.r,ieemaal

Moqeliik,wordt het pand betrokken bij de

Het Buurtpreventieproject zoekt voor in de

zoveel ruimte en dat is r,vel nodiE ook

ontwikkelingen op de SpijndhoÍ.

Willemstraat een straatcoördinator omdat

vertelt Rogier Peeters. "We lrebben het pand

,

t
?

. MAART

2OO9

crgative thinking coaching trarninq
Sród.r Vrugt vrn l(astan

P

e.f,§gpe3l"c oUB lr ll6lP t z

focus op jezelf

kiik voor informatie op de website www.Cï2.nt

peqch-er

(,

Gespecialiseerd in anti-cellulite
behandelingen en trilplaat-trainingen

I

Sij inlevering van deze bon

1

0% korting!

BOEKHANDEL

SPIJKERMAN

KLEINE BERG 5 . 56rr JS EINDHOVEN
T o4o z6g SZ z6 . F o4o z4g 84 rr

rhe
?

o

hoppEltDLowtLS

flffihom,ïlYyi

Willemstraat 39, 5611 HC Eindhoven, tel. 040-2444574

FYsO

VISION

BRILLEN
ZONNEBRILLEN

\1

GONTAGTLENZEN
I

J

FASHION

L'\\ I. I IFR

'COLDBER6

&MORE
Grote Berg

óó

5ólll(L

Iindhoven

ïeleíoon 040 245 ló

ó7

Ielefax

040 291 80

02

w w w.goldberg j u weliers.nl

L

Landelijk wonen
in het centrum van Eindhoven

Het Buiten Huys
tn te rt

decoration

Keizersgracht 24 Eindhoven 040 244

l6

24

. MAART 2009

"We voelen ons behoorlijk overvallen
en zouden het prettig hebben
gevonden als we eerder van

www. ju n io rta p ijt.

n

dit besluit op de hoogte waren
gesteld."
Voorzitter

Cees Huijsmans

van Koepel de

Bergen over de invulling van Luciferterrein

De eerste ondergrondse afvalcontainers in De Bergen zijn onlangs in gebruikgenomen.
Het gaat om containers in de Willemstraat (3) en Wilhelminaplein, Prins Hendrikstraat,
Kleine Berg en Bergstraat (op elke locatie 1). Op de /aatste vier plekken zijn de containers

nog niet in gebruik omdat er nog geen duidelijkheid is welke bewoners van het systeem
gebruik mogen maken. De gemeente is bezig om een splitsing te maken tussen woningen
en bedrijven. De verwachting is dat deze containers binnen enkele weken ook gebruikt
kunnen worden. Het systeem kan worden geactiveerd door middel van de stadspas via
de boven de ondergrondse containers geplaatste zuilen. ln een wijkinfo stuurt de
gemeente een handleiding.
De komende maanden worden in de wijk op ongeveer 25 plaatsen proefsleuven gegraven

om te kiiken of er ondergronds genoeg ruimte ís voor het plaatsen van de containers
zonder dat leidingen, kabels en rioolbuizen worden beschadigd. Voordat de gemeente

start met het graafwerk worden de bewoners in de desbetreffende straten ingelicht.
Wanneer de containers en de zuilen (in totaal rond de dertig stuks) zijn geplaatst en
opgeleverd, worden bewoners die van het systeem gebruik moeten maken over de
gebruikswijze gei'nformeerd. De verwachting is dat dit nog dit voorjaar gebeurt. De
gemeente benadrukt dat de planning onder voorbehoud is omdat kabets, leidingen
enlof bezwaren tegen de plaatsing van de containers voor vertraging kunnen zorgen.
De komende jaren plaatst de gemeente in heel Ëindhoven zo'n zevenhonderd ondergrondse afvalcontainers. Voor het overgrote deel in wijken met flats of in wijken met
smalle straatjes zoals De Bergen. De plaatsing van de containers in De Bergen liep aanvankeliik flink wat vertraging op doordat de leverancier in Frankrijk problemen had bij
de productie.
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