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Donderdttq l2 juni is er een tweede thenta avond ctver buurtTtreventie. Was cle v'oriqe

avond voctral tnformatief en anefit€t ent1. ttu gcat i'tet eront te bEsi rsseir. ri irl 11 rrl Érr l,, rt
nie[ wordt aangepakt. Etl oLl ,',ariÉ aei-rrt',,] 'il€r,ri.:riiirai]1i?j,1,r,.r Lrrr!ia, :r,rqrj, j,rÉ rcJrr -

taten van de enqL.tete o,è, L't," -t-,arÉ,'-a * i,-.i:'iir jr'. i,..i ,'r'c ::i.í iyèt cnder-

werp leeft. lnmtcideis is een qroie a'jr:eL1 .1i,.,,-iL.e,"-.,'É,'i ,ia !;. -i':,i ;rr,-rt ,tÉi ',oorttereiden.

Het is onder meer àe bec)oeltnq qeie nte:atnqskaJtt€t1 ,i r ti rt€r en \\aorop bewoner.s

klachten, grieven en ander zaken kunnert vastleqqen. Deze kaarten moeten ze door.

spelen naar de buurt- of straatcoördinator voor buurtpreventie. Ook is het de bedoelinq

hiervoor een eigen website te openen. Een eerste opzet zal op de bileenkomst van de I 2e

te zien zijn. Deze bijeenkomst is vanaf 20.15 Ín het buurtcentrum. lnformatie: lgnace

Op de Macks, tel. 2442550.

§$sxu$g*§x$ #!ïffiln&tg rrs*§F#rf; rrfi#il ilrï&§e$eËë ##§r
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Veel mensen rn De Bergen willen zich

actief voor buurtpreventie inzetten. Dat

bliJkt uit de enquéte over buurtpreventie

in de buurt. Volgens een eerste schattinq

30 tot 40 procent van de geenquéteerden.

ln de Prins Hendrjkstraat biivoorbeeid,

hebben rneer dan vilftien van de bilna

veertig deelnemers toegezeqd daaclweri<e

lijk.ran het project te willen meedoen.

Verder blijkt uit het onderzoel< een be

hr,rr,ltjk verschrl tn bele,, ing.
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Sommige mensen zeggen nergens last van

te hebben en buurtpreventie helemaal niet

nodig te vinden. Anderen maken zich daaren-

tegen erg bezorgd enjuichen buurtpreventie

van harte toe.

Op de enquéte hebben redelijk wat mensen

gereageerd. Ruim één op dé vUf, bleek bij

het ter perse gaan van dit nummer. Alleen

ontbraken toen nog de formulieren uit de

Julianastraat en Heilige Ceeststraat. Aan de

straatcoördinatoren voor buurtpreventie nu

de taak om alle reacties in hun eigen straat

te inventariseren, mensen te benaderen die

willen meewerken, en de nodige activiteiten

Over wat je met buurtpreventie
tegen de overlast zou kunnen

doen, heeft hij zo zijn beden-

kingen. ln sommige maatregelen

heeft hij yyel vertrouwen, andere

zijn volgens hem echter niet
nodig of haalbaar.

(J'et aahÍ'al wrira.Lan, raw*,ralíw engcwnyenà,e

wrrva.Lbn tg *uiluLuers er" <ttJr tg 1l,weh,eu u

trnrt^ tÍtJttwwn. orL un dz Eerqtraar

weggelegd voor politie en zeker voor

wijkagent Peter van der Wal. (foto:

De van oorsprong uit Heeze afkomstige Jos

verhuist in I 970 naar Eindhoven. Naar De

Bergen, waar hij in de Heilige Ceeststraat op

kamers gaat. Enige jaren later vertrekt hU

voor een korte onderbreking naar Schoon-

hoven om een opleiding tot goudsmid te

volgen. Na terugkomst betrekt hij een pand

in de Cagelstraat, vlakbij de Steentjeskerk.

ln het doodlopende stuk tegen de Vonder-

weg aan. "Daardoor hadden we veel te weinig

aanloop." Dus is .Jos maar wat blij als hij

medio jaren tachtig het huidige pand in de

Bergstraat kan huren. Prachtig gerenoveerd,

in een al even prachtig opgeknapte straat.

Met veel 'speciale' winkels, en erg dicht bij

het centrum. Boven wordt als woonruimte

ingericht, beneden als werk- en verkoop-

ruimte. ln 1990 koopt hij het pand, vijf jaar

later ook het deel aan de linkerkant.

Familiebedrijf
Aanvankelijk werktJos alleen, met een atelier

en kantoor aan de achterkant, en een winkel

aan de voorkant. En daartussenin een grote

Van meet af aan beveiligd
Van meet af aan heeft Jos het hele pand

beveiligd. "Dat hoort van oudsher bij mijn

beroep." Met genoemde glaswand, maar ook

met allerlei andere voorzieningen. "Maar daar

wil ik het niet over hebben." Logisch, nu het

aantal inbraken, ramkraken en gewapende

overvallen bij winkeliers en zeker bij juwe-

liers zo is toegenomen.

Ook bij Jos
Het aantal inbraken en overvallen is ook bij

Jos in de straat toegenomen, onder andere

bij zr.1n collega iets verderop. Maar Jos is

niet bang dat hem hetzelfde zal overkomen.

Dankzij de uitgebreide beveiligingsmaat-

regelen. "Maar ook omdat overvallers vooral

op dure horloges uit zijn. Zoals Rolex, Cartier

en Breitling, maar die heb ik niet.

lk verkoop alleen zelf gemaakte sieraden.

En voor het goud of zilver dat daarin zit en

dat ze moeten omsmelten, krijgen ze niet

zoveel." Wel is de etalageruit ooit met iets

hards beschadigd, maar niet gebroken.

Goudsmid en buurtbewoner los Wijen uit de Bergstraati

'BuuÍtpÍeuenliG ualt oÍ slaal
Het bevalt goudsmid en juwelier Jos
WUen (53) heel goed in De Bergen. Hij
woont en werkt al ruim vijftien jaar in
de Bergstraat, en nog steeds met veel
plezier. De toegenomen overlast lijkt
hem niet te deren. "Dat hebje nou een-

maal midden in de stad", reageert hij
laconiek. "Zeker in deze straat, waarje
zo dicht tegen het centrum aan zit. lk
vind het echt nog niet alarmerend."

glaswand. "Kunnen klanten goed zien hoe wij

onze sieraden maken." En kan hij zelf goed

op de winkel letten. lnmiddels staat zijn

vrouw Rascha (50) in de winkel, en werken

zijn beide, door hemzelf opgeleide dochters

Myrthe (25) en MerlUn (24) ook als rijks-

gediplomeerd goudsmid in het atelier. Tot

voor kort was de vierde stoel in het atelier

bezet door zijn zoon Ramses (33), maar die

is voor zichzelf begonnen.
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mel de inzet uan de men$en in de huuÍt.'
'Zwakke plekken' aanpakken
Ook zijn er aan de achterkant van het woon-

gedeelte een paar mislukte inbraakpogingen

geweest. Hij kent echter zat voorbeelden

van wél geslaagde woninginbraken in de

straat. "Zoals in het huisje links van het

parkeerte rre i n h iertegenover, waar i nde rtijd

een oude man woonde. lnbrekers zijn er

's nachts binnengekomen door gewoon het

glas uit een van de ramen te halen. Aan de

voorkant van het huis, hè!"

"Ze hebben daar eerst op hun dooie gemak

in de keuken een eitje gebakken en op-

gegeten. Daarna hebben ze onder meer de

autosleutels van die man meegenomen, en

zijn er vervolgens met zijn wagen vandoor

gegaan. Zonder dat die ook maar iets heeft

gemerkt. Hij kwam er pas I ochtends achter

dat er bij hem was ingebroken."

Voordeurslot eruit
Verder is in het huisje rechts van het par-

keerterrein het voordeurslot er een keer uit-

gesloopt. "Op klaarlichte dag, terwijl de

bewoonster heel eventjes weg was. ln die

korte tijd hebben de inbrekers van alles

weggehaald. En bij haar rechterburen zijn

) 'Toenemende overlast? Dat heb je nou eenmaal midden in de stad.'

zonen' leiden niet alleen tot ergernis en

ooit 's nachts aan de achterkant mensen het

huis binnengedrongen. Via het parkeerterrein

waar het dan stikdonker is."

Aan dat terrein zou je dus iets moeten

doen, vindt Jos. Beter afsluiten, goed ver-

lichten, van alarm voorzien. Ook zou je het

donkere, beschutte stukje ervoor moeten

aanpakken. Omdat daar regelmatig wordt
gedeald en gebruikt, gestolen spullen worden

uitgezocht, mensen worden lastig gevallen.

En een zelfde aanpak zou Jos graag zien

voor andere "zwakke plekken", waaronder

met name het terrein achter zijn huis.

Sociale controle?
Van sociale controle in zijn eigen straat ver-

wacht Jos weinig. "Hier zitten veel winke-

liers, en die zijn er 's avonds niet. Maar ook

overdag kunnen ze niet in de gaten houden

wat er op straat gebeurt. Omdat ze het vaak

druk hebben, maar ook door allerlei lawaai in

de omgeving. Van de airco's op de Keizers-

gracht hierachter bijvoorbeeld. Die staan 24

uur per dag, zeven dagen per week te loeien."

Van de weinige bewoners in de straat wonen

er bovendien veel op een bovenverdieping,

weet hU. Dus die merken ook niet zo snel of

er iets aan de hand is op. En trouwens, de

politie rijdt vaak genoeg door de straat,

meent Jos. Overdag, 's avonds en 's nachts.

ln andere straten is sociale controle volgens

hem echter wel heel goed mogelijk. "Als er

maar voldoende vaste bewoners meedoen.

Maar in straten met veel kamerbewoners

werkt het juist weer niet, vermoed ik. Zoals

in de Heilige Ceeststraat bijvoorbeeld." {
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Buurtbewoner Mark Reintjes uit de Catharinastraat:

'Greailuiteit brengt mensen in een [uuH bii ellaa]. Maar 00lr sGnonc

stÍaten Gn [leinGn. tn ueel gÍoGn.'

pand op de hoek met de Smitsstraat. Het pand waarje recht tegenaan kijkt, wanneerje

de Catharinastraat vanaf het Wilhelminaplein inloopt. Het hele blok tot aan het flat-
gebouw is in l9l I gebouwd, en is begin 1992 gerenoveerd. Door de nieuwe eigenaar,

woningcorporatie Trudo, na het van makelaar Huibers te hebben overgenomen. "De reno-

vatie zou maar een half jaar duren, was mij gezegd, maar heeft uiteindelijk 2,5 jaar
geduurd.Enaldietijdhebikineenstudioindieflatgezeten.,'<

"Creativiteit brengt mensen in een buurt bij elkaar. Maar ook opgeruimde straten,
pleinen en hofjes. En veel groen. Dat draagt er allemaal toe bij dat mensen zich

samen verantwoordel'ljk voelen voor hun omgeving. Zodat ze die samen veilig,
rustig en schoon houden. En gezellig." Dat zegt buurtbewoner Mark Reintjes (43)

uit de Catharinastraat die zich zorgen maakt over de achteruitgang van buurt en

samenleving. "Maar ik ben niet kwaad of geirriteerd, verbaas en verwonder me

alleen steeds weer over het gedrag van mensen. En ik blijf proberen het goede

voorbeeld te geven."

Zijn optimisme stoelt deels op ervaringen in een plumpudding in elkaar zakt. En dat uit-

New York waar hij begin jaren negentig een gangspunt bleek te kloppen!"

tudje heeft gewoond. "Daar liep een lang-

durig project om de kleine criminaliteir terug Creativiteit als bindmiddel
te dringen. Met als uitgangspunt dat de Maarook recente ervaringen in De Bergen zelf

harde criminaliteit die veel moeilijker kan voeden zijn optimisme. Veel kunstenaars en

worden aangepakt, dan ook vermindert. anderebuurtbewonershebbenelkaaronlangs

Omdat het hele systeem op den duur als gevonden in een grote, zeer geslaagde expo-

sitie in het buurtcentrum. Tijdens de opening

was het zo vol dat er mensen buiten moesten

staan. Ook beide dagen erna was het een

komen en gaan van bezoekers. En mensen

die elkaar anders meestal alleen even op

straat groeten, raakten nu geanimeerd aan

de praat. Diverse mensen hebben dan ook

geopperd om zoiets vaker te doen.

"Helaas kon ik niet bij de opening zUn", ver-

telt Mark die cameraman is bij de lokale

omroep in Dordrecht en daardoor bepaalde

activiteiten in de wijk vaak moet missen.

"Maar ik ben zondag geweest, en toen was het

ook nog behoorlijk druk." Zo'n initiatief is

volgens hem goed voor de sociale contacten.

En dus voor de sociale controle en verbete-

ring van de leefbaarheid in de buurt.

Wangedrag
Hard nodig, die verbetering van de sociale

contacten, want hU wordt regelmatig ge-

confronteerd met wangedrag. "Onlangs reed

een brommer me vlak voor mijn huis bijna

van de sokken. Die maakte een ongelofelUk

herrle, en reed véél te hard. Op de stoep,

hè! lk stond daarna te tollen op mijn benen."

"Een andere keer scheurde een vent in een

dikke wagen keihard tegen de rUrichting in

dwars door de Smitsstraat. Met z'n auto-

radio op volle sterkte. En met een erg on-

tevreden gezicht. Dat zieje vaak, ontevreden

mensen. Waarschijnlijk gedragen ze zich daar-

om vaak zo onbehoorlijk. Maar ik probeer hen

daar altijd vriendelijk op aan te spreken." Ook

ruimt hU consequent kauwgom en andere

troep van straat op.

Craag zou hij zaken meer gezamenlijk willen

aanpakken. Elkaar vaker willen helpen en

opzoeken, ook bij nood. "Verder zouden we

de relatie met de politie moeten verbeteren.

En zeker met de wijkagent met wie ik vaak

een praatje maak. Met hen zouden we nog
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