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Horecabeleidsplan
bedreiging voor leef-

klimaat bewoners
De Bergen?!
In het vorige buurtbulletin pleitte
buurtbewoner Jan van den Biggelaar
uit de Willem de Zwijgerstraat voor

Meer horeca

in

De Bergen leidt

tot rneer expeditieverkter

Buurtbewoner Sylvain Vriens uit de Heilige Geeststraat:

'I{orecaplannen van Jan van den Biggelaar
onzalig en slecht onderbouwd'
"Buurtgenoot en wethouder Jan van den Biggelaar weet het aardig te brengen

in de vorige buurtkrant, zijn horecaplannen voor De Bergen. In eerste
instantie lijken het leuke plannen die de buurt alleen maar aantrekkelijker
maken, maar dat is beslist niet zo." Dat zegt buurtbewoner Sylvain Vriens uit
de Heilige Geeststraat in een brief aan de redactie van het buurtbulletin.
"Brouwerijen gíran hier straks de dienst uitmaken en bepalen welke soort
horeca er komt. Zij willen in de eerste plaats bier verkopen, en dat lukt beter
in cafés dan in eetgelegenheden." Daarnaast is Vriens bang voor nog meer
overliast van rondrijdende en geparkeerrde auto's als de plannen realiteit worden.

"Het lijkt mij op geen enkele wijze hard Geenmilder huurlelimaat
te maken dat zich hier alleen maar
Ook gelooft Vriens niets van Van den
leuke restaurants en eetgelegenheden Biggelaars stelling dat De Bergen aangaan vestigen", meent Vriens. Pandtrekkelijk is voor speciale eethuisjes en
eigenaren verhuren hun bezit bijna
restaurants, omdat de huren er lager
nooit direct aan la'oegbazen, restaurant- zijn dan in het centmm. "Brouweriien
houders en andere uitbaters, weet hii.
zullen zoals gebruikelijk tegen elkaar
Omdat deze groep ondernemerc een
opbieden en de ene horeca-ondernemer
grootverloop kent enbovendien zelden uitspelen tegen de andere".
"Niks milder huurklimaat. Bovendien
geld bij een bank kan lenen. Daarom
verhuren eigenaren hun horecapanden zal de mar-ktwer*ing er zeker op de
aan brouwerijen die weer doorverhuren Kleine Berg altijd voor zorgen dat de
aan horeca-ondernemers. "Hierdoor huren stijgen." Nu zal de rvethouder:
hebben brouwerijen een stevige vinongetwiifeld stellen, verwacht Vriens,
ger in de pap en kunnen ze een beslis- dat de gemeente toch met brouwer:ijsende invloed uitoefenen op het soort en en horeca-ondernemers allerlei
horeca dat zich hier vestigt."
afspraken kan maken.
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meer speciaalzaken, leuke eethuisjes
en kleine restaurants in De Bergen.
Dit idee rverkte hii als rvethouder van
sociale en economische zaken uit in
een conceptplan voor het toekomstige
horecabeleid in de hele stad. Een plan
dat deze zomer naar buiten kwam en al
snel tot veel kritiek leidde. Bij hor-eca,

politiek én De Bergen.
Logisch, het plan kan grote gevolgen
hebben, ook voor deze buurt. De
gemeente wil hier namelijk de aanrvezigheid van restaurants, thee- en
koffiehuizen, pensions en dergelijke
stimuleren. Omdat er continu aanwagen voor uitbreiding en nieuwe
vestigingen binnenkomen. Langs de
Keizer:sgracht en op het parkeerten:ein
tussen gracht en Bergstraat wil de
gemeente zelfs alle mogelijke horecatypen toestaan. Cafés, discotheken,

cafetaria's, shoarmazaken, snackbars,
pannenkoekhuizen, ijssalons, Iunchrooms, restaurants, pensions, noern
maar op. En rond de kruising Bergstraat - Kleine Berg rvil de gemeente
horeca met terrassen concentreren.

Deuren open
De afgelopen jaren heeft de gemeente in

De Bergen een terughoudend horecabeleid gevoerd. Alleen op de Kleine
Ber:g zijn hier en daar wat restaurants

bijgekomen. Dat zal drastisch veranderen als het horecabeleidsplan rvordt
aangenomen. Dan staat de deur open
voor alle vormen van bovengenoemde
soorten horeca, inclusief de 'harde'
variant daarvan.
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ingenomen door betalende vreemdparkeerders."

1

"Maar in hoeverre zijn die bindend,
controleerbaar en bij overtreding met
sancties te bestraffen? Helemaal niet
dus, vermoed ik. Zelts de bindende
afspraak dat er alleen'zachte horeca'
mag komen, is moeilijk te handhaven.
Dat is bii de'Blue Parrot'op het
Stratumseind wel gebleken."

Nog meer zwuv vrachtverkeer
"Ik voel er rveinig voor straks door
de horeca-ondernemers te rvolden

Sylvain Vrie*s

In buurt

opgesloten
Mochten Van den Biggelaars plannen
doorgaan, dan worden de problemen

van de parkeeroverlast en de ontsluiting
van De Bergen nog erger, voorziet

Vriens. "Nu al is het op zomers moeilijk over de Kleine Berg te rijden vanwege de vele terrassen en al of niet
fout geparkeerde auto's. De horeca
in de buurt is nu eenmaal geneigd
terïassen bij goed '"veer ongebreideld
uit te breiden zodat passanten er
steeds moeilijker door kurnnen. Ook
bervoners van de zijstraten die r.l,el via
de Kleine Berg moeten, of z.e willen of
niet! Dat speelt allemaal nu al, dus
worden rvij straks na zes uur's avonds
in onze buurt opgesloten?1"

Want hoe zullen die nieulve horecabezoekers van buiten de bnurt naar
De Bergen gaan? Juist, met de auto,
stelt Vriens. Dat betekent overal in de
buurt steeds meer auto's op plaatsen
waar dat niet mag of niet kan, en een
onophoudelijke stroom auton:obilisten
op zoek naar een parkeerplaats, voorspelt hij. "Maar dat lost wethouder
Backhuijs te zijner tijd wel op met
een combinatie van belanghèbbend en
betaald parkeren." Dan ontstaan in de
buurt echter Amsterdamse toestanden,
vreest Vriens. "En dan kan geen beu,oner
ondanks zijn parkeervergunning nog
parkeren, omdat alle plàatsen zijn

geregeerd", concludeert Vriens. "Die
kijken alleen naar hun zakelijk eigenbelang en rvillen de belangen van
bewoners daar onderschikt aan
maken. Een duidelijk voorbeeld was
een tijdje terug te zien aan het
Spijndhof. Hier heeft café-restaurant
'Berlage' een expedi tie-uitgang
gecreëerd, tegen alle afspraken met de
bewoners in. Gevolg: druk expeditiever:keer op Heilige Geeststraat en
Spijndhof van vaak zware vracht\\'agens die moeilijk manoeurryerend
en desnoods tegen de rijrichting in
voor veel overlast zorgen."
Nee, de onzalige plannen van Jan van

den Biggelaar mogen van Sylvain
Vriens zo snel mogelijk in de prullenbak verdr,r,ijnen. "En ik hoop dat er
binnenkort een bijeenkomst plaatsvindt waarin de buurt zich er over

kan uitspreken."

Bergen drie njksmonumenten rijker
De Bergen is drie rijksmonumenten
rijker. Eind augustus deelde
Monumentenzorg mee dat er in de
buurt opnieuw drie panden zjjn aangewezen als Rijksmonument. Het

voornalige schoolgebouw op Juliana:':
straat 2, het öude pand van Willy van
der School op Kleine Berg 45 en de
dubbete winkel op Kleine Berg 33-35-37
Waarin cnder meer stripzaak Eppo zit.
Al eerder u,as Bergstruàt zo-zS-io tot
rijksmonument verklaard. Dat was ooit
het Poortgebouw van de Luciferfabriek
van Mennen.

Het woe§ëfe HBS-gebourv op Julianàstraat 2 van architect Kl'uisu,eg dateert
uit l9l l. De school kwam mede tot
stand doordat vooraanstaande industriëlen beter opgeleiden nodig hadden.

Vooral'de monumentale ingang, het
trappenhuis en de gange., ,iirr1., d.
oorspronkelijke stUt bewaard gebleven.
Het pand is onlangs geheel verbourvd
voor de realisering van apparte*enten.

Het pand op Kleine Berg 45 heeft
architecl. De Bever in 1932 speciaal
voor Van der Schoot gebor-rwd. Als
winkel in ijzentaren en gereedschappen.
Opmerkelijk is de'vide'met glazen
lichtkap voor in de winkel. Op de gevel
stond oorspronkelijk in'art deco'achtige letters de naam 'Willy van der
Schoot', nu in hetzelfde type letters de
naam-van het huidige bedrijf 'Faces'.
Het dubbele r.vinkelpand op Kleine
Berg 33-35-37 is in 1890 gebourvd
door architect Van der Mark. De gevel

Pand

stripuak Eppo nu riiksrnofiut&nt

is rijk versierd met natuursteen en
neorenaissance motieven. En er is een
opvallende deurparlij met daarboven
een trapgevel.
Meer informatie: www.eindhoven.nl.

*,*trcxlt{}11 Redactie: Peter Dirkx, Marijke van der Genugten, Ignace Op de Macks, Harrie Quispel en Bas van Stokkom.
Redactie-adres: Oranjestraat 1. Foto's en illustraties: Gemeente Eindhoven en Ignace Op de Macks. Opmaak Impression,
Lion Greveraars. Druk: Repro TU/e.

Bergen in het kort
Inmiddels hebben de ber.r,oners die
vorig jaar bij de informatiebijeenkomst
van de gemeente de presentieli.ist
hebben getekend, een brief van het
ber,r,onersconri té ontvangen. Met de
oproep om concrete wensen en vragen
aan de werkgroep door te geven. Ze
zal die dan in het eerstvolgend overleg
met projectontrvikkelaar Amstelland
bespreken. Wie geen brief heeft ontvangen en zijn wensen en wagen toch
kr.l,iit wil, kan alsnog een brief afhalen
op het buurtcentrum bii beheerder
Lei Haanr:aats. Maat haast is geboden.
Aanspreekpunt van de groep is Ben
van der Genugten, Wilhelminaplein 16,
tel. 2960707.
CiCogne of Cigogne?
De herontwikkeling van de voormalige
Catharinaschool tussen Catharinastmat,
Van Egmondstraat en Mauritsstraat
staat voor de deur. Althans, dat is op
te maken uit het grote reclamedoek
op de gevel van de school aan de Van
Egmondstraat. Daarop is de naam
van het proiect 'Cigogne' echter verkeerd gespeld. Toch beschamend, zo'n
spelfout van formaat. Buurtbewoner
Frans van den Hurk attendeerde de
redactie op de'c'op het reclamedoek
die echt een'g'moet zijn.
Cigogne staat voor'ooievaar'. Een verr.vijzing naar het ooievaarsnest dat op
het dak van het schoolgebour.r,is aangebracht. En natuurliik ter onderstreping van het'Quartier Vivant',
dat vooral bestuurders zo graag op
De Bergen plakken.

Werkgr o ep C at lur in a s c h o o I
Voor het project'Cigogne', gericht op
de verbourving van de Catharinaschool
tot r.vooncomplex, is een kleine rverkgroep geformeetd. Een initiatief van
het bewonerscomité dat was gewaarschuwd door de aanvraag van een

milieuvergunning voor de bemaling
rond het proiect. De werkgroep,
bestaand uit direct omwonenden en
leden van het bervonerscomité, rvil als
schakel fungeren tussen bervoners en
uitvoerders van de bourv. Het onafhankelijk adviesbureau O&O geeft de
werkgroep ondersteuning.
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En omdat de scheidslijn tussen café
en restaurant steeds minder scherp te
trekken is, ook volgens het horecaplan
zelt, staat de deur eveneens wijd open
voor de uitbreiding van café's.
Jarenlang heeft het terughoudende
horecabeleid van de gemeen[e een
leefbaar klimaat voor bewoners
gervaaràorgd. Gaat ze dat nu weer
opofferen?l !...

Iezers kunnen hun visie doorgeven aan de redactie, ïblefonisch

via Ignace Op de Macks (2442550,
en schriftelijk via het Buurtcentrum

aan de Oranjestraat

1.

Op Konirrgirurcdag kurutert kinderert hun spulletjes op straat rerko1tert

Koninginnedag s amen opzetten
Het Oranjecomité De Bergen en de
evenementencoördinator van het
Will-relminaplein hebben de planning
van hun activiteiten voor de komende
Koninginnedag op elkaar afgestemd.
Zo heelt de evenementencoördinator
onder meer besloten die dag op het
parkeerterrein van het plein aan de
kant van de Willemstraat een speelplek voor: kinderen te laten inrichten.
Iets naar het Oranjecomité al eerder
voor heeft gepleit. Want zo'n plek was
er de laatste keer niet, tot diepe teleur.
stelling van veel ouders en kinderen.
Het Oranje-comité wil elders in de

buurt evenementen organiseren op

Koninginnedag. De activiteiten zijn
geconcentreerd in de Bergstraat,

terrein Fens, de Pr:ins Hendrikstraat,
de Kleine Berg en de kop van de
Willemstraat. De eerste voorstellen
voor volgend jaar staan in het vorige

buurtbulletin.
Vrijwilligers en wijwilligsters kunnen
zich aanmelden bij Buurtcentrum
De Bergen, t.a.v. Peter Dirkx. Iedereen
kn'igt daerna een uitnodiging voor een
bijeenkomst. En sponsors kunnen geld
storten op bankrekening 95.07.02.587
ten name van Oranjecomité De Bergen,

Eindhoven.

Gerard en Tiny Somers blikken terug op een h
Inmiddels de *ijk genomen naar Gerards geboorteplaats Veldhoven
ïwee bekende en markante buurtbewoners hebben al weer bijna een jaar
geleden De Bergen verlaten: ïny en Gerard Somers uit de Julianastraat.
Vele tientallen jaren hebben ze er met veel plezier gewoond. Gerard een
halve eeuw, Tiny toch ook al gauw zo'n dertig jaar. Beiden lvaren bijna al
die tijd zeer actief in de wijk, zij met name in het buurthuis en buurtcomité, hij vooral in allerlei werkgroepen. Gerard staat in wijk vooral
bekend als strijder tegen wat hij ziet als het'wangedrag'van kroegbazen
en met name het 'wanbeleid'van de gemeente. Tiny daarentegen vooral
als susser en bemiddelaar bij conflicten tussen de diverse groepen en
groeperingen in de wijk.
Vanaf begin jaren negentig is er echter
langzarnerhand veel veranderd. Steeds
minder mensen wilden zich actief
ínzetten, de verkeersdrukte om de
hoek op Mauritsstraat en Vondenveg
nam en neemt enorrn toe en de wijk
u,ordt-helemaal v<rlgebouwd. Nee, De
Bergen werd steeds minder hun buurt.
Daarom besloten ze na lang wikken en
wegen te verhuizen. Naar Veldhoven,
I t: u:
waar Ggrard oorspronkelijk vandaan''

komt. Hier \Àronen ze nu in een voormalig rvinkelpand. In een rustig
straatje, niet te ver van het centrum.
Naar volle tevredenheid. Ze hebben
heel veel goede lierinneringen aan
hun tijd in De Bergen, en denken daar
nog met enige weèmoed aan terug.
Maar terug willen,,:ie beslist niet meer.
"Nee hoor, ook hier woncn \ve nu
weer nret veel plezier."
,
Van d.orp naar stad
Gerard verkaste in de herfst van 1950
als zevenjarige jongetje vanr-rit zijn
geboortedorp Veldhoven naar de

Julianastraat in Eindhoven. "Dat rvas
een hele overgang. Van wat toen nog
een klein rustig dorpje was naar een
voor die tijd grote stad. Ik rvas ger.r,end
in de natuur te zijn, vond Einclhoven
heel vol en druk." Anderzijds woonde
het gezin aan de rand van de stad,
waar je aan het eind van de straat zo
uitkeek op een waterrijk en moertrssig
natuurgebied. Met veel bruggetjes en
rivierlies.
"Als kind speelde ik er vaak", herinnert
Gerard zich. "Je kon van daaruit hele-

maal naar Veldhoven lopen. Onder
meer via een brr-rg over de Vonderl een
riviertje dat later volledig ondergronds
ís gelegd."

Ook weet Gerard nog dat er tijdens
zijn kinderjaren een melkfabr:iek op
de Willemstraat was. Vlakbij de hoek
met de Sint Antoniusstraat, op de plek
waar elektronicaàaak Vogelzang in de
jaren zeventig heeft gezeten. "In die
fabriek hielden ze honden die de
melkkarren moesten trekken. Begin
jaren vijftig, hè. Die honden lagen er
's nachts ook, en l,aak rverd ik dan
rvakker door het blaffen."

Gerard ontmoet Tiny
"Gerard en ik zijn elkaar voor het eerst
in'68 tegengekomen. Op de kermis in
Wintelre, geloof ik", vertelt Tinv, toen
22 jaar jong en van oorsprong a[komstig uit Mariahout. Vier jaar later zijn
ze getrourvd, een half jaar daaloor
was Tiny al bij Gerard ingetrokken.
Dan schrijven we inmiddels 1972 en
zijn de roerige jaren zeventig net
begonnen. Het begin van een actief

Kenrti.s 1970

buurt- en actier.rezen, ook in Eindhoven,
en ook in De Bergen. Gerard en Tiny
hebben er volop aan meegedaan.
Het spectaculairst uit die jaren vindt
Gerard de acties tegen de plannen van
de gemeente om van cle Mauritsstraat
een drukke driebaanssnelrveg te
maken. AIs onderdeel van een meeronrvattend plan onr in het oosten van
Eindhoven een brede verbindingsroute
tllssen Boschdijk en Valkenstvaard te

alve eeuw wonen in De Bergen
sluiten voor auto's. "Dat zou nadelig
zijn gerveest voor de be'*,oners, omdat
een deel dan moeilijker de wijk in en
uit kon", zegt Gerard. "Bovendien zou

het tot meer autoverkeer in de buurt
leiden. Daarom hebben
we ons er hard tegen
verzet, en met succes.
Het is niet doorgegaan.
Uit nawaag bleek het
namelijk helemaal niet
te mogen."
Bij die actie werd het
buurtcomité volgens
Gerard voortdurend
belazerd en tegengerver*t door kroegbazen, ambtenaren en
rvethouders. Alleen van
raadsleden l<r'eeg het comité
(opnieurv) steun, ditmaal met name
van Bernard Gerards van de SP. "Met
raadsleden hadden rve sosiewo goede
ervaringen. En bij alle partijen, hoor",
zegt Tiny. "De meeste raadsleden
lvaren altijd bereid ons te helpen. Dat
vinden ze zelfs erg prettig."
realiseren. Nodig, stelde cle gemeente,

voor een snellere noord-zuid doorstroming van het autoverkeer aan de
ooslkant van de stad. "Maar wij hebben
dat onzalige idee weten tegen te houden,
samen met het comité van het Vonderkrvartier aan de overkant van de

Mauritsstraat. En met steun van
verschillende raadsleden, waaronder
met name CDAer Joop Zijlstra", aldus
Gerard.
Voortdurend
belazerd
Het spectaculairst in
de jaren negentig

was voor hem de
actie tegen het
voornemen van
horeca en gemeente
om het Wilhelminaplein helemaal af te

Gerard geroemd en verguisd
Bij zijn acties ging Gerard volgens
sommige nogal verbeten te rverk, en
dat heeft hem niet overal even geliefd
gemaakt. Niet bij wethouders, ambtenaren, kroegbazen en andere uitbaters,
en zelfs niet bij sommige bewoner:s.
Ger:ard heeft de naam van permanent
strijder tegen ambtenarij en kroegr,,n'ereld.

Is een keiharde vechter die zich
ergens in vastbijt en niet meer loslaat
tot hii succes heeft. Wordt om die
reden door de één geroemd, maar
door de ander verguisd,
Wel is iedereen het er over eens dat
Gerard in de dageliikse omgang een
behulpzaam en goedgemutst mens is.
En een zeer verdiensteliik fotograaf,
die goed observeert en om zich heen
kijkt, met oog voor details.

Mooi meegenomen voor De Bergen,
want hij legde in de kleine halve eeuw
dat hij er rvoonde, vele veranderingen

in de buurt vast, en nog veel meer.

Tiny dc brandj esblus s er
Tiny staat bekend als de rust zelve,
die br:andjes bluste als het weer eens
ergens mis ging. In het comité of
buurthuis, tussen horeca en buurt of
tussen straten onderling. "Maar De
Bergen was gewoon een fijne buurt,
hoo4 waar het heel leuk en gezellig
r.r'as", benadrukt ze. "En er was altijd
van alles te doen, althans in de jaren
zeventig en tachtig. We hadden een
druk bezocht en veel gebruikt buurthuis. Een groot buurtcomité van vijftien tot twintig mensen die allemaal
heel actiefwaren. En een groot deel
daarvan zat ook in de diverse werkgroepen."
"Sommige leden waren u,el zo'n twee
tot drie avonden per week voor de
buurt in tourv. Het was nooit een
probleem om ergens mensen voor te
krijgen, die ku,amen vanzelf. Altijd
genoeg buurtbewoners die zich ergens
voor wilden inzetten, iets wilden uitzoeken, opzetten of organiseren.
Maar ia, dat was een andere tijd, dat
is voorbij."

Temein Fens: Groen stadspark
of druk horecacentrum?

Hierdoor is de monumentale waarde
van de oorspronkelijke groep bomen
grotendeels verloren gegaan. Goed
beheer van de openbare ruimte en
beter onderhoud en behoud van het
bomenbestand is hier echter op z'n
plaats. Het Groenbeleidsplan van
de gemeente voerl als ondertitel
'De Groenste Stad', laat de gemeente

Zo zag terreitt Fens tussert Bergstraat err Keizersgracht er tctt drie jaar geleden uit...

Terein Fens tussen Bergstraat en
Keizersgracht is nog steeds één
grote parkeerplaats, maar dat zou
wel eens snel kunnen veranderen.
De gemeente heeft namelijk plannen
voor herinrichting van het terein.
Inderdaad plannen, want er zijn
twee verschillende voorstellen in
omloop. Wethouder Frans Backhuijs
van Stadsontwikkeling denlrt a.m een
stadspark of stadstuin, wethouder
Jan van den Biggelaar van Sociale
en Economische Zaken daarentegen
aan een ruimte met allerlei soorten
horeca. En het verband tussen beide?
Dat nu, is n9g volstrelct onduidelijk.
Daarom roept de redactie lezers op
eigen ideeën te bedenken en in te
sturen.

Zon drie jaar geleden heeft de gemeente
al trvee enorme iepen op het terrein
geveld, nadat schimmels hun verwoestende rverking hadden gedaan.
Tegen die iepziekte zou geen kruid
gewassen zijn, aldus de gemeente.
Het verd'"vijnen van beide iepen betekende letterliik een grote doorÈraak.
Sindsdien kijk je ver vanuit De Bergen
door een enorrn gat naar het Ielijke
betonnen Hooghuis dat sterk contrasteert met de sfeei in de buuÉ.,'.,1
Bovendien is ongàveer een jaar geleden
voor de ingang van restaurant Dé Tivee
Bergen nog een derde iep een trieste
dood gestorven en omgezaagd.

dat dan ook waar maken. Beter laat
dan nooit.
Maar wethouder Van den Biggelaar
heeft dus zo zijn eigen ideeën over
terrein Fens. Dat blijkt uit een schetsontwerp van het horecabeleid voor de
stad. Van den Biggelaar ziet een gat in
de markt voor horecabedriiven met
terrassen, ook in De Bergen. Hij geeft
zelfs aan rvat de beste locatie zou ziin:
op de hoek van de Bergstraat en Kleine
Berg. En op terrein Fens mogen dan
alle mogelijke vormen van horeca
komen, van cafetaria'.s en shoarmazaken tot pensions en discotheken.
De wethouder rept echter met geen
woord over de vraag hoe de compensatie voor de gevelde iepen er dan uit
moet zien. Misschien omdat'het
groen'onder een andere wethouder
valt en het college van B&W beide
plannen nog niet op elkaar heeft
afgestemd. Ach, de ene bestuurder rvil
dit, de andere dat, dus lerten we het
zelf als buurt maar uitzoeken.
Stuur je ideeën voor inrichting van
terrein Fens naar de redactie op
Oranjestraat 1, en die komen in het
volgende Bergen Bulletin.

Het.voorstel van Backhuijs is onder
meer een reactie op de noodkreet van
de

Stichtin!

Stadsbomen.og-q.

de
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monumentale bomen op het terrein te
redden. Ze hebben reeds jaren te liiden
van auto's die op de worteltoppen en
tegen de stammen aan parkeren. De
stichting ziet het terrein liefst helemaal autovrij, maar er bestaan al
lange tijd plannen om het terrein te
bebouwen. Backhuijs meent echter
bebourving en groen eventueel te
kunnen combineren. Om zo de natuurhistorische waarde te herstellen en
mogelijk zelfs te verbeteren.

...en zo ziet Íerrein Fens er nu

uiÍ door het kappen van drie iepen

Mysterie Bomenplan dichter bij onthulling

Volgens het genrcentelijk

bonmtplan kotnen er op de hoek Willem de ZlNiiBerstraat - Mauritsstraat drie esdoorus bij

Bulletin-redacteur Peter Dirkx dook
afgelopen maanden opnieuw in het
mysterie van het nog steeds niet uitgevoerde Bomenplanvoor De Bergen.
Een bijna twee jaar oud plan van de
gemeeÍrte Eindhoven om in de wijk
25 bomen te planten, maar waarvan
tot nu toe nog helemaal niets is
gerealiseerd. Dankzij naarstig en
koppig volgehouden speurwerk
kwam de redactie weer een klein
beetje dichter bij de onthulling van
het mysterie. Daardoor is er eindelijk een ambtenaar gevonden die
mee wil helpen om dat op te lossen.

Dikke muur

uitvoering. Bn zal nagaan hoe het zit

Wekenlang u,erd de redactie op haar
speurtocht door allerlei ambtenaren
van het kastje naar de muur gestuurd.
Even leken z.e z.elfs zo'n dikke muur te
hebben opgetr:okken dat daar: onmogelijk doorheen te komen was. Totdat
de klus op het bordje van mewouw
Joynes terechtkrvam.

met de bezrvaren die tegen onderdelen
van het plan zijn ingediend. Diverse
mensen hebben namelijk aangegeven

Zij is in het verleden nauw betrokken
gerveest bij het ontwerpen van het
Bomenplan, maar heeft de gen'reente
vlak daarna verlaten. Na een afwezigheid van biina twee jaar is ze echter
onlangs u,eer in dienst getreden van

Positief

Volgens het bomenplan zou de hele
historische route van de Hoogstraat
en de Grote Berg met veel nieur.ve
bomen rvorden omzoomd, evenals de
Willem de Zrvijgerstraat, Mauritsstraat

de gemeente. Ze bleek verbaasd dat er
nog geen boom stond, te meer daar
het plan rvas onderzocht op haalbaarheid door bijvoorbeeld al rekening te
houden met parkeerplaatsen en grondkabels.

en Edenstraat. Bomen variërend van
acaciat en esdoorns tot haagbeuken
en platanen. En deze zouden er uiterlijk najaar 2000 moeten staan. Maar
er staat nog steeds niets.

Joynes zal uitzoeken wat er van 'haar'
oude bomenplan overeind is gebleven
en wie verantrvoordelijk is voor de

geen boom voor: hun deur te willen,
zo bleek tijdens de laatste bijeenkomst
van de Krvaliteitskring, het vaste buurtoverleg tussen gemeente, winkeliers,
horeca en betvoners.

Mochten één of meer bomen er onverhoopt niet komen, dan zal Joynes
hopelijk ook uitleggen, waarom dat zo
is en u,elke belangenafweging daaraan
ten grondslag ligt. Want de buurtreacties op het Bomenplan waren
over het algemeen behoorlijk positief,
en dan kan de gemeente niet zo maar
tegemoet konren aan de bezrvaren van
één persoon.
Mewourv Joynes heeft beloofd uiterliik eind november te laten weten wat
haar onderzoek heeft opgeleverd.

Afghaanse vluchteling verrijkt buurtcentrum

met prachtige muurschildering
De Afghaanse vluchteling en schilder
Shafiq On-rar heeft een prachtige
muurschildering gemaakt aan de
achterkant het Buurtcentrum. Deze
gaf hij het thema 'Vrede en veiligheid'
mee. Aanvankelijk zou het een drie-

luik rvorden met afbeeldingen uit
Shafiq's geboorteland. Maar door de
aanslagen van 11 september op de
trvee torens van het World Trade Center

in Ner.v York rverd het een vierluik.
Als eercte schilderde hij een van de
Boeddhabeelden die door de Taliban
zijn venvoest. "Eeurvenoude beschaving die nooit meer terugkomt", rveet
Omar. In zijn rverk is goed te zien hoe
immens groot het beeld geweest moet
zijn: je kon erin naar boven en er
zaten raampjes in. Daarnaast schilderde Omar in het tlr,eede paneel zijn
eigen straat in Kabul. Eén grote
ruïne, met brokken muur, geknakte
telefoonpalen en restjes van bomen.
"Dat beeld heb ik in gedachten mee
naar hier genomen", aldus Omar die

drie jaar geleden naar Nederland
krvam. Op de derde schildering is een
vluchtende vrouw met kind in Kabul
afgebeeld. Tenviil Omar met zijn
drieluik bezig rvas, doorkliefden tr.vee

vliegtuigen de torens van het World
Trade Center. En daarop besloot
Omar een vierde paneel toe te voegen

om deze afschurvelijke gebeurtenis
weer te geven.

Voortzetting overleg buurt en gemeente in kwaliteitskring
Half september troffen gemeente en
ber,",oners, rvinkeliers en horecaondernemers uit De Bergen elkaar
u,eer in de kwaliteitskring. Aan de
orde kwamen onder meer het Bomenplan, het Horecabeleidsplan Eindhoven en de speeltuin op het Treffinaterrein. Tijdens het overleg beloofde
de gemeente de winkeliers en horeca
de helft van de kosten te betalen als

zij iets aan de kerstsfeer in De Ber:gen
doen. Tot maximaal

Í

10.000,-. Andere

gespreksonder-welpen waren de

geringe samenhang in bouvrplannen,
de overlast van ten"assen en reclanreborden en de onveiligheid in de buurt.

verkeer en parkeren. Het bervonerscomité reageerl actief in formele
procedures, maar krijgt nauwelijks
respons van de gemeente. Als oplossing pleit het comité met name voor
een superwisoq zoals in de Bergstraat.
En voor een'beeldkwaliteitsplan', dat is
een toetsingskader voor vèisèhillènde
bourvplannen in een groter gebied
Tertassen en reclamebr*o")""1,, ,
Ook wezen de bewoners op de hinder
en het gevaar van de terrassen en
reélàmeborden op de Kleine Berg,
Terrassen zijn vaak uitgestald tot aan
de ?ijlopey' waar veel fietsers en auto's
overheen rijden. Hierdoor

Bouwplannen
De bewoners kaartten de geringe
samenhelng aan tussen de diverse
bouwplannen in De Bergen. De
gevolgen voor de omgeving zijn

naurvelijks in beeld. Zij maken zich
vooral zorgen over de gevolgen voor

blijft

geen

veilige ruimte voor voetgangers, \ raaronder mel name krvetsbare gloepen als
kincleren, ouderen en gehandicapten.
De gemeente zegt hier geen klachten
over te ontvangen, en ook de r.l,inkeliers en horecaondernemingen zíen er
geen probleem in.

Onveiligheid
De onveiligheid en het vandalisme in
De Bergen baren de ber,r,oners zorgen.
Cafépubliek dat na sluitingstijd van

het Stratumseind afkomt, gooit r:egelnratig rvinkelruiten in, en ook auto's
raken beschadigd. De politie krijgt
echter naurvelijks meldingen binnen
en onderneemt daarom geen actie.
Dus klachten en nteldingen graag
doorgeven aan de politie, via telefoon-

nummer 0800-8844.

::,,.

De volgende bijeenkomst van de
kwaliteitskring is aan§ ndè donderdag 29 november om acht uur
's avonds

in het Buurtcentrum op

Oran.iestraat l. Op de agenda staat
onder meer het horecabeleidsplan.
De kring kent een vaste samenstelling (zie vorige buurtbulletin), maar
belangstelenden zijn welkom il§'"l

