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November 2002. Het buurtbulletin van de Bergen verschijnt vier keer per jaar in een oplage van 1200 stuks.

Samen werken a€rr een veilige buurt!!

Aanstaande donderdag speciale thema-avond over dit onderwerp

Het gevoel van onveiligheid in De
Bergen neemt toe, zeker in straten
als de Kleine Berg en Bergstraat.
Daarom zijn er in de buurt stemmen

opgegaan om een buurtpreventieproject op te zetten. Een
van de initiatiefnemers is
Piet Hendrickx uit de Bergstraat, die in het vorige
Bergen Bulletin z4n zorg
uitsprak over de ontwikkelingen in zijn straat en
buurt. Samen met Ignace
Op de Macks heeft hij een initiatiefgroep buurtpreventie opgericht.
Aanstaande donderdag houden zij
een thema-avond over dit onderwerp.

Attentie
Buurtpreventie

Hierbii kr:ijgen zii steun van niikagent
Peter van de Wal uit de binnenstad en
Wout Nordt die zich in Stratum met
buurtpreventie bezighoudt.

om te peilen hoe de aanr.'",ezige bervoners

Doel van de bijeenkornst is

er over denken,

erachter te komen hoe ernstig

de onveiligheid en onveiligheidsgevoelens in de buurt
ziin. En om te bekiiken of bewoners er samen met politie

en gemeente concreet iets
aan r.,',illen doen. Want bij on-

Verder is er een filnr over buurtpreventie. Daarnaast gaat Wout Nordt in op
zijn ervaringen met br-rurtpreventie in
Stratrrm. En tot slot vertelt Peter van de
Wal u,at buurtpreventie kan betekenen
voor de veiligheid in De Bergen.

voldoende deelname kan een buurt-

prerrentieproject niet van de gr-ond
komen. Daarom houden de initiatiefnemers die avond een kleine enquéte

De bijeenkon'rst is in het buurtcentrun.r
en begint om kwart over acht.

Gemeentelijke informatie-avond over rrijf stadswoningen
aan Van Egmondstraat teleursteltèhd
Keer op keer blijkt gemeente onjuiste en onvolledige informatie te geven
De gemeente hield eind september
een informatie-avond over de bouw
van vijf stadswoningen op het voormalige schoolterrein tussen Oranjestraat, Van Egmondstraat en Mauritsstraat. Rob van der Linden uit de
Oranjestraat was erbij en maakte
zich - opnieuw - boos. Opnieuw,
omdat hij voor de zoveelste keer het
gevoel kreeg dat de plannenmakers
hem en andere belanghebbende
buurtbewoners niet serieus nemen.
"Die avond kwam de gemeente ons voor

het eerst formeel iets over de plannen
rrertellen", verklaart Rob ver:bolgen.
Tenvijl die plannen al zo'n drie jaar
oud zijn. "En op die biieenkomst voerOoit z.at hier op de Oratfiestraat tegenover het buuftcentrtrnt eett sclrool, tu zit er in het geboulv een
cornnuuricatiehttreatt. En op hel voommlige schoolpleht ntoeten straks viiÍ'stadswonhrgett konun.
Maar bev'oners ziirt absoluut nict te sprcken over de ntanier i:aarop de genrcente de plannert voor
wonhtgert lartceert. Dat verdierd echt geen schoonlrcidsprijs.

de een bekend geluid van de gemeente
de boventoon: 'Niet zelrren.
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artikelen en berichten leidt, ook erp de
r.vebsite van de krant. Verder staat
Omroep Brabant regelmatig op de
stoep. Voor interviews en verslagen,
op zowel radio als TV. Kortom, onze
protesten komen goed naar voren. En
rve behalen een succes: PSV-supporlers

Nooit meer verbroederingsfeest van
voetbalsupporters in onze buurt

'*,ordt verboden tijdens de meeting op
het Wilhelminaplein te komen.

Alle bewoners op en rond het Wilhelminaplein kregen half september van
de gemeente te horen dat PSV weer
een'fansquare meeting' op het plein
mocht geven. Ofvrel een verbroederingsfeest, ditmaal met Borussia
Dortmund. Als bervoner voelde ik me
voor het blok gezet. Want zonder
enige vorm van overleg rverd er een
activiteit georganiseerd met grote
risico's die me een onbehaagliik gevoel
gaven. En naar later bleek ook veel
anclere bewoners. Daarom heb ik nog
diezelfde dag de gemeente gebeld.

Op de dag zelf lopen er op het plein
tussen de biertenten met horecapersoneel, ME, politiepaarden, ambulancepersoneel toch een paar verdwaalde
PSV-ers rond. Maar aanvankelijk is er
geen enkele Dortmund-supporter te
bekennen, tenviil de politie op zo'n
duizend man had gerekend. Pas na een
uur komen de eerste fans aarzelend
het plein op, weer een uurtie later de

gebruikkan de beoogde'veràroedering'
omslaan in rellen en vechtpartijen.
Dat ervaren wij bervoners als onbehaaglijk, bedreigend en intimiderend,
en tast ons woongenot en gevoel van
veiligheid aan. Daarom willen we
nooit meer een fansquare meeting op
het Wilhelminaplein. Houd die maar
bij het PSV-stadion of op het
Stationsplein. Of waarom niet op het
Stadhuisplein, bij B&W op de stoep?
Maar niet bij ons!
Of onze mening nou voortaan meetelt, valt echter te betwijfelen. Half
oktober hoorde ik namelijk dat PSV
de horeca, gemeente en politie had
uitgenodigd voor een voorbereidend
gesprek over mogelijk volgende fansquares. Maar de bewoners r.varen dus

Hier blijken ze vol begrip voor mijn
grieven, Màar het gaat om een besluit
van B&W, lègge., ze, dus protesten
moeten daar naartoe. Van de bewonem

blijkt bij nawaag een ruime meerderheid op het plein tegen de fansquare
te zijn, en ook met alle plezier een
protestbrief aan de gemeente te rvillen
ondertekenen. Al snel komen de eerste
handtekeningen binnen, en in korte

tijd heb ik ze van wijwel alle bewoners
op het plein.
Toevallig houden belvonerscomité en
gemeente in die tijd een evaluatie
over het evenementenbeleid op het
Wilhelminaplein. Ook hier is de
gemeente rveer vol begrip voor de
ontstane onvrede. Maar ja, het college,
hè. Een door bewoners opgestelde
brief gaat naar B&W, een andere naar
PSV. In de laatste brief stellen r.l,e de
voetbalclub als vergunninghouder verantrvoor:delijk voor eventuele schade.
Inmiddels zijn er onder meer via
Sylvain Vriens uit de Heilige Geeststraat ook handtekeningen in deze en
andere straten opgehaald.
.

::::::

De brieven gaan tevens naar hèi
Eindhovens Dagblad wat tot een reeks

Nooit nrcer verbroederirry,sfeest van voethalsupporters iu onze buurt

eerste bussen. Uiteindelijk verschiinen
er zo'n tr.l,ee- à driehonderd man. Dus
de opkomst rralt mee, en het verloop
van de meeting gelukkig ook.

niet gewaagd. Omdat PSV niet rvist
rvie die bewoners toch waren, of dat

Maar zoiets hoort niet thuis in een
woonr.viik als de onze. Nu mag het
dan goed zijn gegaan, dat geeft geen
enkele garantie voor een volgende keer.

bewonerscomité. Bovendien rvas de
politie afwezig vanwege een andere
afspr:aak. Die vond ze kennelijk
belangrijker dan een gesprek over de
fansquares. En dat alles nu, biedt
helaas weinig hoop voor de toekomst.

Er valt immers niet te controleren wie
er op zo'n meeting afkomen en met
hoeveel man. En evenmin hoe die zich
gaan gedragen. Door veel alcohol-

Wouter van der Schans,
Wilhelminapleirt

Meer Seks in De Bergen
Seksshop Ero World aan de Kleine
Berg mag uitbreiden. Ruim anderhalf jaar na haar aanlTaag heeft ze
daarvoor toestemming gekregen van
de gemeente. Ero World wil naast de
bestaande sekswinkel ook een seksbioscoop en -automatenhal gaan run-

nen. Sinds afgelopen zomer is hier
alles al voor in gereedheid gebracht.
Zelfs in de Heilige Geeststraat is een
in- en uitgang gemaakt. De gemeente
veegt de bezwaren van buurtbewoners
tegen haar beslissing van tafel.

Onlangs werden architect Jaap Groot op Catharhmstraat l8 en 1íjn rruaste buren in de vroege
ochtetld opË,eschrikt door eert graafmachhrc. Deie v,as hutt achtertuin aan het oprttirnen ont

plaots te nraken roor eert .stuk nieuwbour,v. Voor.laapt en

{jrt

buren een regelrechle rantp, \,ant
de overlast i.s enctnn: ïuirt tteg, ntuur weg, schuttittÍl weg, prfuacy weg en yeel zonlicht NNeg.
De <oveel.ste treurige ltouw-story ht De Bergen. Wordt yenol7d.

Goed gesprek tussen gemeente en
bewoners over parkeerproblemen
De werkgroep verkeer van het bewonerscomité heeft onlangs met de
gemeente een gesprek gehad over het parkeerbeleid in De Bergen. Dit vanwege de groeiende parkeerproblematiek in de buurt. Tijdens het gesprek
kwam de werkgroep met een waslijst aan wagen over het parkeerbeleid van
de gemeente. De groep gaat er wel van uit dat de zogenoemde 'belanghebbenden'-regeling voor De Bergen in principe voldoet, maar dat er nog
wagen en onduidelijkheden zijn.

Zo heeft de r.verkgroep de indmk dat
de gemeente te veel kaarten uitgeeft.
onder meer omdat niet altiid duideliik
is of een aanvrager van een par:keervergunning eigen parkeergelegenheid
heeft. Is dat zo, dan heeft een aanwager
namelijk geen recht op een parkeervergunning. De werkgroep heeft de

ning. En bovendien op een bezoekerskaart per huishouden. Daarnaast hebben
bedrijven recht op één parkeerkaart..
Gemeente en werkgroep hebben afge-

sproken na te gaan

in

hoeverre de
bouwplannen en rvoningsplitsingen tot

1995. Hierin stelt de gemeente dat ze
toenan're van seksinrichtingen wil voorkomen en op dit punt een sterk repres-

sief beleid r,vil voeren. Ook zegt de
gemeente dat beleid in het geldende
bestemmingsplan te hebben opgenomen.

Toch vindt ze de uitbreiding van Ero

World niet

in strijd met het bestem-

mingsplan. Is dit de manier waarop de
gemeente met de belangen van De
Bergen omgaat? Doel van het beleid uit
'Quartier Vivant' was toch verbetering
van de IeeÍbaarheid in de buun? En clat
geklt toch nog steeds? Maar hoe levert
rritbreiding van een seksshop daar dan
een bijdrage aan? Onbegrijpelijk, deze
handelwijze van de gemeente.
Maar rvat vindt de buurt er eigenlijk van? Reacties graag naar
reciacue ;ergen o.rirerrn,
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meer parkeeroverlast leiden.

gemeente aangeboden een ruwe inventarisatie te maken van parkeerplaatsen

Vier tellingen
Om een beeld van de huidige parkeer-

op eigen ten'ein.

druk te krijgen, laat de gemeente binnenkofl vier tellingen uitvoeren. Eenrnaal

Bouwplannen en u,oningsplit s ingen
Ook heeft de groep de indmk dat de vele
nieuwbouw en splitsing van woningen
extra parkeeroverlast veroorzaken.
Omdat de meeste nieuwe bewoners

op wijdag en eenmaal op

geen eigen parkeergelegenheid hebben,
hebben ze recht op een parkeervergun-

De bervoners hebben echter wel mooi
het gelijk aan hun kant. Want het jarvoord'van de gemeente spoort niet met
haar eigen beleid zoals vastgelegd in het
plan'Quartier \dvanf vrror De Bergen uit

jttiste manier gebruiken. Bij misbruik
krijgt iemand onherroepelijk een bon.
En bii fraude o[ vervalsingen verschijnt
het Openbaar Ministerie op het toneel,
waarna deze tot verwolging overgaat.

zaterdag,

beide keren z-ou,el om tien uur's ochtends

Door de aandacht van de buurt voor de

als negen uur's avonds. Hiermee zullen

parkeerproblematiek zijn gemeente,
politie en parkeerr.vachten alerter gelvorden. Al met al verliep het gesprek
prettig en constructief. Het volgende
overleg is aanstaande vrijdag.

de pieken en dalen

in de parkeerdruk

zichtbaar r.vorden. In hel gesprek bleek
nog dat de gemeente controleefi of bewoners hun bezoekerskaart wel op de

Kunstschilder Ruud Pe
Dankzij de rust, nabijheid van het centrum en mog
Elke dag maakt hli een rondje met
zijn hondje, kunstschilder Ruud
Peeters uit de Orarfestraat. Veel
mensen uit zijn directe omgeving,
zeker uit de Orarliestraat en de aangrenzende Catharinastraat, zien
hem regelmatig voorbijkomen met
zijn hondje Jasper. Ruud maakt wel
eens een praatje met buren of een
andere kunstenaar uit de buurt.
Maar nu er steeds meer nieuwe
mensen in De Bergen komen
wonen, kent hij er steeds minder
van [aam en gezicht. "Toch woon
ik hier erg graag", benadrukt hij.
"Zo vlakbij het centrum, en tegelijk
zo ontzettend rustig. Ik zou hier
nooit weg willen."
Ruud is stevig geworleld in de rviik.
Zeventig jaar geleden is hii in het huis
aan de Oranjestraat geboren, en daar
heeft hij verolgens bijna zijn hele
Ieven gewoond en gewerkt. Behalve
tijdens zijn studententijd van eind
jaren veertig tot medio jaren vijftig.
Ook zat hij daarna nog een tijdje in
een atelier: in Mierlo.

Ik rvas toen pas tien, van hem kan ik
me niet veel her:inneren."
Stagerij
Ruuds ouders hadden eveneens'iets'
met De Bergen. Zijn moeder woonde
woeger op de Kleine Berg, in het
dubbele winkelpand waar tegenrvoordig
een str:ipboekenzaak en Grieks restaLrrant zitten. Ook Ruuds grootouders
hadden er een r.vinkel, een slagerij.
Ruuds vader die tekenleraar was aan
ondermeer het Augustinianum in
Eindhoven, trok daar na zijn trouwen
tijdelijk in. Voordien had hij in de Vrijstraat gewoond. "Maar dat huis is al
lang weg. Daar staat nu de Rernbrandtbioscoop",legt Ruud uit. Zijn ouders
'*,ilden aanvankelijk een eigen woning
in Den Elzent laten bouwen. Maar uiteindelijk vonden ze dat te ver van de
stad en kozen ze begin jaren twintig
voor De Bergen. Voor de Oranjestraat.
""Die had toen nog de naam van een
burgemeester uit die tijd", weet Ruud,
"en er lvaren natrwelijks huizen."
Alleen het riitje kleine woningen
achteraan in de straat stond er al.

Landelijk

"Maar in 19ó0 ben ik getrouwd en met mijn vr'ouw Julienne - weer hier
gaan wonen. Bij mijn moeder; mijn
vader rvas al lang overleden. Die is
jong gestorven, op 54-jarige leeftijd.

Het rvas daar in die tiid dus erg landelijk, en er \À,as meer dan genoeg mimte.
"Helaas hadden mijn ouderc niet genoeg
geld om voldoende grond vóór het huis
te kopen. Zodat er later in de Catharinastraat pal voor onze voordeur nieuwe
r.voningen zijn neergezet. Onz"e voordeur
kijkt namelijk uit op de Catharinastraat,
en niet op de Oranjestraat." In zijn
kinderjaren rvas de straat nog niet geplaveid. "Als de melkboer na een hevige
regenbui langs rvas geu'eest, ontstonden
er karrensporen in de modder. Daar
bleef dan r.vater in staan waÍrr wij als
kinderen lekker met zelfgemaakte
papieren bootjes in konden spelen."
Nog meer sporen
Van Ruuds vader zijn nog spor:en
in de buurt te vinden. Want deze

eters wil nooit weg uit De Bergen
rlijkheid tot anonimiteit

heeft een tekening gemaakt van het
voormalige Pannenhuis op de hoek
; Hoogstraat - Willem de Zvv,ijgerstraat,
\À,aar nu kapper Lox zit. Het Pannenhuis is al heel lang geleden gesloopt
maar de tekening hangt nog steeds bij
sigarenzaak Piet van Kuyk ertegenover. In De Bergen zijn eveneens

sporen van een van Ruuds kinderen
te vinden. Zoon Rogier is namelijk
ruin-r tien jaar: geleden in de Bergstraat
neergestreken. "Met een boekwinkel
waar hij gespecialiseerde boeken
over moderne kunst, architectuur
en vormgeving uit de tr.r,intigste
eeuw ver:koopt." Innriddels heeft
Rogier filialen in musea in een
tiental steden waaronder Eindhoven.
Hoervel zijn pand in de Bergstraat
te klein dreigt te rvorden, wil hii

voorlopig niet verhuizen.
Omdat het hem als rrinkelier:
prima bevalt in De Bergen.

Graag op zichzelf
Ruud rvil et enmin rveg uit De Bergen.
"lk rvoon hier met veel plezier. Je zit
zo in de stad, maar het is toch erg
rustig. Ze zljn u,el overal in de buurt
aan het bouvu,en, en dat brengt nogal
wat kabaal met zich mee. En wanneer
al die nier"rwbour,r, klaar is, krijgen we
nog meer overlast, met name van
auto's. Maar mij krijgen ze niet rteg.
Ik blijf hier altijd wonen."
In De Bergen, althans in zijn straat,
kun je bovendien ook tamelijk anoniem
wonen en u,erken, aldus Ruud. En dat
spr:eekt hem aan. Want hij is graag op
zichzelf . "Vroeger heb ik r.vel met collega's aan gezamenlijke exposities
meegedaan, maar sinds enige tientallen
jaren exposeer ik liever alleen. Want
bij een groepstentoonstelling gaan
mensen het r,r,erk van kunstenaars
onderling vergelijken. Maar zelf vind
ik het interessanter de ontwikkeling

Tëkerirtg van ltet Pannenhuis,

gennakt door Ruuds vader

van een enkele kunstenaar door de
jaren heen te volgen." Ook in de buurt
is Ruud sterk op zichzelf. "Eens in de
zoveel weken praat ik wel eens met
beeldend kunstenaal León Verburgt,
van hier om de hoek. En zo'n half
jaartje geleden sprak ik kurnstschilder
Piet Smissaer[, een oude bekende uit
de Prins Hendrikstraat. Maar verder
spreek en ken ik bijna niemand in de

buurt. En ik geloof dat biina niemand
mij kent. Alhoeu,el, ... na dit arlikel zal
dat wel anders ziin."
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Het klopt allemaal, en bovendien is er
toch niet veel meer aan te veranderen.
Gemeente, architect en projectontwik-

kelaar hebben het beste met jullie
voor.' Maar wat als ambtenaren en
bestuurders fouties maken,'slordigheden'begaan? Waar liggen de grenzen
van het toelaatbare?"
Hoe het begon

Het college van B&W besluit begin
december 1999 om het voormalige
schoolgebolrrv aan de Oranjestraat

"Dat staat zelfs in het officiële verslag
van de informatie-avond."
"Hoogst merkr.raardig! Alleen al, omdat

het B&W-besluit over de verkoop pas
begin december'99 is genomen. Dus
een maand laterl" \bor alle duidelijkheid: geen enkele buurtber.r,oner heeft
vóór de recente infornratie-avond officieel ook maar iets van de gemeente
gehoor:d over de plannen voor: de
stadsr,r,oningen. Dat hoorden ze voor:
het eerst van de projectontwikkelaar;
zo rond medio 2000.

inclusief alle grond te verkopen. Rond

die tijd verschiint in de krant

een

oproep om een plan in te dienen voor
de ontwikkeling van schoolgebouu, en
schoolten:ein. "Maar rvij omwonenden
\vorden niet op de hoogte gesteld."

"We krijgen u,el udikinfo's over het
ophalen van huisluil, maar niet over
de toekomst van dat schoolterrein.

Kenneliik rlogen u,e bij zo'n aangelegenheid die toch veel belangrijker

is, niet verwachten dat de gemeente
goed informeert en overlegt. En tja, ik
heb die opr-oep in de krant nooit gezien.
Dom, hè?"

En nog erger
Maar het kan allemaal nóg erger'. Zo
heeft de gemeente een stuk van het
gebouw afgebroken, rvaaronder het
natr-rurkundelokaal. Dat is volstrekt in
strijd met de eerste voon'"'ararde in het
B&W-besluit van eind'99 om'het gebouw na verkoop te handhaven'.
Deze voonvaarde bevestigt de gemeente
later nog eens op een informatie-avond

ovel' een ander bouwproject in de
buurt. "Wat is hierna nog de waarde
van toezeggingen door de gemeente",
waagt Rob zich af, extra gesterkt door
nog meer bedenkelijke voon/allen.

Nog bonter

Maar het kan nog bonter. De gemeente
houdt narnelijk bij hoog en bij laag vol,
dat ze de beu,oners al begin november
1999 over de stadswoningen heeft geïnformeerd. Dat beweert ze op een hoorz-itting in mei 2001, en dat herhaalt ze
op de infor:rnatiebijeenkomst van eind
september: "De gemeente houdt staande
ons de plannen al begin november'99
te hebben getoond en uitgelegd", zegt
Rob.

Zoals de mededeling van de projectontwikkelaar begin 2001, dat hij van

En vreemd omdat hierop de schutting
tussen de stadsr,voningen en onze tuinen
beduidend lager is dan de 3,62 meter
uit de tekeningen bij <ie Technische
Dienst." En z,o kan Rob nog rvel even
doorgaan met het opsommen van allerIei fbuten, vergissingen en onvolledigheden.

Fluu,elen dictatuur

"Dat is toch niet het gedrag van een
gemeente die ons als buurtbe\voners
serieus neemt", verzucht Rob. "Een
gemeente die onze belangen mee\À,eegt, en goed naar ons luistert.
Maar het enige dat de ambtenaren en
bestuurders doen, is nieur,rre plannen

een gevangenismuur

tttinen aankijken en geen daglicht

te mogen plaatsen. Dat betekent voor
één bewoner zelfs sloop van een deel
van zijn huis! "Maar we zijn rustig
gebleven, en hebben 'nee'gezegd", vertelt Rob. "Op de informatie-avond heb

in

sclruttingen en hekken, De rondslingercnde bouxtrnateríalen en sneige
nnddetpoelen. IvÍaar poor yeeÍ khtderen is dat allennal juist een feest, op
een fantastisch.e speelplaats. Voor de biina «venjaríge Tobias en ziin vier-

iarige broertje Siebe uít de Oranjestraat bijworbeed, Zii vernmken zich
uitstekcnd vlakbij de $sslaplaats van het toekomstige Cícagrc-contplex.
ant paar plassen **ater voor

lut

hek, ze kuruten er geen genoeg, vttn kriigeu. Pas ats hun. \tad.Èr roept on1 te
komen, houden ze emlee op.

gekrcgen.

rvonenden te o'",erleggen. En zijn r,,erzoek
een paar maanden later om een damra,and in de tuin van enkele beu,oners

db dwars door de ruijk luen rgtleu. De half of helemaal afgesloten stukken
straten en de daannee gepaard gaat'ule opstoppingen. De bouwputten,

in

houder Schretu:s daar dus die or-rde,
onjuiste tekening ter inzage heeft

vooral niet met belanghebbende om-

buuttbewoners ergerefl Tieh groen en geel aan al die bouttptoicclen

xe steeds weer

r.verd weggervuifd met een 'Oh son_v,
dat is een oude tekening'. Slordig, te
meer omdat ook verant',voordeliik wet-

de gemeente het'advies' hee[t gekregen

de buun. Aan de henie en het kabaal. De vrachtauïo! en bedrijfiw*agens

Schaterlachend sprfutgen

Op de bijeenkomst presenteert cle
architect bovendien een verkeerde
tekening. "Mijn opmerking daarover

toetsen aan de regeltjes. Zonder te kijken
naar de feitelijke situatie. En dan maakt
Iret. niet meer uit dat wij str-aks tegen

Waterpret
Veel

ik deze handelu,ijze aangekaart, maar
daar is niet veel van terug te vinden in
het verslag."

in onze achter-

meer binnenkrijgen.
Want er worden geen regels overtrcden.
Maar het gezond verstand is wel zoekl
Een zeer bekend rechtsgeleerde noemt
clit gedrag van de overheid'De flurvelen

dictatuur'. Een krvalificatie die voor
zich spreekt."

Orngewaaide wilg op lrcÍ Tiellitrultlein

Algehroken tak in de Prins Hendlikstraat

Storm raast ook over De Bergen
storn van zondag 27 oktober heeft
ook in De Bergen huisgehouden. Maar
voor zover bekend raakte er niemand
in de buurt ernstig geu'ond en bleel
de aangerichte schade beperkt.
De

Alleen op het Treffinaterrein tussen
Smitsstraat en Kleine Berg was het
goed raak. Hier heefr de storm een
van de twee grote rvilgen in de speel-

Papíer en rotzooi in de stratett

vlakbij de doorgang naar de Heilige
Geeststraat een grote tak van een
boom gemkt. Ook zijn er in deze
straat op een enkele plek dakp.rnnen

hoek geveld, \.vaarna die op het gloednieuwe klimrek terecht is gekomen.
"Oh, ik zie het al hoe het komt", legt
een deskundige buurtbewoner uit.
"Kijk, hier aan de voet van de boom.
Die zit vol schimmels en paddestoelen,
en is daardoor helemaal verrnolmd.
Dan houdt-ie het niet in zo'n storm
als van een paar rveken geleden."
Verder is er in de Prins Hendrikstr:aat

lns geraakt e dakpawt

losgeraakt en deels zelfs weggewaaid.
Is op het Spiindhof bi.i de Heilige
Geestslraat een stuk muur omgedurvd.
En zijn natuurlijk overal in de u,ijk
fietsen omgevallen en papieq, dozen
en andere rotzooi over straat gewaaid.

er r

Op ecn

ran

de laatste mooie hetfstdagen vafl het ia.ar

bopt

Els van Piere

geannd nrct haar dochter Shirley door hun 'straotje'. "Mogen
Eindhovens Dagblad? Oh, in de buuftkrunt.
toch al <o'n 25 jaar *'oon.

h de rech.terhelft

lcuk

zeg, dnar

*'ij

uit

de Heilige Geeststraat stw-ig

op de foto? Ett komen ve dart ht het

leb ik nog nooit írz ge,staan. Temiil ik hier

wtn het voormalige koetshuis, op nunxtner zeven. En ik ga

nooit nrcer $,eg. Wtant het is hier làntastisch wotrcn, ltoor."
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Wedstrijd rond boek over Heilige
Geeststraat

te leveren. Dat doen we in de vorm
van een prijswaag.
Een bijdrage mag van alles zijn: een
verhaal, gedicht, foto, tekening, collage.
Alle inzendingen worden eind dit jaar
tijdens de presentatie van het boek
tentoongesteld. Tevens maken \À/e dan
de uitslag van de wedstrijd bekend.
Overigens worden inzendingen eigendom van de beoordelingscommissie.

Dit jaar bestaat de Heilige Geeststraat
770 iaar. Omdat ,*,ij met een groep
mensen een historisch boek over dit
sfeervolle'straotje' aan het maken
zijn, willen we deze verjaardag niet
onopgemerkt voorbij laten gaan.
Daarom roepen we iedereen in de
buurt op een bijdrage voor het boek

Na acJie eindelijk asfalt

in Willemstraat

De actie van Maurits van Hout uit de
Willemstraat heeft succes gehad.
Samen met een straatgenoot schilderde

hij eind september met muurverf vijf
'pruilgezichten' op het rvegdek. En dat
bracht de gemeente er na ruim een
half jaar touwtrekken eindelijk toe om
een sttrk van de Willemstraat opnieurv
te asfalteren. Tot voor kort lagen daar

Inzendingen moeten naar onderstaand
adres. Liefst zo snel mogelijk gezien
de verschijningsdatum van het boek.
Mieke Gosselililc & Dirrryhy van Geruett
Postbus 8017, 5601 KA Eindhoven
tel. 2 I 25987, e-msil: techdm@iae.nl

op vier plaatsen klinkers in plaats van
asfalt. Dat v_eroorzaakte veel overlast,
met name wanneer er zware bussen
en vrachtwagens hard overheen
r:eden. "Maar gelukkig is dat nu voor-

bij", verzucht Maurits.

il*§c{*n Redactie: Peter Dirkx, Peter van der Hagen, Frans van den Hurk, Ignace Op de Macks, Paula van Oveneld,
Harrie Quispel en Bas van Stokkom. Redactie-adres: Oranjestraat 1. Foto's: Ignace Op de Macks. Opmaak: Impression,
Lion Greveraars. Druk: Repro TU/e.

