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EOLOFONHet bulletin
De Bergen treeft als
doel informatie te werstrekken
ower de onturikkelingen in de
r"rijk en de actiwiteiten
in het
buurtcentrtrm. De redactie stelt
zich a.l-s doel om haar berichtgewir.s zo objectief
mogelijk te
doen zi j n- IÀJi j verschi j nen
maandelijks, met uitzondering
wan juli
en augustusSamenstelli ng reclactie
Joop Iloerkens
Harry van Rijkom
I{ari on SI otman

Pupi L lenbegeleidi ng.
14- OO tot 14. OO uur.

Ilissi onarisen l^lereld

OM DE BETAIONERS TE HELPEN KUNT
OUDPAPIER AFGEVEN AAN HET

U

BUURT_

IN DE ORANJESTRAAT.

ALGE}íEEN BEHEERDER
H. J. VAN RIJKOII-

Vrtritgcs.
J. v.d.
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Sfrrctcn.
1-itmeuhclcn.
Slcutelkwasten'

Tel. 040-rl4 59 34

.l)asscmcntcn

Klcine Ber3

3-5

Socrates
19. OO tot

23. OO uur.

Pupi I Ienbeseleidi ng
14. OO tot 18. OO uur-

atl v rc s.

.

Nederlandse Taal voor
Vluchtel i ngen
10. OO tot 14. OO uur.

VrijdagKi nderkresj
8.30 tot 12- OO uur.

I ). uÍrx)l\l!' B()rdrJnc()llcclte van hct zutden.
I cv(nnB cn plralrtng door hccl NedeÍland.
\\ r1 ttrcncn u tcr nlaillsc (mcl 8Íole slalcn) van ccn kundig

llr'klctlrngsst()Ílcn.

i .l- I e nbegel ei di ng
14. OO tot 14. OO uur.

Pup

spreekuur urijkagent
19- OO tot 2O-3O

&h%..ou
.

23. OO uur.

Dond.erdagKi nderkresj
8.3O tot 12. OO uur.

UTAJ

Vlocrhctlckking. I

Socrates
19. O0 tot

Pupi f IenbegeLeidi ng,
14. OO tot 14. OO rrur.

ATTENTIE.

(i(rrdrlnt|t.

2I-OO uur.

Kinderkresj
8.3O tot 12. OO uur-

Irlelzi j nsLrerk
Dommelstraat I
5611 CE EINDHOVEN
tel-:
O4O-44 42 t4

)rrzc rpcet;tlt(citctt:

Ber,regi ng
t9- OO tot

Lloensdag-

St icht i ng Dienstwerlenj- ng

r
.
.
.

Nederlandse Taal voor
VIuchrteI i ngen10- OO tot 14. OO uurKinderkresj.
a.30 tot 12. OO uur-

DRIJK\^/ERK-

(

PupiIlenbegeLeiding14. OO tot 18. OO uur.

Di-nsdag.

:

Opganre \ran ad\r€rrtenties en
kopij s- v- p- rroor d-e 15e raan
de maand
Redactieadres:
Btrurtcentrum De Bergen
Oraniestraat 1
5611 JG EINDHOVEN
Te].-: O4O - 43 2 B

CENTRUTI

IlaandagKi nderkresj
8.3O tot 12. OO uur.

ZaterdagMissi onari.sche lrlereId

561
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X('I-tISI F-VE INTERIEURVERZORGING

Bewegi ng
19. OO tot

(kerkdienst "7-OO
)-

uur

otterr.heirn
makelaarskantoor in onroerende goederen

uw makelaar in 'de bergen' voor:
' verkoop ' taxaties voor aankoop,
'aankoop verkoop, hypotheek:
' hypotheken binnen 24 uur gereedl

Bakkerij
Kleine Berg 744
561 1 JW Elndhoven

HARTOGS

'

Tel. 040 - 44 93 88

Het fuste brood koopt U

\/OOÍ= GEZEIFÍ! E)F PFIIJS
REDEI-I..lKHFID.

blJ

uw woràe fukker.

verzekeringen

willem de zwijgerstraat 16
5611 JL eindhoven
tel. 040-448025

IGHEID
IN AT_I-E

T_

Keuken

geopend

van 17 tot 22.30 uur.
Woensdag en donderdag {<
soep (oÍ salade) & pasta & ijsje f22,50
* Maandag en dinsdag *
diverse pasta's en pizza's /10,Groteberg 30, Eindhoven, tel. 040-461514
{<
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lfl.'iNEZZEZ'

M. Thijs
LEN, G R OENTE N,
FRUIT EN PRIMEURS
SPIiCIALIï trl'f
T.IIUI'TMANI)I]N EN .SCHALEN
AA-R.D-A PPE

RAT-IW}iOSTEN EN SALADES
GROIE BERG.
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fn ons vorige bulletin
-Van der schrewen
Schoot -aIs parkeerterrei n
gebruikt zou gaan worden r.ranneer
terrein Fens- gedeeltelijk
r,rord.t
bebouurd. I"Iet de gerneente, afd..
DSO is afgespoken dat er eerst
andere mogel i jkhed.en r"rorden
onderzocht- parkeren op het
terrein Van der Schoo1.,-za]
alleen gebeuren rqranneer er geen
andere mogeli.jkheden zijnr,re dat terrein

Tiny Somers.

KUNSÏHANDEL

fi,,k,,,"
Lijstenmakerij . kunstschilders

materialen . woning-, kanlooren bedrijfsinrichtingen

TEF'FIEIN
GESTEI-:
E)F ACT.L'EI-E
oNt TIA,II<F<El_MGEI\_
Uitleg rectificatieOp pagina 72 wan het worige
nummer van dit bulletin
staat
dat de Llerkgroep Herijking
Integraal Plan akkoord zou gaan
met het huidige ontwerp voor
r"roningbour.r op terrein
GesteI.
Dit uras de stand wan zaken toen
het worige nummer r,rerd
samengesteld en verzond.en naar
de drukker- Verdere
ontr.rikkelingen uraren de redactie
toen niet bekend. Toen het
bulletin
daar wan terug t.ras
gekomen bleek dit bericht reeds
achterhaald-

De dienst gtadsontrlikkeling
wan
de gemeente Eindhowen,
architectenbureau
l{ecano en
uoni.ngbour.rwereniging St- Trudo
Lrebben de bewoners van de
Heilige Geestgtraat en het
buurtkomite uitgenodigd om over
het nieur.re ontr.rerp te spreken.
Vanuit de buurt en de straat
zi.jn de wolgende kritiekpunten
gef ormtrleerd:'
1- Gebrek aan sociale
contro]-e: op dit mornent is
woorzien in een blinde muur aan
de straatzijde,
bowendi-en met
een aantal inhammen. Bewoners
vrezen misbruik van de inhammen
en bekladding wan de mrrren,
zeker orndat de straat de
verbinding is tussen 2
horeca-coneentraties.
BL inde
mt;ren aan de straatzijde
acht de
straatgroep uit den boze2- Niet aangluiterrds
borruetijl:
dakwornren en de
sfeer wan de bebour.ring passen
niet bij de rest wan de buurt.
De gemeente zegt hierorrer dat
het erg duur is om kappen te
maken die ook nog ber.roonbaar
ziin3- Ongeschikt uoningtfn»e: Voor
zezinnen met kinderen is het
r,roni ngt ]rpe niet geschikt .
Bour,rwereniging Trudo meldt dat
er woor de locatie geen vraag is
naar grotere r"roningen4- Binnenterrein:
ook hier is
extra aandacht nodi-g m- b. t- de
sociale weiligheidUiteindelijk
is besloten het een
en ander nog eens in owerr.reging
te nemen- Opmerkelijk is dat de
gemeente in haar verslag een
be I anghebbe nde nparkee r reae I

i_

ng

als een "musttt voor de buurt
omschrijftDe meningen hierorzer
binnen de buurt zijn wolgens het
Buurtkomité echter verdeeld.
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horeca-uitbreidi
ngen tegengegaan
worden- fn het binnengebied zien
Lrij perspectieven woor de
westiging van r,roonurerkcombies.
Voor bedrijvigheid
die niet in
de buurt past dient een actief
uitplaatsi ngsbeleid te r,rorden

NAE)ERT
EEN
IvlIJl_ PAA|_.

De uerkgroep Herijking Integraal
Plan heeft een definitief
concept geschrewen met daarin
een ewaluatie wan het nu nog
geLdende Integrale Plan- Dit
concept urordt eerst nog in het
buurtowerJ-eg besproken, Lraarna
het met ewentuel-e r"ri j zigingen
gemeente gaat.
richting

gewoerd-

4, 5, 6, 7, 8, I en 10Onderwijs, Vormi rrgsrrerk- en
VoJ.r.rasseneducatie, Cultrnrr,
Sport, Gezondtreidszorg en
Sociaa]--Cr.r].trree]- IIerk en

De r.rerkgroep Lreeft gekozen voor
een ewaluatie van de punten rran
het IntegraaL Plan en het
puntsger.rijs opsommen van ons
commentaar en onze woorstellen.
Dit wanuit de geest omschreruen
in het artikel
over de HIP i-n
het vorige nummer wan het
bulletin.
De uerkgroep is gekornen tot
volgende voorstellen:

Sarre nI erri ngsopborru-

De punten onder deze
hoofdstukken kunnen r.rat ons
betreft gehandhaafd blijwen. De
continuïteit
wan de
buurtaccomodat ie dient
geuaarborgd te Lrorden- Wij staan
werder positief
tegenover de
ewentuele westi-ging wan
eerstel ij ns
gezondheidsvoorzienigen in de
buurt.

de

I- H- b- t- berrolking en sociaal
kI inraat Nieuurbour,r dient te geschieden in
de duurdere htrur- en koopsector,
oÍÍr zo geschikt te ziJn voor een
vaste ber.ronerskern. Voldoende
parkeergelegenheid voor ber,roners
dient te r,rorden geuraarborgd.
Kamerber*roning dient te r.rorden
tegengegaan. De voorrang voor
ex-Bergenber.roners bi j
uroni-ngtoer.ri j zíng achten uri j niet
langer relevant en kan r,rat de
werkgroep betreft r*rorden
afgeschaft.

ge srtructrrlr
11_ S
en kualiteitHet Buurtkomité onderschrijft
nog steeds de doelstelling:
"handhawing wan de
stedebouukundige vorm, en
r,raarnodig versterking wan de
kural iteit " . Hieri n zien ui j een
aantal punten die woor
werbetering vatbaar zijn:
blinde gevels aan de hoek
Kleine Berg/Prins Hendrikstraat,
CatLrarinastraat en Smitsstraat )
een sociaal onweilige
ingang van een parkeergarage
de Smitsstraat

2- Ií- b- t- de bestaande
woningrroorraadGepleit r*rordt voor een
handhawing van de bestaande
punten. Het laatste punt achten
t^ri j niet
langer relerrant.
3- Economi sche bedrijrrighei.dVoor Grote Berg, l^IiIlemstraat en
Keizersgracht sluit naar on.ze
mening het Integraal Pl-an nog
goed aan. De Kleine Berg neemt
een positie in die een aparte
gelet
benadering rechtwaardigt:
moet uorden op de scLraa.L van de
bedrijvigheid
en of ze binnen
het gemengde karakter van de
straat past. Nieur.re bedrijven
dienen indiwidueel beoordeeld te
r*rorden door aIle
belangLrebbenden. Op het
LJilhelminaplein moeten de
owerlastgevende effecten van de

in

een groot schaalverschil
van nieuwbouu met de bestaande
bebour;ing op de hoek Prins
Hendrikst raat,/KIei ne Berg.
een geïsoleerd liggend
binnenterrein
op het voormalig
Treffi naterrei n.
een aantal voorgenomen
projecten in het Integraal_ Pl-an
(m. n. de scholen en een aantal
open gaten) moeten nog steeds
ter hand r*rorden genomen.

4

12- Verkeer en parkerenlrle zien op de Kleine Berg nog
steeds een aantal kneJ-punten:
de drempels blijken
onvo.I-doende om de snelheden af

te remmenterrassen en reclameborden
blokkeren op vele plaatsen het
trottoirde bedoelde
doorgangsfunctie rzoor de Grote
Berg i. p. w. de Kleine Berg is
niet geheel uit de verf gekomen.
Verder dient

op het kruispunt

Hoogst raat,/lrli I.Lem de
Zwi igerst ra,at / Ilecklenburgst raat

het tueerichtingsverkeer
voor
fietsers
alsnog gerealigeerd te

t"rorden.

Bij de parkeerowerlast zijn trij
wan mening dat De Bergen als
wluclrthawen r"rordt gebruikt voor
het steeds groeiende aantal
bezoekers van het centrum. De
gemeente dient hierin haar
beleidswerantwoordel i j khei d te
nemen.

13- Groen- en
spee]-voorzieningenHierover hebben urij de wolgende
punten:
het buurtgroen op het
Treffina-terrein
is
gerealiseerd,
maar functioneert
niet door de geïsoleerde
I i ggi ng.
de bedoelde tr.reede
fase-reconstructie
wan het
LIilhelminaplein
heeft nooit
plaatsgewondenhet Prins Hendrikparkje is
slectrt onderhotrden, onderhewig
aan slijtage
en sociaal
onvei I ig.
de herinrj-chting
van
straten heeft plaatsgewonden,
maar is sterk bepaald door
werkeersaspecten en het opvangen
wan buitenbuurtse parkeerdruk44, 15 en 16- Bestrating en
riolerirrg,
Kabe]-s en Leidirrgen,
Straatreini-gingDe straatreiniging
en het
verlichtingsniweau
zijn naar
on.ze mening op wele plaatsen
voor werbetering vatbaar- Dit om
werloedering van de buurt tegen
te gaan en als minimale garantie
voor een zekere sociaLe
cont roIe.
17 - GelrridsbelastingVerkeer is aLs bron van
gelui- dsoverlast owerschadutrd
door horeca- l^Iij ziin
woorstander wan stringente

hrandhawing van de rrerordeningen
op het gebied wan
geluidsbelasting
en terrassen
door respectiewelijk
Ililieudienst
en PolitieIrlat
betreft het Wilhelminaplein
pleiten r.rij voor handtrawing van
de afspraken en de venrangi-ng
wan als owerlastgevend aan te
merken e\renementen door niet
owerlastgevende. Dit aIIes in
samenspraak met alle betrokken
part ij en.

Samengevat: Lrij pleiten voor een
versterking
van de leefbaarheid
van De Bergen, om op die manier
het rrronen te behouden. Dit Lronerr
achten r"rij noodzakelijk om de
buurt haar unieke gemëleerde
karakter te doen behouden- Om
die reden draagt hetgeen dat u
nu Ieest een voorlopig karakter:
het r,rordt namelijk nog in het
buurt overleg besproken.
Joop l{oerkens.

Kleine Berg 26
5ól I JV Eindhoven
040 - 455330
Openingstiiden:
Elke dog von

I 1.00 tot 2.00

lunch: 12.00 tot '18.00
Diner: 18.00 t'rt 22.00

ACCOUNÏANTS. EN ADVIESBURO
VAN VUGT or,',o,ili.ïïïili,.nkonroor B.A.M. BV
}IAI,RITSSTRAAT. 3A.

448914-- 453327

TELF:
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OPENINGSTIJDEN:

Dinsdag t/m Donderdag
IZ,OO - 19,0O- trtrr-

uitleen

Vrijdag
l2,OO - 21,00'tltrrZaterdag10, OO - 18,

Pr. Hendrikstraat 103
(ziistraat kleine berg)
telefoon 040 - 451337
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TRAVEL.HOME
Florida
Fly-drive
2 weken
juli en aug.
Fl. 1475,- p.p.
met 6 personen
Fl. 1275,-

p.p.

USA
Gratis
2 weken

Camper
in juli

T.SHIRTSHOP
T

BATIKKLEDING

l}

Willem de Zwijgerstraat 13
5611

JK

EINDHOVEN

Tel. 040-455 629 / 46067
Fax. 040-435775

I

HOOGSTRAAT IO b
5611 JR EINDHOVEN

TEt. o40-4444t1

SIERADEN

{l E.D.

HE T E}LJIJFR -T-O\/ER L EG
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HIP.

ZANIGI_ES.
Hierbij r*ri1 Louise Sidiqui iets
wertell_en over haar muzikale
bezighedenHaar opleiding solozang en
zangpedagogie voltooide ze aan
het conservatorium te Rotterdam.

Op 10 september is het stuk van
de ruerkgroep HIp voor het eerst
in het buurtoverleg besproken.
Helaas moesten r"rij het stellen
zonder de aanurezigheid rzan Harry
Thomassen van de r*rinkeliers en
zonder Frans Thijssen (horeca),
die in Frankrijk zijn
r,.relwerdiende vakantie hield. AIs
vervangers lraren aanurezig Joep
Königs en een compagnon van
Frans Thijsse.

Sinds 1970 ís ze Iid en
uitvoerend musicus bij de
Koninklijke
Nederlandse Toonkunstenaars
Vereniging. Ook is ze lid wan de
Theodora Versteegh Stichting,
een uretenschappelijk team op het
gebied wan klachten en
beschadigingen wan de stem. In
dat geval urordt werder geurerkt
mat een logopedist (e) na owerleg
met keel-, netrs- en oorar1ius en,/of
stemspecial ist .
Zingen hreeft dan ook een
therapeutisch effect
Louise heeft jaren klassieke
concerten gegeven door
NederlandOOk heeft ze zich. toege]-egd op
lichte mtrziek, cl-ose harmonie en

De HIP bleek toch een forse
kLuif te zíin voor de
aanr,rezigen, vooral voor degenen
die al-s vervangers optraden.
Omdat de bespreking nog niet
seheel iq afgerond blijft
dit
artikel
beperkt tot een korte
sfeerschets.
De informatie-achterstand
wan de
vervangers bleek toch een
hindernis voor het begrijpen van
de stukken. Verder kr"ramen d.e
bel-angentegenstel I i ngen tussen
horeea en beuroners/combies sterk
naar voren in een zeer moeilijk
in de hand te houd.en geheel
(temeer daar sommige deelnemers
in hun emotie vergaten i-n een
vergaderi ng aanr.re zig te zi j n ) .
Opmerkingen over het
voorl- iggende stuk r"rerd.en
afger.risseld met lange vertogen
over precedenten wan
gemeentebeleid uit het gemeente
(o. a. ower het parkeerbeleid.,
horeca-uitbreidingen
op de
KIeine Berg en terrein GesteL)Een en ander blijkt
no8 de
nodige rzoeten in d.e aarde te

,ja,zzy.

Hotivatie en het thuis ook aan
de stem r^rerken zijn belangrijk
als U besluit les te nemen.
Houd je van zingen?
IÀlil je je stem of spraak
werbeteren? Neem dan kontakt op_
De lessen zijn indiwideel of in
kleine groepjes.
De bedoel-ins is tot een gemengd
wiocaal programma te komen te
presenteren met ,pianist (e) en
of combo met leerlingen en
ex-Ieerl i ngen.
Vooropleiding beroeps mogelijkTELF: O4O--4372?3.

hebben.

LOUISE SIDIQUI.

Joop Moerkens.
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E}REIDT

PER 1 SEPTEIíBER 1Slg2 GAAN
U]TBREIDEN VAN 4 NAAR 5
OCHTENDEN, ZODAT DE

RET<TIFTKATIE
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VRIJDAGOCHTEND ALS EXTRA

IIOGELIJKHEID ERBIJ KOT{T. }íOCHT
BELANGSTELLING HEBBEN VOOR EEN
EXTRA DAGDEEL OF T^IILT U
VERANDEREN NAAR DE VRIJDAG DAN
KAN DAT.

TE VOREN EVEN OPGEVEN
BIJ EEN VAN DE LEID(ST)ERS. U
GRAAG VAN

HOORT ZO SPOEDIG T1OGELIJK VAN
ONS WANNEER HET ROND IS.

ZEGT HET
vooRT. .

ZEGT HET

VOORT

_

LEIDING EN BESTUUR KRESJ
BIBELEBONTSEBERG.

x Bij

voLdoende belangstelIing.

Kresj Bibelebontseberg
Oranjestraat 1
5611 JG EINDHOVEN
tel-:
O4O - 43727§J

U

f n al-l_e berichten tot duswer
het BERGEN BULLETfN zijn de in
"kombies" onjuist omschrewen.

Gedoeld r"rordt op de steeds grote
urordende groep buurtbeuroners die
niet alleen in hun r.roning uronen,
maar daar ook r"rerken met |ret
doel daarmee deels of wolled.ig
in hun inkomen te woorzien. Het
hoewen daarmee beslist geen
formeeL gevestigde bed.rijven te
zi .j n. Ook uitoef ening van wr j_ je
beroepen, uitvoeren van een d.ee]
van de ruerkzaamheden uit
dienstverband aan huis en
dergelijke
rrord.en nad.rukkeli.jf
onder kombies gerekend.
In hret volgende nurnmer van het
zal uitgebreid
aandacht besteed ruord.en aan d.e
trijze Lraarop gezamenlijk geurerkt
kan urorden aan de standpunt
bepaling wan d.e kombies.
BERGEN BULETIN

Rogier 6nrijning_
prinshendrikstraat_
B Ei 5 Ei 11 Ht< gindhoven-

\.,FÈI.JWII- I- IGEFÈS
@FZ6EHT
oranjestraat

1

5611

jg

Ons buurtcentrum bestaat nog
steeds omdat er vri j uri L t igers
zi j n dj-e het urerk doen. Er is
geen beroepskrachtVeIe taken dienen te r^rord.en
gedaan- Dit komt helaas nogal
eens op steeds dezeLfde personen
neerIíisschien heeft u een uurtje in
de r.reek wrij en r.ril_t u die op
ons buurtcentrum besteden?
Er ziin taken op het terrein van
plaatsverwangend beheerder,
akt iwitei tenleider,
t 5rpr.rerk,
copieerr,rerk, etcVoor informatie kunt u terecht
bij Harrtr van Rijkom, algemeen
beheerder. Hi.j is ook
telefonisch
bereikbaar op nr437279.
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De gemeente Eindhroven heeft de
Bouurkunde
25-Jarige faculteit
een studieproject
cadeau gedaan.
Het gaat om een 'studiegebied'
gelegen op de hoek Julianastraat
Vonderr"reg. Hier mag de faculteit
een wrije opdracht ontr,rikkelen,
mits woldaan wordt aan een
aantal voorLraarden- In 1997 moet
het project voltooid ziinVooruraarde kan zijn het behoud
van het otrde schoolgebouw op de
l okat ie, dat mogel ii k r,rordt
woorgedragen als rijksmontrment.
Er staan r"raardevolle bomen die
behouden dienen te blijwen.
Bowendien ligt het naast de
moskee, die door Lret opvallende
uiterlijk
invloed heeft op het
gebied en tegenover de
prijsvraaglocatie'geef
nierx.re
r*roonvormen de ruimte'.
Deze
opdracht maakt dat de
'vrije'
bestemming van het gebied nog
onduidelijk
is. Het terrein is
aI .jaren opgenomen in het
gemeentelijk owerzicht voor
r"roningbour.r, maar komt ook voor
op het owerzicht van
kantoorloeatiesEen combinati-e
van beide functies behoort ook
tot de mogelijkheden. De
faculteit
is erg blij met het
cadeatr, dat 'goed past in het
beleid wan de facuLteit
om de
contacten met de gemeente
Eindhoven werder uit te bouuren'
aldus decaan Thijs Bax in zijn
dankr"roord. 'Bi j gelegenheid van
het wol-gende lustrurm hopen r"re in
staat te ziin terug te zien op
een gerealiseerd project'.
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De gemeente politie
heeft op ons
buurtcentrum diwerse folders
neer gelegd betreffende
inbraakprewenti-e, voorkoming \.ran
fietsendiefstal
, urat je moet
doen voordat je op vakantie gaat
om je huis veilig
achter te
laten, etc.
Ook kunt Lr informatie meenemen
over eultureLe actiwiteiten
in
Eindhoven: 'Uit in Eindhowen,,
'Stadsschouurburgnieur.rs' en het
prograrrma wan het muziekcentrum
Frits PhiIips.

Verder kunt u folders meenemen
wan diverse cursussen
georganiseerd door KANS en Lret
lrloensels Dag,/Avond-coI Iege Deze folders kunt u gratis
ophalen vanaf 9.OO tot LZ-OO
uur- Ook kunt u terecht van
13.3O tot 16- 30 u\rr en ,s awonds
wanaf 19- OO tot 10.3O uurHarrlr rzan Rijkom,
algemeen beheerder11

