
September 2002. Het buurtbulletin van de Bergen verschijnt vier keer per jaar in een oplage van 1100 stuks.

Overal ht De Bergert wotdÍ er gebouwd. Eert nie.un'e betvorrcr in de Orat jestra«t is uog aan het slopen,

achter heru ht de Egtnortdstraat is onlattgs de botLtv van i'oottcontplex Cicogtte gestort. Wetlnuder

Schretu's verri.chtte afgelopen dorulerdag de offici.ele opeting.

Leiding van jongerencentrllm Dynamo over net geopende sportschool op Kleine Berg:

Weer Voetbalfeest op het Plein
Woensdag 2 oktober houden PSV en Dortmund een verbroededngsfeest op
het Wilhelminaplein. Dat is van vier tot zeven. Politie, gemeente en stewards
houden een oogje in het zeil. Er zullen -eeen bands optreden.

We willen goede contacten met de buurt'
Op de Kleine Berg is onlangs Sport-
school Dynamo geopend. "De afge-
lopen maanden zijn er hier tijdens
de verbouwing geregeld mensen uit
de buurt langs geweest", vertelt Simon
van den Nieuwenhof van Dynamo.
"Soms ook om zich te beklagen.
En voorbijgangers maakten cynische
opmerkingen. Ten onrechte. Wij doen
er alles a€rn om te integreren. En dat
heeft al tot tastbare verbeteringen
geleid." De sportschool blijft in
principe twee jaar, "Mits de nieuw-
bouw van D5mamo klaar is."

Van den Nieur.r,enhof begrijpt de
reserves in de buurt tegen de sport-
school. "Eerder zat hier ook een
sportschool, maar die had niet zo'n
beste naam. Omdat er dingen gebeurden

die het daglicht niet konden verdragen.
Bovendien verscheen er in de krant,
vlak voordat wij dit pand betrokken,

een verhaal r.r,aar fouten in stonden."
Mede daarom heeft beheerder Karel
Bevers snel contact gelegd met bijna
alle zaken in de dir:ecte omgeving. Om
tekst en uitleg orrer de sportschool te
geven. Ook is de gemeenschappelijke
parkeerplaats achter de sportschool
en twee aangrenzende zaken opgeknapt.
"En voordat r.r,e opengingen, hebben
we ons voorgesteld in de Ku,aliteits-
kring. Daar hebben u,e het onder
nreer gehad over een fietsensterlling
aan de overkant. Voor bezoekers van
ons, én van anderen", zegt Van den
Nieur.l,enhof die De Bergen een warm
hart toedraagt. "Maar we gaan niet op
onze knieën liggen om geaccepteerd

te rvorden." De sportschool is 'fu,&
open op werkdagen van 12 tot %, §
23 uuc en zaterdags tot viif uur. %
Het aanbod varieert van aerobics a
en streetdance tot fitness en boksen.
Dynamo richt zich op iongeren die
niet in 'gervone' sportscholen terecht
kunnen. Zoals "gabbers, hardrockers,
meiden en jongeren van Antilliaanse,
Marokkaanse en Turkse aÍkomst".
Deels zijn dat vaste bezoekers van
Dynamo, deels toevallige passernten. In
de school geldt een rookverbod, en is
maar in heel beperkte mate alcohol te
koop. "Zijn er problemen, dan kun je
altijd bij Karel terecht. Of anders bij
mii", aldus Van den Nieur,r,enhof.
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In de onderstaande ingezonden
brief spreekt een bewoner uit de
Bergstraat zijn bezorgdheid uit over
de toenemende sociale onveiligheid
in De Bergen. Graag wil hij daar met
andere buurtbewoners iets aan gaan

doen. Wie belangstelling heeft, kan
contact opnemen met Piet Hendrickx,
Bergstraat 1 la, tel. 2466546.

Brand in de Bergstraat!

Helaas werd afgelopen zomer onze
vrees bewaarheid dat het bij ons in de
Bergstraat echt een keer uit de hand
moest lopen. Want in de nacht van 14

op 15 juli is op het terrein van Tempo
Team achter ons huis een container in
de fik gestoken. Die nacht rverden rvij
rond een uur of vier door een hevige
knal uit onze slaap gewekt en zagen
we na het opentrekken van de gordijnen
meterchoge vlamnen oplaaien. Pal tegen

de achterkant van onze ll,oning aan!

Welnu, zoiets is rverkelijk ongelofelijk
angstaanjagend. Achteraf mogen we
van geluk spreken dat rve door die
knal wakker zijn gervorden, zodat we
meteen 112 konden bellen. Gelukkig
stonden politie en brandrveer al binnen
vijf minuten voor de deur r.r,aarna de
brand vrij snel onder controle was.
Maar die vijf minuten leken wel een
eeuw!

Waarschijnlijk is de brand het werk
van onverlaten die de container moed-
willig of onder invloed van alcohol of
drugs hebben aangestoken. Onverlaten
die 's nachts steeds vaker onze rustige
omgeving onveilig maken. Om te
proberen dit soort calamiteiten te
voorkomen, zou de politie hier'.s
nachts vaker moeten patrouilleren.
Maar zouden vooral buurtbewoners
meer sociale controle moeten uit-
oefenen. En bij ongeregeldheden het
algemene politienummer 0900-8844
moeten bellen, of wijkagent Peter van
de Wal op nummer 2330423.

Piet en Fran Hendrickx,
Bergstraat 1la,
teL.2466546.

Naschrift redactie:
Desgewaagd vertelde Piet de redactie
naderhand dat de brand zo hevig rvas

dat de vlammen bij hem tot aan de

t,*,eede etage kwamen. Dat zijn vrouw
en hij nog nooit van hun lerren zo bang
waren geweest. En dat Tempo Team
nu nog aan het verbouwen is om de
aangerichte schade te herstellen, zo
fel r,r,as de brand. Inmiddels is de uit-
gebrande container die van kunststof
was, om veiligheidsredenen vervangen
door eentje van staal. Vetder heeft Piet
met bijna alle omwonenden afgesproken
om elkaars omgeving goed in de gaten
te houden. Want de straat gaat in veel
opzichten achteruit, vindt hij. Door
steeds meer inbraak, vandalisme,
geluidsoverlast en openbaar drugs-
gebruik.
Zo is er binnen veertien dagen twee
keer ingebroken in het bedrijfspand
dat zich op de begane grond onder
Piets woning bevindt. Beide keren

door lomprveg een grote voorruit in te
trappen. De tw,eede keer rvaren de
inbrekers zelfs met de auto gekomen
die ze met draaiende motor voor de
deur hadden laten staan. Dankzij
oplettendheid van Piets buren die
het kenteken van de auto hadden
genoteerd, konden de dieven even
later een paar straten verderop rvorden
aangehouden.
Piet en Francien wonen al zeven jaar
met veel plezier in de Bergstraat, maar
door de ontwikkelingen van de laatste
tijd brokkelt hun enthousiasme lang-
zaam af. Om het tij te keren r.vil Piet
samen met andere straat- en buurt-
ber,voners de sociale veiligheid in
De Bergen verbeteren. Hoe rweet hii nog
niet, maar daarover r.r,,il hij binnenkort
met medebuuftbewoners gaan praten.

Overigens heeft Piet nog niets gehoord
van de wijkagent die hij bovenstaande
brief ook heeft toegestuurd.



Bergen langzaam mÍurr zeker helemaal diclrtgebouwd
Bewoners proberen tij te keren maar krijgen nauwelijks steun van politiek

De Bergen is het middelpunt van dat het bourvplan goed in de omgeving de gemeenteraad? Moeten ze niet eens
allerlei bouwprojecten waarvan het is ingeperst en geen ernstige inbr:euk op in De Ber:gen met eigen ogen komen
Regentekwartier aan de Willem- het bestemmingsplan vormt. Verder bekijken hoe de buurt langzaam maar
straat en Cicogne tussen Catharina- was de rechter het niet eens met de zekerrvordtdicht-envolgebour.vd?Want
straat en Mauritsstraat de meest kritiek dat de bouw tot meer parkeer- er is veel meer aan de hand.
opvallende zijn. Maar er staan ook overlast zal leiden.
diverse kleinere projecten op stapel. Een teleurstellend oordeel, vinden de Zaak nog hangende
Onder meer op de hoek van de bezwaarmakers, rvaardoor de leefbaar- Zo is er een ander onstreden plan voor
Catharinastraat en het Wilhelmina- heid van het gebied verder u,ordt aan- de bouw van vijf stadsu,oningen op het
plein, op het oude schoolplein tussen getast. Wie rvil er nou tegen een hoge voormalige schoolterrein tussen Oranje-
Oranjestraat en Mauritsstraat en in blinde gevel vlak voor zijn raam aan- straat en Mauritsstr:aat. Hiervoor is al
de Van Egmondstraat. Bezwaren van kijken? Bovendien krijgen de stede- één politieke partij, de PvdA, op ver-
bewoners tegen het eerste project bouwkundigen van de gemeente met zoek van omwonenden het probleem
heeft de rechter onlangs van tafel deze uitspraak r,veer meer mimte om ter plekke konren bekiiken. Onthutst
geveegd, maar hij was het wel eens elke lege plek in de binnenstad vol te en bezorgd over dit plan heeft de
met bezwaren tegen het laatste pro- bonwen. PvdA-fractie er inmiddels wagen over
ject. En de bouwplannen
voor het oude schoolplein
gaat de gemeente binnen-
kort op een informatie-
avond toelichten.

Enige tijd geleden heeft de
gemeente een bour,rn ergunning
verleend voor een nieuw pand
in de achterluin rran het huis
op de hoek Wilhelminaplein-
Catharinastr:aat. Hier:in komen
twee atelierruimten op de
begane grond en zes appalte-
menten in de drie ver diepingen
erboven. Dit betekent een sterke
verslechtering voor de direct
aangrenz-ende r,l,oningen, zo vonden
omwonenden en bervonersconrité.
Want tussen de gevels van oud- en
nieur,vbonu, zit nog geen trvee meter;
tervvijl het nieurne pand ruim tu,aalf
meter hoog r,',ordt. Hier:mee gaan licht-
inval en privacy voor de onr.ir,,onenden
helemaal verloren. Bovendien zal de
parkeerdmk in De Bergen toenemen,
omdat er maar één eigen parkeerplaats
is gepland. Voldoende reden dus om
naar de rechter te stappen.

Zaak biina verloren
De rechter behandelde de zaak in de
zomervakantie. Hier voerden de om-
rvonenden als extra bezwaar aan dat
de bour.r,tekeningen niet correct \raren
en een vertekening van de rverkelijk-
heid gaven. De rechter oordeelde echter

Overigens moeten burgemeester en wet-
houders zich nog officieel over cleze

zaak uitspreken. Maar volgens geruchten
is het college inmiddels overstag ge-
gaan zodat niets deze nieuwbouw
meer in de r.r,eg staat. Maar: ligt hier
geen taak voor de politieke partijen in

gesteld aan het college van
B&W. Want ook hier geldt
dat de woningen veel te <iicht
tegen de karakteristieke r,vo-

ningen in de Oranjestraat en

Mauritsstraat aan komen te
staan. Met het bekende ver-
lies aan privacy en lichtinval.

Maar het college r,r,il de bourv
toch mogelijk maken doorvan
het geldende bestemmings-
plan af te wijken. Maandag
23 september is er een infor-
matieavond over dit project.
In het buurtcentrunr.

Zaak voorlopig gewonnen
En derde omstreden kwestie is de bouw-
vergunning voor een stadsrvoning in
de Vern Egmondstraat, op de hoek nret
de Catharinastraat. Hier gaat het net
als bij het eerste plan om een stukje
achtertuin van een u,oning. Met rveer
hetzelfde bczrvaar: door de hoogte
raken de omwonenden hun privacy en
veel van hun zonlicht krvijt. Ook zii
hebben de bouwvergunning aan de
rechter voorgelcgd. Maar met meer
succes: de bouwvergunning is geschorct.

Wbrdt hier echt Avuall nrcter hoge rrieuwboutv tussen gepropt?

Verbouu,htger t in de Oranj es t ra.aÍ



Interieurontwerpster Angela van Berlo uit de Oranjestraat:

'De Bergen is bijna een dorp
Tot haar verbazing kon Angela van
Berlo heel snel en makkelijk een
huisje in haar droomwijk De Bergen
kopen. "Voordat ik hier kwam
wonen, liep ik bijna dagelijks door
deze buurt. Op weg naar het centrrrm
om inkopen voor mijn werk te doen,
of om uit te gaan in een van die
vele leuke cafés of restaurantjes.
ïbevallig zag ik dit huis in de
Oranjestraat een keer te koop
staan. 0p een poster voor het raam.
Toen heb ik direct aangebeld en
rondgekeken." En ze was onmiddel-
lijk verkocht. Letterlii§ want een dag
of wat later was het huis van haar:

Angela (31) woont er nll een jaaq en
heeft het enorïn naar haar zin. Begrijpe-
lijk, haar huis straalt net als veel andere
woningen in De Bergen sfeer uit. Met
ven"assende nissen, hoekjes, bochten,
trapjes en'verspringen', waarbij veel
nog in de oorspronkelijke staat is
gehouden. Opmerkelijk is het trapie
naar de iets hoger gelegen opkame6,
helemaal achterin de keuken.

Angela heeli een -snunkpol iltgericht hui-s,

nruar dat is niet t envondeilijk voor een

ínterieurontwerpster

"Kijk, dat trapje kun je omhoog klap-
pen en dan kun je via dit andere trapje
de kelder in. Die ligt dus recht onder
de opkamer", legt Angela uit.

"Grappig, hè?" Elders in de stmat is
een huis, weet ze, rvaar de vloer van
de opkamer emit is gesloopt en de
kelder zo ver is dichtgestort clat deze
ruimte op gelijke hoogte met de keuken
is komen te liggen. "Doodzonde!",
verzucht Angela.

Thin
Ook de tuin is verrassend. Omdat die
groter is dan je in eerste instantie zou
denken. Dankzij de L-vorm rvaardoor
je achter de uitbourv onver-r,r,achts nog
een aardig stukje extra tuin ontdekt.
Maar met name door de vele frisse en
kleurige planten en bloemen. Door de
helderwitte buitenmuren van de
achtergevel en van de uitbouw met
keuken, opkamer en kelder. En door



in de stad, maar zonder dat ben \uende'
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de al even witte, dubbele schuurdeur
die oogt als de poort van een boeren-
schuur. "ln dit huis hebben ver voor
mij onder meer ook Italianen gewoond,
en ik heb lange tijd gedacht dat zij die
buitenmuren zo wit hadden geverfd.
Ik vind het namelijk nogal mediterraan
aandoen", verklaart Angela. Die Italianen
hebben echter niet de buitenmuren
van Angela's achtertuin wit geverfd,
maar de mensen van rvie ze het huis
heeft gekocht.

Alleskunner
Angela heeft haar huis smaakvol en
eigenzinnig ingericht en deels ver-
bourwd. Dat is niet zo weemd, Angela
is styliste, decoratrice en interieur*
ontwerpster. In Boxtel heeft ze de

MTS-opleiding Reclame
& Presentatie gevolgd.
Na haar afstuderen is ze

medio jaren negentig naar Eindhoven
verhuisd, en bij de Bijenkorf gaan
werken. Om de etalages en verkoop-
ruimtes aan te kleden en in te richten.
Maar daar was z-e al snel op uitgekeken.

"Je hebt er maar heel weinig ruimte
en wijheid voor jezelf. Biina alles
wordt centraal door het hoofdkantoor
van de Bijenkorf bepaald. Daardoor
zijn je mogelijkheden om echt creatief
bezig te zijn erg beperkt. En dat beviel
me niks, dus ben ik na een jaartje
opgestapt en voor mezelf begonnen."
Aanvankelijk u,erkte ze nog twee dagen
in de week bij haar oom Ad van Berlo.

"Onder meer om verzekerd te ziin van
een basisinkomen", verklaart Angela.
"Mijn oom had indertijd een ont$,erp-
bureau in de Catharinastraat. Op
nummer negen. In dat moderne, grijs
kleurige pand, dat er heel anders uitziet
dan de andere huizen in de straat."

Artifarti-sfeertie
Het typische karakter van De Bergen
met al die kunstzinnige types spreekt
Angela erg aan. Een'artifarti'-buurtje
noemt ze het zelf. Ook de vele leuke
cafés, eethuisje en kleine restaurants
op loopafstand van haar: huis maken
deze buurt aantrekkelijk, vindt Angela.
Maar net zo goed het 'dorpse' sfeertje
dat er toch ook hangt , zeker in de
Oranjestraat en de aangrenzende
Cathar:inastraat. "Het gaat er hier heel
gemoedelijk toe. Mensen groeten
elkaaq, en blijven vaak even staan \roor
een praatje. En ie kunt altijd bii iemand
naar binnen lopen als je dat r.vilt."

Maar niks moet, niks is
verplicht. "Ik hoef hier echt
niet elke dag bii iemand op
de koffje bijvoor:beeld",
constateerl. Angela opge-
lucht. "Je hebt hier niet dat
benauwende, niet die
sociale contrrole van een
dorp. Die voelde ik wel in

Zíjtaart, waar ik oorspr-onkelijk
vandaan kom. Daar wonen maar zo'n
2000 tot 2500 mensen. Of die sociale
controle er echt was, weet ik niet,
maar ík voelde die toen ',vel. Hier: heb
ik dat niet, omdat je hier toch in een
grote stad rvoont. Hier kun je anoniemer
zijn, als je rvilt. Meer je eigen gang
gaan, je in veel opzichter wijblijvender
opstellen."
Kortom, De Bergen is een soort
kunstenaarsdorp midden in de stad,
concludeert Angela tot slot. "En ik
rvoon hier bovendien in de mooiste
straat van Eindhoven, hoor ik vaak
zeggen."



Rob van der Linden uit de Oranjestraat vraagt bewoners én Cicogne-bouwer Amstelland:

'Red de_broedplaatsen van de gierzwaluw
in onze buurt!'
'Red de broedplaatsen van de gierzwaluw in onze buurt.' Dat heeft buurt-
bewoner Rob van der Linden uit de oranjestraat onlangs aan Àmstelland
gevraagd. Deze projectontwikkelaar leidt het bouvqrroject Cicogne op de
plaats van het voormalige scholencomplex tussen Catharinastraat en
Mauritsstraat. De schoolgebouwen zijn inmiddels verdwÀnen, en daarmee
ook de vele daarin aanwezige nestjes van de gierzwaluwen. En dat is erg
jammer: "Want de gierzwaluw is een bijzondere vogel. Daarom heb ik
Amstelland gewaagd in de nieuwbouw speciale voorzieningen voor hen
aan te brengen. Zoals speciale dakpannen, bakstenen en nestkasten."

De gicrzu'aluu: is prachtig gevonttd

Zelf heeft Rob boven op zolder elke
zomer turee nestjes met - steeds

dezelfde - gierzwalurven. En dat al
bijna dertig jaar lang. Hij koestert zijn
zomergasten met liefde. Omdat het
prachtige beestjes zijn, met name
vantÀ/ege hun perfecte lichaamsvorm
waardoor ze alles in de lucht kunnen
doen. Slapen, paren, drinken, \Àrassen,

insecten vangen, nestmateriaal verza-
melen, enzovoorts, enzorroorts. Zo is
te lezen op de internetsite rvaar Rob
enthotrsiast naar verr.r,ijst.

Gierzrvalur,r,en komen hun hele leven
dus bijna nooit op de grond, beherlve
om te broeden. Daarvoor trekken ze

elk jaar vanuit Afrika naar het noorden,
r,r,aaronder Nederland. Hier zijn ze zo
tussen begin mei en eind augustus.
Gierzu,alurven gaan telkens met een

vaste partner naar hetzelfde nest om
samen hun eieren uit te broeden.
En dat deden ze ook al meer dan een
eeuu, in de oude Catharinaschool.
"Daar waren ik-rveet-niet-hoeveel
nestplaatsen, maar dit voorjaar konden
de vogels er voor het eerst niet terecht.
Ze zullen dan ook wel behoor{i.jk
ontregeld zijn", vreèst Rob. Deze

behendige, supersnelle beestjes zijn
bovendien nuttig, voegt hij eraan toe.
"Een paartje met jongen vangt per
dag 50 gram aan spinnen en allerlei
vliegende insecten." En ze maken een
mooi, opvallend geluid.

Daarom betreurt Rob het dat sommige
buurtgenoten de toegangsgaten voor
de gierzrvaluwen in hun r,r,oning
hebben dichtgemaakt. Hij zou het dan
ook zeer u,aarderen wanneer zij meer
aandacht zouden hebben voor de
'vaste zomergasten van deze buurt'.

Bij het ter perse gaan van dit Bergen
Br"rlletin had Rob nog geen reactie van
Amstelland gekregen.

Inlbnnatie:
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Straatspeeldag succesvol
Al rveer enige tijd geleden vond de natíonale straatspeeldag plaats. om precÍes
te zijn, op r,r,oensdag29 mei. De straatspeeldag is een jaarlijkse terugkerende
actie van veilig-verkeersorganisatie 3vo voor veilig kin&riendelijk verkeer. Dit
jaar namen er in heel Nederland bi-ina een kwart milioen kinderen deel, en in
De Bergen zo'n 25 kinderen. Op het Treffinaterrein achter de Catharinaf{at
konden ze die dag lekker spelen op het poepwij gemaakte',,eldje. Ze konden
ballen gooien, touwtrekken en spelen met het reuzen'vier-op-een-rijlspel. Ook
namen ze de nieuwe glijbaan enthousiast in gebruik. Het springkussen rt'as de
grootste trekker. Gelukkig paste dat net tussen de vele geparkeerde auto's, die
ondanks een wiendelijk verzoek waren blijven staan. Ook het weer werkte
niet echt mee. Dit voelde af en toe eerder her{stachtig dan zomers aan. Maar dat mocht de pret
niet drukken, de kinderen uit de buurt. vennaakten zich prima. En daar droegen de gratis limonade,
snoep en poffertjes zeker aan bij. Ouders die volgend jaar wil meewerken aan de organisatie van de
straatspeeldag kunnen contact opnemen met Marion Slotman, Kleine Berg 46, tel.244255O.
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De gelneelte Eindhot'ert laaÍ lartg op !.ich wachten orn het ,uvegduk te asfakeren

Tbrugftoudcnder
In clie zes maanden moest Maurits

steeds zelf de gemeente bellen om
te vragen waarom er alsnraar niets
gebeurde. Tot zijn verbazing wetd
de gemeente opeens veel ter-ug-
houdender. "Misschien bleef de

situatie wel gervoon zoals-ie ra,as,

werd me gezegd. En op mijn suggestie
om iets te doen aan het te hard r:ijden
van veel r.veggebruikers - want met
name daardoor ontstaat de orrerlast -,

l«'eeg ik een afivijzende reactie", rrer-

zucht Maurits.
"In de trant van: 'Asociaal gedrag van
filensen kan de gemeente niet veran-
der:en. Dat is een breed maatschappe-
lijk probleem. En r.ve kunnen toch
niet overal flitspalen neerzetten'.
Nou, daar had ik dus niks aan." Maar
Maurits kreeg wel de toezegging dat
de gerneente \À/eer zou komen kijken.
En daarna, het r,vas inmiddels eind
juni, de belofte dat het wegdek snel
geasfalteerd zou worden. Maar rvaar-
schijnlijk niet meer vóór de bouwvak-
vakantie.

"Ludieke acties" op kom.st?

Hier kon Maurits rrede ntee hebben.
Toen eind auglrstus echter nog niets
aan het rvegdek was gedaan, stuur:de
hij een boze brief. Vlak daarna kreeg
hii te horen dat de keien door asfalt
zonden r.r,orden ververngen. Uiterlijk in
de derde u,eek van septer:rber. "Als het
dan nog niet is gebeur:d, ga ik al dan
niet ludieke acties voeten", verzekefl
Maurits.

Bij het ter perse Eiaan van cle krant was
nog niet bekend ofde gemeente lruar belofte

heeft gehouclen, of dat Maurits in actie

moest komen,
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Maurits van Hout uit Willeffi-
straat is geluidsoverlast beu
Door slecht gerepareerd stuk wegdek vlak voor zijn deur

Maurits van Hout uit de Willemstraat is het zat, de herrie voor zijn deur,
Begin dit jaar is het asfalt in zijn straat op vier plaatsen opengebroken voor
het aanleggen van riolering voor de nieuwbouw tegenover zijn huis. Nader-
hand is het wegdek niet opnieuw geasfalteer.d, maar dichtgemaalct met keitjes.
"Als stadsbussen of volgeladen wachtwagens daar hard overheen rijden,
gaan mijn deuren en ramen rammelen, en gaat mijn betonnen vloer trillen",
vertelt Maurits. Zijn talrijke verzoeken aan de gemeente om het probleem op
te lossen, hebben nog niets opgeleverd. "Maar onlangs hebben ze beloofd het
wegdek uiterlijk 20 september te asfalteren, Zo niet, dan volgen er acties.',

Matrrits heeft al tr,rree.iaar last van de
nieurvbouu, in zijn straat. Sindsdien
heeft hij zijn voorramen niet meer
opengedaan. Met name vanwege de
her:rie van de bour.v en het vele bouu-
verkeer. En nu dus vanwege de herie
van Iret r.l,egdek. Voorheen had Maurits
nooit bii de gemeente geklaagd, maar
de overlast van het open gebroken
r,vegdek rverd hem te gortig.

Agenda
In zijn agenda bladerend merkt
Maurits dat het probleem lzrnger
speelt dan hii dacht. "In mei had ik
hierover het eerste contact rnet de
gemeente. Nee, wacht even, al in maart,
zie ik." Aanvankelijk u,as de reactie

van de gemeente bemoedigend. "Al zo'n
tu,ee à drie dagen later krvam er
iemand kijken", weet Maurits nog.
"En die rvas het clirect met mij eens.
'Hier moet inderdaad iets aan gebeuren.
En snel', was diens reactie. Daar r.r,as

ik r,r,el blij mee."

Te vroeg gejuicht, zo bleek. W:int zes

maanden na het openmaken van het
wegdek ligt dat er nog alrijcl hetzelfde
bij. En het provisorisch gerepar-eerde
wegdek wordt alsmaar slechter. "Er'

ontstaan steeds meer gaten tussen de
keities. Hierdoor rvorden de trillingen
en geluidsoverlast erger. En als het
regent, blijven daar plassen in staan",
klaagt Maurits.



Speeltemein eindelijk klaar
Eindeliik Ls het speebenein tussert Snxitsstraat en Keine Berg klaa4 zij het na lang toutvtrel<)<en door
beu,,onets. Eird mei heeli de gemeente er eetx glijbaan en klimrek laten neerzetten, haff' juri gevolgd door
fukkett achter de doelen op het voetbalveldjq bdoeld ont ballen tegen te houden. Afgelopen zonrcr hebbert

kinderen uit de buu.rt al veel op het nieuw ingerichte terrein gespeeld, en zc zijrt er blii mee. Tenslotte is

dit de enige'groene'plek \vaar ze lekker hun gattg ktttuten gaat. lVÍaar er 1ifit nog *'el prcblemen. Zo

iifit er regelrnatig daklozen op het tencin, evenals jongelui die er een stickie komen rckert. Veel ouders

en kinderen vinden dat txiet zo prettig, r,aardoor ae de plel< nogal eens nijden. Verder hebben bewoners

bii de gemeente aangedrongen op frequent err grondig ondethoud ttan de ontgeving van het teneht,

ilrclusief'ltet horuleríoilet. En vragen ze hotdenbezitters om uitsbritend h.et hordertoilet te gebruiken

zodat speeberein en onryevittg schoon blijverr.

Lies Srneets zet op een qoruige zalerdagrniddag de btoetnetjes buiten fu haar voortuirt

Het bewonerscomité van De Bergen
heeft enige tijd geleden een werkgroep
verkeer opgericht. Op dit moment
inventariseert ze de huidige parkeer-
problemen, die des te nijpender worden
door" de vele lopende en op stapel
staande nieuu,bouwprojecten. Want
hoe meer nieuu,bouw, hoe meer
parkeervergunningen en bezoekers-
kaarten de gemeente moet uitdelen.

Daarnaast is het de vraag ofde
gemeente wel een iuist uitgiftebeleid
aanhoudt. Wellicht zouclen enige aan-
passingen op z'n plaats zijn.

Inmiddels heelt de u,erkgr-oep al een
aantal gegevens bij de gemeente op-
gewaagd. En nu brengt ze bestaande
en mogelijk te vernachten problemen
in kaart. Ont dat goed te kunnen doen
en bovendien namens de hele buurt te
kunnen spreken, vraagt de r,verkgroep
alle beu,oners onregelmatigheden met

de parkeerregeling aan haar door te
geven. Na een zo volledig mogelijke
inventarisatie u,il de werkgroep
samen met de gemeente en de politie
de parkeerpr oblemen gaan aanpakken.
Hierr,roor is begin oktober een afspraak
gepland. Daarom moeten reacties van-
uit de buurt eind september binnen ziin.

Werkgroep verkeer inventariseert parkee{problemen

Om de alsmaar groeiende parkeerproblematiek in De Bergen op te lossen,
waagt de werkgroep verkeer van het ber.vonerscomité alle buurtbewoners
hun klachten door te geven. Ook mensen die tevreden zijn over de huidige
situatie, mogen dat natuurlijk doorgeven. Schriftelijke reacties graag vóór
30 septenrber naar: Axel van Nielen, Prins Hendrikstraat 57.
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