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r De Bergen zit niet'opslot'voor horeca

De Bergen erg in trek
bii horecaondernemers
De wilk De Bergen is in trek bij de

de Bergstraat en de Willemstraat
zíin er nog een redelijk aantal ver-
gunningen te vergeven. In het in
2or.o van kracht geworden bestem-
mingsplan voor De Bergen is vast-
gelegd dat in een bepaalde straat
maximaal 333% van het aantal
adressen een horecabestemming
mag hebben.

Datzelftle percentage geldt ook A De Kleine Berg, mei 2Oí4. encurErrororBENEWourERS/FoToMEULENHoF

voor het aantal winkels. In de viif
stratenzittenmomenteel 55hore- maaropzvandez3adressenhoreca een maximum van 33,3% gehan-
cazaken.Diezijnalsvolgtverdeeld: en in de Willemstraat zijn zeven teerd,maariseenuitzonderingge-
KleineBergToadressenwaarvan23 van de 68 adressen in gebruik als maakt met het verlenen van een
een horecabestemming hebben horecazaak. Een uitzondering vergunning voor de huisnummers
Gz,g%). Van de 83 adressen op de vormt het Wilhelminaplein. Dàar 11en r2", hat een gemeentewoord-
Grote Berg ziin er r3 in gebruik voor ziin u van de z5 adressen in gebruik voerder weten. ,,Daarom is het per-
horeca GS,l%).In de Bergstraat zit door de horeca.,,Ook hier is altijd centage daar 48Y"." De extra ver-

horeca. Volgens de gemeente Eindhoven
iserop het momentveel vraag naar
horecavergunningen in de wijk.

onze correspondent
Lucas Nuchelmans
Eindhoven

De interesse om een nieuwe hore-
cazaakin de wiik De Bergen te be-
ginnen is volgens de gemeente mo-
menteel groot. In tegenstelling tot
wat veel bewoners denken, zit de
wiik niet op'slot'voor nieuwe ho-
reca en is het maximum aantal za-
ken nog niet bereikt.

Alleenvoor de Kleine Berg en het
Wilhelminaplein verleent de ge-
meente op dit moment geen
nieuwe horecavergunningen om-
dat daar het afgesproken maximum
is bereikt. Maar voor de Grote Berg,

gunning betreft het voormalige
VB&T-pand dat een hotelrestau-
rant wordt.

Voor de verbouwing van het
pand is inmiddels ook een omge-
vingsvergunning verleend. Bewo-
ners in De Bergen reageerden de aË
gelopen iaren vaak verbaasd als
door de gemeente ondanks hetver-
meende 'horecaslot' op de wiik
toch vergunningen werden ver-
leend voor restaurants en cafës.

Terughoudend
Veelal werd er vanuit gegaan dat
het maximum aantal horecaver-
gunningen was verleend. De Ber-
gen telt op dit moment 55 horeca-
zaken: +S restaurants (droge ho-
reca) en 10 cafës (natte horeca).

De gemeente is over het alge-
meen behoorliik terughoudend bii
het verlenen van een vergunning
voor een café. Die terughoudend-
heid heeft voor een belangriik deel
te maken met de woonbestemming
van de wiik.


