Erndeli.yk is het dan z-over. het plan
r

rxrr dc herinnchting r an de Heilige

terrern en dat duurde drx>r de daar

Geeststriat ligt nagenoeg klaar om
uitgevoerd te u'rtrden en het budget

Plannen maken

crvoor is goedgekeurd.

De straatgroep Íbrmuleerde een

Ik

randvoorwaarden naar de gemeente

z-eg

nagenoeg klaar omdat over

hcrinnchtrng à la Bergsl.rutt tekomen.

gekonstateerde vervuiling erg lang.

Slingerproflrel
erantal

Tenslotte vonden gemeente en buurt
elkaar in een plan waarbij het

enkele cletails zoals de aÍ'scheiding

toe en maakte de afspraak «lat de

slingerprofiel gehandhaafd bleef en er
wel stoepen aangebracht zouden

tussen Berlage-tuin en Sprlndhof nog

innchting v(x)r wat betreft

worden die echter er,enals het rvegtlek

de

geen duidelijkheid is.

materiaalkeuze er globaal zoals de

in klinkers uitgevoerd zouden rvorden.

De uitvoenng laat nog even op zich
s'achten (a.irnvang medio augustus).

Bergstraat zou uit gaan zien.

om de snelheid nog meer uit de straat
te halen, uerden in dit plan trvee bre«le

Wat ons betreft had het al lang klaar
moeten zi.;n, maar gmd, werk heeft b!
de gemeente Eindhoven

tijd nodig

Vervolgens hebben rvij 2 plannen ontrviklield die door Frans van Pierre
keurig op maquette zijn gezet en
ven'olgens aan de straatbewoneni en

zullen we maar zeggen.

gemeente zijn gepresenteerd.

Begin 1994 toen de bebouwing van het

De keuze voor een straat met ver-

'Gestèl ' terrein van start ging is de
straatgroep 'Herlige Geest'die zich in
samenwerking met het belvoners-

spn ngend parkeren (sli
z-onder

ngerproliel)

trottoirs had duidehjk de vtxrr-

verkeersdrempel s arangebracht ter
h«>ogte van het Prins Hendnkpark;e en
tcr hoogte van de aansluiting
H. Geeststraat -Spr.;ndhot.

Ook voorziet dit plan in een betere
innchting van het hins Hendnkparkle
alsmede een goede aansluiting hierr,an

op de Prins Hendnkstraat.

komitee al langer met dit terrein bezig

keur lan de bewoners. Vanuit de
dienst Verkeer §'as hier grote a|ersic

hield, aktiel gew,orden om een goed
plan tot herinrichting van de grond te
knjgen. De belofte van herinrichting

tegen, zorvel rvat het slingerproliel als

Bomen

het ontbreken van stoepen betroÍ'.
Tevens bleek op dat moment dat het

daan.cxrr in de plaats k«rmen

lag er al lang, het rvachten was echter
op de bebourving van het 'Gestèl'

De huidige bomen gaan verdu,ijnen,

budget dat ter beschikking rvas

in totaal 28 bomen, te rveten 9 b«tmen

volkomen onvoldcrcnde was om tot een

in de H. Geeststraat, 5 in het

Pnns Hendnkparkje,4 b4

<1e

aan-

sluiting H. Geeststraat-Spijndhof en
op het Spi.yndholplein.
Er rvordt gcbruik gemaakt van
vcrschillende kleuren klinkers en
10

Nadat hetjaarrerslag is besproken

deze s,orden bij dc aansluiting Prins

w'orden een aantal brandendc z.aken
besproken.Het belangrijkste punt van

Hcndrikpark en Spijndhof in diverse

de vergadering bctrol ile stichting in

motleven gelegd.

oprichting

r an

de horeca-ondernemers

Spijndhoi en Willemstraat zal de
gcluidsoverlast voor de bervtlners
allcen maar vergroten.

Herinrichting H. Geeststraat

I{et uiteindeli.;k gekozen type af-

'Eindhoven Dichterbi.f is er veel

De Heilige Geeststruat zal na de z.omer
opnieurv n,orden ingericht. Er is hier-

scheidingspaaltjes is het lage grijze

aandacht voor deze groep ontstaan. De

ovcr conLact gelveest tussen de

betonpaaltje zoirls in de Bergstraat.

bervoners zouden het ku'alijk vinden
wanneer deze organisatie de l-unctie

straatgrocp Heilige Geeststraat en de

Verlichting

van de uiteindelijke plannen heeft niet

De gekozen verlichtings-armaturen die

van het buurtoverleg (u'aarin verenigd
de bew'oners,de s'inkeliers, de rvoon-

r'nrspronkelilk gepland rvaren van het

u,erk combi's en de horeca) zou

plaats gevonden. Dit n'clrdt door de
straatgroep betreurt. Zie l'oor details

type zoals thans op het SPijndhoi
hadden niet onze voclrkeur. Druk

aantasten. Juist een overleg met alle

van de inrichting verderop in deze
krant.

It'rbb1'cn van buurtkotnité/platvorm dc

belangengroepen in de buurt uordt
van belang gevonden. Dus atspraken

Bergen (brar'cr Rogier!) heeft tenslotte

tussen gemeente en horeca die ook

Nieuw buurtcomité

andere groeperingen íulngaan dienen

Na het bespreken van o.a. dez-e punten
$'erd overgegaan tot hct verkiez-en van
een nieurv buurtcomité. Alle vcrkies-

rn de buurt. Door het artikel in

geleid tot een betere

k-euz-e

die in de

toekomst ook Ce rest van de Bergen

in het buurtc'rverleg besproken

gaat sieren"

rvorden. De stichting zal met belang-

te

gemeente. Een goede terugkoppeling

stelling s'orden ger olgd.

baar gestelde personen zijn verkozen.
Dit rvaren: Tiny Somers, Come van de

De inrichting van het SPijndhof

Polyground

oorziet zoals gezegd in het
pleultsen van veertien txlmen, r'erder

Een ander punt dat met deze stichting
in relatie staat is het cxderzoek van de

Heuvel, Willem van de Pasch, Hans
Weemaas en Marion Slotman. In de

zrln 30 parkeerplaatsen gePland,

stichting Polyground dat een onder-

ring

terl'ijl

zoek doet naar de mogeh.;khedcn van

tari s lvorden verkozen.

Spijrrdhof
r

het gedeelte tussen Spijndhol'

eerstvol gende buurtcomi té-l'ergadez-al een

voorzitter en een secre-

en Kleine Berg parkeerv'rij bluft.

een 'horecaconvenant'. Dat wil

Bij

De innchting van het Spijndhof is

zeggen of het mogelijk is om met de

paar ideeën naar voren:

reeds gedeeltehjk klaar, de stroken die

horeca ondememers in De Bergen

1.

thtrns groen van het <;nkruid zien

pakken zou je misschien meer mensen

nroetcn nog beplant rvorden o.a. met

soortgelijke afspraken te maken ten
aanzien van leefbaarheid en veiligheid

tien stuks bomen.

als is gebeurd op het Stratumseind

Van de geplande aÍ'scheiding die cr

Het buurtcomité zal een gesPrek

alle ben'oners de mogelijkheid te
biedcn om u'ie dan ook aan te rvijzen.

tussen de Berlage-tuin en het

hebben met Pol.v ground.

De aanges'ezen personen zullen

Spilndhof gaat komen heelt de buurt
nog geen glimp opgevangen.

de rondvraag krvamen nos een

Door de lerkiezingen anders ::an tc

kunnen bereiken. Bijvoorbeeld drxrr

vervolgens benaderd rvorden o['

zi1

Hct plan voorziet niet in een innlbarrière aan de Kleine Berg kant, een

Een beu'oner vestigde de aandacht op

zich beschikbaar willen stellen.
Weigeren is natuurli.;k mogelijk. Het

de onhviklielingen aan het Sp4ndhof.

buurtcomité zal dit in overu'cging

voorziening lvzurom wr1 nadrukkeltlk
gevraagd hebben en die hard nodig is.

Dc muur tussen het Spijndhol en de
tuin van café Berlage zou u'orden

Wellicht komt deze nog

omgebourvd tot een geluidrverende

2. Nieurve bervoners in de buurt n'eten
zo rveinig van het reilen en zcilen in

lYand. Het wonen is volgens het buurt-

deze buurt. Is het niet mogeli.;k om

comité niet verenigbaar met calé-

bi1 de be-

spreking van de overgebleven details

Muur Berlage

nemen.

Tenslotte: het u'as een lange moeilijke

terrasbez-oek. Het buurtcomi té zal

rieg om tot een herinrichtingsplan
voor de Heilige Geeststraat te komen,

navraag doen br1 de gemeente wat er

hen te informeren? Doordat de buurtkrant ditjaar nog niet is verschenen is
er ook maar rveinig inlirrmatrc

nog van deze plannen overeind staat.

verspreid. Het buurtcomitó zal hier

nu de uitvoering nog .....

Er schrlncn cxtk plannen te beslaan

eens bij stil staan.

\'(x)r een hek. Een hek tussen SPqnd-

3. Altud zijn het dez-ellde menscn dic
z.ich in z-etten voor de buurt. Van het

Silvain Vriens

hol'en het binnenterrein omsloten d«»r

o

één komt het ander, en zo zieje dat

ergernis van buurtbewoners («)k van

enkele mensen alles doen. Je zou veel

het Vonder-kwartier) en van

meer kunnen lvcrken met vrils illigers

voor ad hoc takcn.

marktkooplui. De markt in het ccntrum
loopt van geen meter. Daarom heelt

Dus voor een bcpaalde taak iemand

mevrouw van Eekelen een handteke-

oo
oo

benaderen die dan namens het buurt-

ningenactie gestart om de markt u,eer

Oud papier u,ordl elke dinsdagochtend

comité optreedt. Zo spreid je taken en

terug te krijgen naar het Wilhelmina-

opgehaald in de oneven weken. Het

verantrvoordeh1 kheden.

plein. Het buurtcomité juicht dit

papier dient dan r'óór half negen aan

4. De vrijdagmarkt is alrveer een tr.ldje

initiatief van harte toe! Zie voor urtge-

weg van het Wilhelminaplein. Tot

breid verslag elders in deze krant.

Oud papier

straat te staan. Het betreft de volgende
dinsdagen: 4 en

18

juli, l,

15

en?9

augustus, l2 en 26 septemhr.

Chemokar
De chemokar komt dit jaar nog twee
maal door de u'ijk. U kunt dan urv
chemobox aanbieden. Wanneer u de

l7 Juni j.l. r'ierdc Wereldwinkel

publieksakties en het verzorgen van

Eindhoven haar 25-jarig jubileum met

gastlessen op scholen. De

een groots leest. In en rondom het

wereldwinkel was toen meer

pand aan de Grote Berg 9 werd het

informatie- en aktiecenÍrum.

publiek een gevarieerd programma

In

gepresenteerd.

marechaussee-kazeme aan de Grote

In de rvinkel kctn men terecht om
pr<'dukten uit Afrika, Azië en t-atijns-

Berg 9. Hier kunnen rve het

winkelgedeelte uitbreiden, is er een

Amerika te kopen. Daarnaast s'aren

aparte uitleen van boeken en

een video-programma en

documentatie en een ruimte om

tentoonstelling over 25 jaar produktenaktics tc bekijkcn.

groepen te ontvangen en kursussen te

naar de standplaats van de chemokar te

gaan. Deze dagen zijn:

O

1985 betrekken we de voormalige

19

juli

en 20 oktober.

Standplaats Catharinastraat:
I

I.30 tot I L45 uur.

Standplaats Wilhelminaplein:

o

16.45 tot 17.00 uur.

o o

o

presenteren.

Vurr de kindcren was er poppenkast

In de loop der jaren besteden $,e meer

en op het binnenpleintje aan de

aandacht aan de inrichting, uitbreiding

Paradijslaan leuke spelletjes re doen.

van het assortiment, aantrekkelUke

Ondanks het slcchte rveer viel daar
cnk te genieten van Afrikaanse

kar gemist heeft is het mogelijk om

etalages en scholing van de eigen

trommel, aktiekcrcr Lopend vuurtje,

vnjwilligers. Tegenu,oordig ogen we
als een gezellige winkel rvaar iedereen

De buurtkrant is een middel om de
buurt te informeren over de
ontwikkelingen in de buurt. De krant

een buikdansercs en de muziekgroep

terecht kan voor kado-artikelen,

kan echter alleen maar verschijnen

Dondervogel.

sieraden, levensmiddelen en

\r'annecr cr voldoende kopij is.

Enkele gastsprekers zorgden vcnr de
serieuze noot op deze feestdag.

handnijverheid. Voor al deze produkt-

Helaas ontbreekt het aan schrijvers.

en geldt dat aan de producenten een

Het is best mogelijk dat u,e U ook

betere prijs is betaald dan via de

hebben gezien, want er waren vele
nieuu,e gezichten te bekennen. Ol bent

commerciële handel. De inkoop

MomenteeI hebben we vrijrvilligers

gebeurt rechtstreeks br.y kleinschalige

r,oor de lav-oul en het kopiëren van de

u al eens eerder binnengelopen in onze
u,ereldu'inkel?

coöperaties in het Zuiden.

krant. We hebben echter een

Tussenhandel en spekulatie op de

dringende behoelte aan schrijvers.

De afgelopen ku,art eeurv is de

wereldmarkt rvorden

u,ereldu,inkel in De Bergen-buurt

Geen hulp dus, maar eerlijke handel.

gehuisvest ge$,cest.

In

1970 openden

z-o

omzeild.

Dringend verzoek

Bent u die buurtbervoner die rvel eens
artikel rvil schri.;ven voor de krant?

een

Desgewensl. kunnen rve informatie

Graag bedcnken \\'e samen met u

rve de deur in de Bergstraat, tegenover

verschaffen over de herkomst van

waarover het artikel zal moeten gaan.

het parkeerterrcin.

produkten en de pro.;ekten.

Inmiddels is dit afbraakpand.;e

r er-

Mcer u,el.en?
Neem dan contilcl. op met:

drr,'enen.

L-oop gerust ccns binncn in onzc

Marion Slotman, tel: 442550.

De cerste 15 jarcn zijn §,e daar in de
\\,eer ge\\reest mct de \,erkoop ïan '3e

wereldu,inkel, die op de normale
rvinkeluren geopend is.

Zonder schrijvers zal de buurtkrant

u'ereld' produktcn, het voeren van

Hopehjk tot ziens!

niet mccr kunnen r erschijnen!

Bij het lezen van

een boekje van Frans

Denkers, politiepsycholoog in
A

msterdam en N.Toenders: "Een

toontje lager. Znlfred:raamheid in de
Amsterdamse Pijp-199a) leek her me

zinvol om hierover een artikeltje te
wijden in de buurtkranlTemeer omdat
ook binnen onze gemeente het begrip
" zelf

redzaanrheid" steeds vaker

Een voorbeeld:

-

en denken, ontdekken dat er in buurten

Een jongeman bclt de politre.

Hij is

zijn sleutels vergeten en vraagt de
agenten via balkon binnen te klimmen
omdat hry zelf bang is te vallen.
De agent geeft aan dat hem dat evengoed kan gebeuren en adviseert
vervolgens de man de sleutelspecialist
te bellen.

(niet officiële) netrverken Àjnvan
mensen die elkaar goed kennen en van
bewoners die hun straten in het oog
houden. Men ontdekt dat dit voordelen
biedt omdat de politie minder als
oplosser gezien wordt doordat men
vaak de eigen boontjes dopt.

Hierdoor worden instellingen als

onderwerp van gesprek wordt. Het

politie van probleemoplosser tot

bevorderen daarvan heeft de aandacht

Zrlfredzaamheid vraagt 'n andere

ondersteuner van het eigen kunnen

van gemeentebestuurders en politici.

manier van denken en werken.

van burgers.

Uit een onlangs in Eindhoven

Ook vmr de politie. Wat er jaren met

gehouden enquete blijkt echter dat de

de paplepel is ingegoten

geënqueteerden het bevorderen vzrn

verander je niet in korte tijd.

zelfredzaanheid niet of slechts
minimaal zien a.ls een item wÍurvoor

Een voorbeeld:

door de overheid geld zou moeten

worden uitgetrokken. Op zich is het
natuurlijk ook paradoxaal om gelden

vrij

te maken om mensen te leren hun

eigen boontjes te doppen.

Of niet......?

Een vrouw is al enkele dagen niet
gezien. De deur wordt opengebroken.

-

Veel mensen zijn er echter zo op
geconditioneerd dat de overheden en
instituties er voor zijn om al hun
problemen op te lossen dat, als je niet

uitkijkr, je als overheid of instanrie

Buurman die belangstellend komt

daarin laat meezuigen.

informeren wordt weggestuurd.
Dat is in feite een gemiste kans naar

Dat gevaar is nog groter omdat
diezelfde overheid en insí,anties

de toekomst toe. Door het aanwezig

meewerken aan die conditionering en

zijn van een gezonde sociale controle

denken dat zij die

zou het namelijk niet voorgekomen

burger moeten helpen en daar beleid
op mocten maken. Men vraagt zich

zijn dat de vrourv enkele dagen ziek in
De stichting maaschappij en politie

huis had gelegen zonder dat iemand

omschrijft zelfreÀzaamheid als vol gt:

dat s,as opgevallen.

niet meer a[ rvat de betrokkenen zélf
kunnen maar perfectioneren hun

Bij

bedrijf in onderlinge compctirie-

"Emanciperen

to,r,

.(overheid)instel-

lingen; grip houden op het eigen
lcven, daaraan zelI sturing geven en de

de politie ontstaat ook steeds meer

het beseldat de oplossing voor

geschillen.

bijvoorbeeld ecn steeds terugkerende
burenruzie niet ligt in het
strafrcchtcircuit. Hoervel men \rroeger
"dat sociale gedoc" niet zag zittcn,

flexibel en creatief inspelen op

Dat u,il dus zeggen dat een organisatie
als de politie, maar ook bijvoorbeeld
de gemeentelijke instellingen, hun

ziet men steeds vaker in dat voor

doelstellingen als klantgerichtheid,

probleemsituaties waarmee men rvordt
geconlronteerd. "

bepaalde problemen in een rvi.;k

dienstbaarheid etc. eens kritisch

andere -nict traditionele-oplossingen

moeten herzien ten behoeve van de
eigen vermogens \/an de burger.

regie daarover niet. uit handen geven,
met gebruikmaking van de eigen

mogelijkhcden in dc omgeving

te bcdenken zryn, liefst u,aarbij de
We leven echter in een

zel Í-redzaamheid

verzorgingsstaar rvaarin Ietterlijk alIes
is geregcld.

een grote rol speelL

Telkens dient men zich de vraag te
stellen ryat de cliënt zell kan en rvelkc

van buurtbervoners

Voor ieder probleem is wel een
instantie o[deskundige in het leven

Een door buurtbervoners opgelost
probleem houdt veel langer stand dan

ondersteuning geboden kan worden.
Men moet zich aanleren bepaalde

een door een ander aangedragen

diensten te weigeren.

geroepen die een oplossing kan

oplossing.

De overheid moet dus veranderen van
pretentieuze probleemoplosser naar

bieden, al dan niet tegen vergoeding.

Hierdoor is echter de situatie ontstaan
dat veel mcnsen aan creativiteit
hebben ingeboet en het vermogen om

zélfoplossingen te bedenken en
daaraan uitvocnng te geven, geheel ot
deels

zi..1n

verlorcn.

Als je dit soort zaken uit handen geeft

bescheiden ondersteuner en kataly-

vcrmrndert de samenhang in een straat
en he[.;e de solidariteit op waardoor

sator van het eigen kunnen van
burgers.

een i ndi vidualisme ontstaat.

Gervone mensen die ook in uw rvijk

En,aringen leren ook dat agenten, die
op een dergelijkc manier gaan u,erken

str€ull. \\,onen,

die ongemerkt een
positieve invlocd hebbcn op de

o[

kn.;gen op het Wilhelminaplein. Btl de

leeíbmgeving, zijn van onschatbare

Het is een ieder die de markt u'eleens

u'aarde.

bezr>ekt opgevallen

Het leven

vnldagmarkt in het centrum voor geen

gcr

buurt. Na het l'erz-enden van de briel

staken

meter loopt. Wanncer 1e een praatje
met de marktkooplui maakt dan blijkt

dan *'anneer de o[Ílciële inst.anties dat

dat ook zrj vinden dat de markt in het

vcx>rstanders voor de verhuiz-ing van

z-ouden doen.

centrum niet loopt. "Mensen komen
om schoenen te kopen, nict voor

de markt \\'aren. Een nieun'e lijst rverd

Peter r,an de Wal

levensmiddelen" zegt de kaasboer. Op

aan de gemeente.'Er zr.jn minstens 80

nctw'erkinspekteur "de Bergen"

het Wilhelminaplein liep dat veel

handtekeni ngen verzameld.

z-ou

ernstiger ontu richt

raken op het moment dat alle

lrilrvilligers in het land zouden

dat

bneÍ' had

de

z.r1

een handtekeningenlijst

rxtd van medestanders uit

de

bleek dat er nog veel meer

gemaakt en ook deze rverd verzon«len

beter. Er rvaren veel meer

marktkooplui geÍntercsseerd in een
plekle op het plein.Voor onze buurt is

Dc heer Steenkamp lan de gemcente
hceft mevrourv van Eekelen een brief

*'aar- in hrj tluideh.lk maakt

het een verlies dat de markt is

gez-onden

verdwenen.

dat de r ri.;dagmarkt eventu-eel u'ordt

Flet buurtcomité heei-t nog geprotes-

opgeheven \l'egens gebrek aan

teerd tegen het vertrek, mnar de

belangsielling! Dit is wel het laatste

gemeentc had haar besluit genomen en

waarop gervacht wordt.

de markt u'erd verplaatst.

Mevrouw' r'an Frkelen heeft inmiddels

ook steun gezocht bil de sudspartt.l
Eindhoven met stip. De heer Zillstra

Handtekeningenactie
Op dejaarvergadering van het

van deze partii zal z.ich inzetten om de

buurtcomité krvam mevrourv Van
Eekelen vertellen van haar actie.Zij

markt te behouden.

had een verzoek gericht aan de

Het buurtcomité is

gemeente om de markt §'eer terug te

deze actie van nlevroulv t'an Eelkelen.

De Kleine Berg is niet alleen uniek in

Iemand noemde onze buurt al de

onz-e stad, maar ook in Europa. Zo rvas

"paaltjesproeftuin van Europa",

ik

z-eer

verheugd rnet

Het opgeruimde altematief is in de
binner, slad te aanschou*'en.

tle burgcmeester van Parijs onlangs

bedoel maar. Laten rve daar trots op

En laten rve rvel wezen: De Bergen,

met enkele afgevaardigden uit die

z-4nl

met zrjn zo karaktens'rieke gebrek aan

índere Lichtstad in Eindhoven te gast

Kr.;k, Amsterdam heeft zrjn

clrganisatie, daar kan toch Been Heuvcl

om op de Kleine Berg het nieurr

"Amsterdammertjes" maar daarmee is

tegenop?

straatmeubilair voor de pas gereno-

het dan ook op. Terrvrjl in De Bergen....

Tot slot, buurtgenoten, wens ik een

veerde Champs El.vsées uit te zoeken.

Een kleine greep: de hinderpaal, de

ieder een heel tolerante zomer toe. En

bran«lhiris en de brandaris, de "rots",

laten \\e onze buurt houden zoals hij

Dit verbaast u wellicht. Want zoveel

de Jan Huygenpaal (het zgn. 'paniek-

is: divers en schijnbaar ongeorga-

straatmeubilair kent de Kleine Berg
toch niet? Met wat verkeerspaaltjes en

paaltje"), Kniertle

e

pi spaaltj e,

I

èn Kniertje 2, het

enzovoorts, enzovoorts.

niseerd. Net als de "paaltjesproel'tuin".

Trourrens, heeft u ook een favonet

een paar ouwe prullenbakken is het

De oudenvetse stoeprand heeft zijn

perkpaaltje op de Berg?

wel op, zult u denken.

langste tijd gehad, dat verzeker ik u.

Ik

dóiír gaat het om.

En ik rveet, sommigen storen zich aan

MaanenT,an Reuzel

Nergens in Europa zijn op z-o'n kleine

het rommelige straatbeeld op de

oppervlakte zoveel verschillende

Kleine Berg, maar dat heeft toch ook
zijn charme?

w'el. En

ik noem

Dat klopt ook, maar juist die paalqes,

soorten perkpaalqes te bervonderen.

hern Harn'.

Een historisch overzicht r,an de ont-

beslist over aankoop van de panden

bevinden z-ich 7 appartementen en een

ikkelingen binnen een gebourven-

dtxrr de w'oningbrrurvr ereniging St.

groepsrvoning vtxrr drie pers()nen.

rr

kompleks.

Trudo.

In mei 1992 rverd de w'oningbou*'-

van levering brj de notans en kreeg de

Daadvi,erkel

vereniging St. Trudo benaderd dtxtr

stichting Trudo er een markant

eind 1994.

makelaarskantcxrr Huibers met het

gebouu' in het stadsvemieurr ings-

Na l'ertragingen door aanu,ezigheid

Op ti oktober 1992 passeerde de aktc

v'erz-oek

o['er interesse \!'as voor aan-

gebied de Bergen brj.

ijk is ui tei ndelijk gestart

van asbest, tegenvallende

koop van de panden St. Catharinastraat 23

Bouwperiode

slooprverkzaamheden en een

llm29.

Na een eerste bezoek en een voor-

Overleg bewoners

stakingsperiode begin 1995 is het

Met de zittende bewoners, totaal 7

gehu$' opgeleverd op

27

juni

1995.

z-ichtige doorrekening van alle

personen, rverd intensief overleg

linanciële konsekrventies rverd positiel

gevoerd oler het proSramma van

Vanaf het moment van oriëntatie over

op het verzoek gereageerd en aÍ'-

eisen, de rvoonrvensen, hel

de aankoop tot op het momenl van

gesproken dat:

huurprilsniro. het trldstip van

oplevering is een pencxJe van dne jaar

a
b

een haalbaarheidsonderzoek

uitvoering, de mogelijkheden van

verstreken. In eerste instantie was in al

verricht zou rvorden

verhuizen e.d.

het optimisme dat destilds post had

toestemming aan de gemeente

Gezamenlijk vonden ten kantore van

Eindhoven gevraagd zou rvorden

de corporatie een aantal brleenkomsten

gevat, de gedachte, dat binnen
anderhalf jaar de planvoorbereiding en

Haalbaarheidsonderzoek

plaats alvvaar de stand van z.aken nader

het bourvproces afgerond had moeten

besproken rverd, de hoogte van de

kunnen zi1n.

í

Doel van het haalbaarheidsonderzoek

herinrichtingskosten, de

rvas: Vaststellen staat van onderhoud

aangebrachte voorzieningen en de

r an de panden

in bourvtechnische

z-in

en konsta-tering van de u'txrn-

z-el

Huurprijzen

herhuisvesting. Oorspronkehlk lag het

De appartementcn kosten gemiddeld

in de bedoeling om daadrverkelr.;k op I

Fl. 580,- per maand ercl. servicekosten

technische gebreken.

mci 1993 met de bou$'\akaktiviteiten

De groepsrvoning kost gemiddeld

Hierr,r.nr rverd opdracht gegeven aan

te starten.

F1.275,- per maand per eenheid en
excl. sen,icekosten

het archi tecten- en ingenieursburo

Uiteindelrlk is slechts één beu,oner in

Kot,os te Eindhor,en.

het gerenoveerde kompleks

Uiteindehlk resulteerde het

teruggekeerd.

Karakterbtie*rïerschijningsvorm

haalbaarheidsonderzoek in drie opties,

De renovatie heeft op zo'n wUze

te rveten:

Planvoorbereiding

plaatsgevonden dat de oorspronkelijke

-

Uiteindelijk bleek met name de

karakteristiek van het gebouw, dat
dominant in het straatbeeld aanwezig

onderhoud
renovatie

haal baarheid van doorslaggevende

slcnp/r,en'angende nieuwbourv

faktor hoe om te garrn met de
renovatie van het kompleks. D<xrr

is (zeker komend vanal het Wilhelminaplein), behouden is gebleven.

Zou,el vanuit linancieel als rvoon-

veranderende subsidie- mogel

Van binnen heeft het gebouw een

technisch «)gpunt lverd besloten tot

zwaardere eisen door het bouw,besluit

totale transformatie ondergaan. Binnen

h«rcgw'aardige renclvatie van de panden.

bleken een aanlal opties niet meer

de woning kunnen verschillende

haalbaar.

ni vclverschi

Toestemming gemeente

Boulbedrijf van Santr,oort is halver-

die het wonen op deze markante plek

Als corporatie is (inmiddels) Stg.

wege het voorbereidingstra.;ekt in het

een extra dimensie geven.

Trudo de corpt>ratie die in het

bouwteam opgenomen. Enerzilds om

stadsvernieurvi ngsgebied De Bergen

voor dit ingewikkelde renovatiepro.;ekt

panden aankcnpt en renoveert ten-

technisch een meedenker

g

erbl

kheden,

te

I

len aan-

ge

trol'fen worden,

Sleuteluitgifte
De sleuteluitgifte aan de nieuwe

einde de leefbaarheid te bevorderen en

hebben, anderzijds om het llnanciële

bervoners vond plaats op 29 juni om

het w'onen als onderdeel van de wijk

aspekt op ieder moment naurvkeurig te

15.00 uur.

de Bergen zoveel mogelijk in stand te

kunnen belichten zodat men achteraf

houden. Vanuit dat standpunt heeft de

niet met tegenvallers gecon-fronteerd

Eindhoven 26juni 1995

gemeente Eindhoven crck positiel

zou worden. In het gerealiseerde plan

J. Rooymans

