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zaterdaqmiddag, twee weken geleden. Na een ti1d1e hebben deze kinderen het wel
gezien, daarbinnen bij Wilhelmina. En dus gaan ze lekker buiten spelen, terwijl hun
ouders zich in het café vast'voorbereiden' op het carnaval. "op zaterdag twee weken

voor carnaval is het hier altijd volle bak", vertelt Frank van den Nieuwenhof van

al veertien jaar ons Prinsenbal. Komen de Prinsen

Wilhelmina. "Dan houden we

van

Eindhoven, Valkenswaard en Nuenen hier naartoe. De laatste was er nu niet bij, maar
volgend

jaar

weer wel. Zeker weten. En die prinsen slepen steevast een groot qevolg ach-
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Sinds de jaarwisseling is de bestaande par

we bijna elke aanvraag wel moesten hono-

keerregeling voor De Bergen aanzienli.lk

reren", zegt een woordvoeder van het

aangescherpt. Dat is gebeurd na langdurig

gemeentelijk parl<eerbedrijf, die de regeling
uitvoert. "En dat is nu voorbij, Dankzij de

,

nqy)^t
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en

gemeente. En hiermee is de uitgifte van par-
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veel strengere voorwaarden."

keervergunningen en bezoekersl<aarten sterl<

N"e

ínu1t

en intensief overleg tussen bewoners

aan banden gelegd. "Voorheen waren er

Een groep bewoners heeft ruim een

eigenlijk nauwelijks regels en eisen, zodat

geleden het initiatief genomen voor

het

1
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ningen zien dat de nieuwe regels behoorlijk

effect hebben. Want er zUn tot nu toe heel

wat minder vergunningen en kaarten uitgegeven dan vorig jaar, met name onder
bedrijven. En vanaf

I

maart zijn de oude

vergunningen en kaarten niet meer geldig,
maar alleen nog de nieuwe. Wel liggen er

nog een tiental twijfelgevallen op tafel.
Daar gaan bewoners en medewerkers van
het parkeerbureau binnenkort over praten.

"Al met al kunnen we met z'n allen constateren dat de nieuwe regeling tot op heden

I

prima werkt", aldus Axel van Nielen die
namens de bewoners de kar heeft getrokken. En de medewerkers van het parkeer-

Axel van Nielen

bedrijf blijken zich daar volmondig bij

aan

aanpakken van de parkeerproblemen in De
Bergen. Omdat de overlast in de buurt steeds

erger werd, met name door de vele bouwprojecten in de buurt. Veel strakkere regels

moesten

de parkeerdruk weer een

stuk

omlaag brengen.
.

De bewoners vonden bij het parkeerbedrijf

een gewillig oor, en samen sleutelden ze
geruime tijd aan nieuwe eisen en voorwaar-

den binnen de al bestaande regeling. Algemeen uitgangspunt: per huis wordt maar
één parkeervergunning en één bezoekerskaart verstrekt, en per bedrijf of instelling
alleen maar één parkeervergunning.

Wachtlijst
Verder moet er bij nieuwbouw voldoende
parkeergelegenheid op eigen terrein worden

aangelegd. Want bewoners van nieuwbouw

vreemd, dit eetcafé voor verstandelijk gehandicapten valt nauwelijks op, ook wanneer je

krijgen in principe nooit een parkeerkaart,

er vlak langs loopt. Want het zit min of meer verborgen achter de voorgevel van een pand

en slechts onder bepaalde voorwaarden één

in de Prins Hendrikstraat dat er van buitenaf uitziet als een gewoon woonhuis. Wie echter

bezoekerskaart. En tot slot komen mensen

toevallig door een van de ramen naar binnen kijkt, zal er onder andere een grote, prachtig

op een wachtlijst wanneer het aantal aan-

ingerichte keuken ontwaren. En daartegenover een gezellige eetgelegenheid voor zo'n dertig

vragen voor vergunningen te hoog wordt.

mensen. Elke woensdagavond zit het hier vol mensen van alle leeftijden die samen de

Dat wil zeggen, de beschikbare capaciteit

maaltijd gebruiken. Klaargemaakt door een echte kok, Jos genaamd, en begeleid door
beroepskracht Arno Verhees van MEE - Eindhoven en De Kempen (voorheen SPD) en een

aan openbare parkeerplaatsen ruim oversch

rijdt.

vijftal vrijwilligers.

Deze helpen met koken, opdienen en afwassen,

maar eten ook lekker

een hapje mee en doen na de maaltijd allerlei spelletjes met de bezoekers. Maar vrijwilligers,

lnmiddels komen er nog maar druppelsgewijs wat aanvragen binnen, en laten

die zijn er nooit genoeg, want het is hard aanpoten in De Kring. Dus zoeken Arno, Jos en

recente tellingen van al verstrekte vergun-

(040)2l4037l(bgg,2l40404).ofmailhem:averhees@mee.eindhoven.nl.<

de andere vrijwilligers nog twee extra krachten. Belangstelling, bel dan Arno Vèrhees:
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LIie is ulie? $ïaatcoöÍflinatorcn
[uulUreuentio stellen zich uoor
Het project buurtpreventie in De Bergen
gaat steeds beter draaien. Elke straat
heeft al enige tijd een eigen actieve co-

loost en Marloes BurghooÍn uan Grote
Berg= 'Gontaoten [ercrften ilGh tot ons
cigen a[[aÍIementenG0m[lex'

ordinator, algemeen wijkcoördinator
Mark Reintjes heeft nog eens voor een
half jaartje bijgetekend en de bijeenkomsten krijgen steeds meer inhoud. ln

elk bulletin stellen zich steeds enkele
coördinatoren aan de buurt voor. Al aan
bod kwamen Mark Reintjes uit de Catha-

rinastraat, Dianne Krijnen uit de Smitsstraat, Ceert Knoops uit de Mauritsstraat
en Tom Timmermans uit de Hoogstraat.

Nu is het woord aan Piet Hendrickx uit
de Bergstraat en Joost en Marloes Burghoorn van de Crote Berg. Het geplande
portret van Peter van der Hagen uit de
Heilige Ceeststraat is wegens ruimtegebrek doorgeschoven naar het volgende

nummer. Een lijst met de namen van alle

coördinatoren staat op pagina

4 en

5

onderaan.

Ze waren net getrouwd, toen de eer-

koop. Nou, dan kun je ook weinig opbou-

Junks

ste bijeenkomst voor de straatcoördinatoren van buurtpreventie plaatsvond. En net weer op huwelijksreis
ten tijde van de tweede bijeenkomst.
Dus konden ze er beide keren niet
bij zijn, coördinatoren buurtpreventie Joost (28) en Marloes (23)
Burghoorn van de Grote Berg. Maar
de laatste keer was Joost er wel,
want beiden dragen buurtpreventie
een warm hart toe.

wen." "Bovendien hebben veel mensen

Crotere problemen bespreken de bewoners

het druk, met hun baan en allerlei andere
activiteiten buitenshuis", vult Marloes aan.

met z'n allen in de vereniging van eigenaren. Zo sliepen er 's nachts een tijd
lang twee junks in een 'dooie' hoek van

Vereniging van eigenaren

de onderdoorgang naar de achterkant

"ln onze eigen complex hebben we wel

van het complex. "We hebben het rolluik
een stuk naar voren laten verplaatsen,
waardoor de entreehal een stuk kleiner
werd en die junks hun slaapplaats kwijt

contact, met name met twee bewoonsters
boven ons. Tijdens vakanties houden we
elkaars huis in de gaten, en halen we bijvoorbeeld de post uit elkaars brievenbus.
En als

er iets speelt in of rond het com-

waren. En die zijn daarna nooit meer
teruggekomen."

Alleen, de Crote Berg is geen makkelijke

plex, spreken we elkaar daarop aan. Maar
we gaan niet bij elkaar op de koffie."

Wel wordt het halletje nog altijd als open-

straat. Een drukke doorgaande verkeersroute met weinig sfeer en een hoog ver-

Met de mensen uit de andere appartemen-

baar urinoir gebruikt. Met name het week-

ten hebben ze veel minder contact. Omdat

loop, zodat de sociale contacten er mini-

die onregelmatige werktijden hebben, vaak

end hangt er dan een penetrante pislucht. "ls vooralsnog weinig tegen te

maal zijn. "lk zou de buren van recht

in het buitenland zitten, enzovoorts.

tegenover niet eens herkennen", merkt
Marloes op. En Joost over het verloop:

één appartement wordt door buitenlandse

"Op een gegeven moment stond hier
bijna een kwart van de woningen in de
diverse appartementencomplexen te

"En

werknemers van Philips gebruikt", zegt
Joost. "Die zitten daar steeds maar een
tijdje, dan komt er weer iemand anders
in. Dus die zie en spreek je nog minder..."

doen", merktJoost laconiek op. "Ons por-

tiek ligt precies halverwege de looproute
van de cafés in de binnenstad naar de
grote parkeerplaats op de hoek HoogstraatEdenstraat." En kennelijk vinden stappers

het dan nodig om hier hun
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te doen. Niet alleen tegen de muren, maar
soms zelfs in de onderste brievenbussen,
laat Joost even laconiek weten.
De bewoners hebben wel overwogen om
het rolluik nog verder naar voren te ver-

meer bij onze brievenbussen", legt Joost
uit. "En het schijnt nogal moeilijk te zi.ln

om die bussen aan de voorkant van het
gebouw aan te brengen."

geboren Marloes is fysiotherapeute. Voorheen woonden ze om de hoek in de Deken
van Somerenstraat. "We hebben indertijd

bewust dit huis gekocht, we wilden graag
in De Bergen blijven. Maar we gaan toch

plaatsen, zodat het portiek helemaal

Joost en Marloes wonen drieënhalf

.1aar

wel een keertje weg. We willen graag iets

wordt afgesloten en er niemand meer in
kan. "Maar dan kan de postbode ook niet

op de Crote Berg. De uit Waalre afkomstige

groters, met een tuin. En dat is voor ons

Joost werkt

br.1

Philips, de in Valkenswaard

PieI Hendriclrx uil BergslÍaal:
"BuuÍIpÍcucnlie 100[t pÍima [ii ons"

>

Automobilisten die in De Bergen tegen

het verkeer inrijden, riskeren een be'
keuring van 45 en soms zelfs 90 euro.

Het dubbele tarief geldt voor straten

als de Heilige Ceeststraat en Prins
Hendrikstraat waar je vanaf De Kleine
Berg niet in mag rijden en bovendien
niet rechtsaf mag slaan. "Dus iemand
van wie ik weet dat hij hier vaak de fout
in qaat, kan ik dan een dubbele boete
geven. En dat doe

ik dan ook om het

)

'We lossen

problemen hier zoveel mogelijk zelf op

hem af te leren", vertelt wijkagent Peter

Met z'n allen, bewoners en winkeliers
samen. En dat doen we door elkaar en

van de Wal. "Maar natuurlijk doe ik dat

"Het project buurtpreventie loopt prima bij

niet bij iemand die hier bijvoorbeeld
een keertje op bezoek is en de situatie

ons", verklaart coördinator buurtpreventie
Piet Hendrick (64) uit de Bergstraat. "Onze

slecht kent."

aanpak is eigenlrjk heel simpel. We lossen

anderen op problemen aan te spreken.
Of het nou gaat om rondslingerende vuil-

problemen hier zoveel mogelijk zelf op.

niszakken, een verdacht uitziende auto of

Straatcoördinatoren buurtpreventie De Bergen
Piet Hendrickx, nr I la, tel 2466546.
Peter van der Hagen, nr 34, tel 243O459.

Joost en Marloes Burghoorn, nr 34, tel 2691251.
Tom Timmermans, nr 4, tel 2371 531,
Piet Hendricl«x, zie
Gonnie Berende, nr 3, tel 2622544.
Jan Pulles, nr 13,hel24480.87,
Geert Knoops, 57, tel 2908589.
Ab de Vries, nr 6E, lel 2449447.
B€rgstÍaat,
Ben de Vries, nr 2, tel 2447255.
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junks die ergens in een hoekje zitten te
spuiten." Natuurlijk schakelen de bewoners
soms bepaalde instanties in. Parkeer
wachten bijvoorbeeld, of de politie. Over
de eerste is Piet vol lof, over de tweede is

Prent van 50 euro voor te vroeg geplaatse vuilniszakken

hij echter veel minder te spreken.
Ook de Bergstraat kent het fenomeen van
vuilniszakken die bewoners al 's avonds
of 's nachts op straat zetten. Mag officieel
niet, maar erger is, dat het in een straat
als de Bergstraat tot concrete overlast
leidt. Want veel stappers uit de binnenstad
en de Kleine Berg gaan via deze straat
naar huis en trappen dan vaak 'en passant'
even wat vuilniszakken aan stukken.

Ii>- Wijkagent Peter van de Wal is het beu. Sinds enige tijd krijgen buurtbewoners die hun
vuilniszakken te vroeg buiten zetten, een dikke prent. Te vroeg wil zeggen, op de dag
voordat Cure met haar vuilniswagen langskomt. Bewoners, winke/iers, horecabazen en
andere onverlaten die zich aan zo'n vergrijp schuldig maken, kunnen rekenen op een

"Zoiets kun je eenvoudig oplossen door
bewoners die vuilniszakken te vroeg bui

boete van vijftig euro. "De gemeente Eindhoven heeft name/ijk bepaa/d, dat mensen hun

ten zetten, te vragen om dat voortaan pas
de volgende ochtend te doen. Gewoon op
een vriendelijk toon", vertelt Piet. En het
werkt, is zijn ervaring. Want de week erna
staan er 's nachts ·geen vuilniszakken meer
op straat. Mensen op een vriendelijke

eerder, bijvoorbee/d de nacht ervoor, dan warden die zakken vaak kapot gemaakt. En

toon ergens op aanspreken, pakt sowieso
vaak goed uit, heeft Piet gemerkt. En het
is hem ook wel toevertrouwd.
Zo benadert hij medebewoners, winkeliers en andere ondernemers, ook in aangrenzende straten. En zelfs zwervers en
junks, in zijn eigen straat of elders in de
buurt. "lk laat die mensen zo veel mogelijk in hun waarde. En als ze overlast veroorzaken - of een gevoel van overlast,
want dat is net zo belangrijk -, dan ga ik
daar met hen over praten. En dat pakt tot
nu toe altijd goed uit." Van de zwervers
heeft Piet zelf nauwelijks last. "De mees
ten doen geen mens kwaad, vaak zijn ze

huisvuil al/een mogen aanbieden op de dag dat het oak wordt opgehaa/d. Doe je dat
soms liggen die dan dagen Jang opengereten op straat. Met a/le gevolgen van dien",
a/dus Peter van de Wal. Na "herhaa/de" klachten over dit fenomeen heeft hi) dan oak
besloten daar de strijd tegen aan te binden. lnmiddels hebben agenten al enke/e keren
contra/es uitgevoerd en bekeuringen uitgedeeld.

alleen maar zielig. Zo staat er soms eentje
bij mij aan de overkant, daar kun je zo
aan zien, dat die alleen maar hulp nodig
heeft. Dat is zo aangrijpend, daar heb ik
echt mee te doen." Wei heeft hier een tijdje een zwerver rondgehangen, die nogal
agressief was, maar die was al snel weer
verdwenen."
Junks jagen Piet evenmin schrik aan. "Op
een gegeven moment zaten er regelmatig
twee junks op de parkeerplaats achter
mijn huis te spuiten. Dat vond ik minder
prettig, waarop ik erop ben afgestapt om
dat tegen ze te zeggen en hen te vragen

LL.1.;;w.:u..i.=u.;.;= Liesje de Leeuw, nr 4 7, tel 2449143. ·

niet meer hier te gebruiken. Vriendelijk,
maar wel dringend. De dag erna waren ze
weg, en ik heb ze nooit meer terug
gezien." Verder heeft hij eigenhandig de
verlichting die zij kapot hadden gemaakt,
weer gerepareerd en aangepast.
Piet en zijn vrouw Fran (61) wonen ruim
acht jaar in de Bergstraat. Eerder woonden
ze in Maarheeze, daarvoor in Geldrop en
daarvoor in Eindhoven. Fran is van oor
sprong een Mierlose, maar Piet een echte
Eindhovenaar. En hij heeft een eenmans
zaak voor het repareren van autoruiten
voor garages.
�

Tom T immermans, zie Hoogstraat.

e:..u..1u..u::...r:...L1.L:Jc:..LD

Mark Reintjes, nr 23, tel 2454773. ....,...,.___

Dianne Krijnen, nr 10, tel 2455259.

Kouwenhoven, nr 1 Sa, tel 2368906.

der Hagen, zie Heilige Geeststraat.
7, tel 2950289.
..u.i�.,._...,.,...............,..,,_..LI Mark Reintjes, zie Sint Catharinastraat.
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Na

jaren van overleg is De Bergen een prachtig monumentaal pand rijker
Uitvoerige briefwisseling
Hierop volgt een uitvoerige, maanden
durende briefwisseling tussen bewoners-

comité en gemeente over het plan en de
bezwaren ertegen. Zowel Amstelland als
bewoners vinden regelmatig overleg met

direct betrokkenen belangrijk en daarom
gaat eind 200.l onze bewonerswerkgroep
van start. Hierin zitten vier bewoners uit
omliggende woningen, alsmede een vertegenwoordiger van het bewonerscomité.

Vanwege het gebrek aan ervaring met
bouwzaken binnen onze groep, krijgt deze
steun van Eeltje Bangma van adviesbureau

O&O, onderdeel van het tegenwoordige

)

De leden van de bewonerswerkgroep Cicogne zijn (vlnr) voorzitter Ben van der Genughten

van het Wilhelninaplein, Addy Jager van de .Julianastraat en Karien Rijnen van

de

Mauritsstraat. Niet op de foto staat secretaris Bart Scheepstra van de Catharinastraat. <

Binnenkort

is het

nieuwe wooncomplex Cicogne tussen Mauritsstraat en

Catharinastraat helemaal klaar. AIle zestig stadswoningen, appartementen en
atelierwoningen zijn al een tijdje geleden opgeleverd, en de nieuwe bewoners
trekken er langzamerhand één voor één in. Op het bouwterrein wordt intussen
nog we! de Iaatste hand gelegd aan een aantal afsluitende werkzaamheden.
Daarna verdwijnen de steigers, schuttingen, hekwerken, vrachtwagens en
bouwvakkers definitief uit het straatbeeld. En is De Bergen na jaren van overleggen, slopen en bouwen een prachtig monumentaal pand rijker. Tijd voor een
uitgebreide terugblik door voorzitter Ben van der Genugten van de bewonerswerkgroep die het project op de voet heeft gevolgd en zonodig heeft bijgestuurd.

de
ontwerper architectenbureau Kovos die
daarmee een prestigieuze prijs in de
wacht sleept.

Bovendien fungeert Bangma tijdens de
voorbereidingen en de sloop als adviseur
in ons overleg met projectleiderJeannine
Luykx van Amstelland.

Spelregels
De allereerste bijeenkomst met Amstelland

I

blijkt cruciaal, omdat hier

de

hoofdlijnen voor het overleg goed
duidelijk worden vastgelegd. Zoals

en

eind 200

de

afspraak om alleen over concrete uitvoeringsaspecten als sloop, grondzuivering
en bouw te praten. Ook wordt afgesproken

juist door de presentatie alleen maar hef-

wanneer de volgende bijeenkomsten
worden gehouden en hoe de verdere
communicatie zal verlopen. Omdat alle
betrokken partijen aanwezig zijn, is de
werkwijze ook meteen voor iedereen
duidelijk. Al met al dus een bijzonder

tiger en overweldigender. Het gaat onder

bevredigend begin. Ondanks een verschil

Eind 1999 informeert de gemeente de doet ze samen met Amstelland, Kovos en
buurt voor het eerst over de bouwplan- taxatiebureau Hanselman op een infornen op het terrein van de voormalige LTS. matieavond. De bezwaren van de buurt
De projectontwikkelaar is Amstelland,

Loket W. Op zijn advies wordt geregeld
wanneer en waarvoor Amstelland en de
gemeente juridisch aansprakelijk zijn.

zijn breed en uiteenlopend, en die worden

meer om het bouwplan zelf, maar ook om

van mening over de vraag hoe

de gevolgen voor de omgeving. Cenoemd

Amstelland aansprakelijk is voor schade.

Dan is het meer dan een jaar stil. Pas worden verkeersoverlast, grondwaterbegin 2001 presenteert de gemeente de stand, schade door verzakking en scheurmeer concrete plannen aan de buurt. Dat vorming bij woningen.

Zelf vindt ze tot de dag van oplevering,
maar wij willen daar nog tien jaar aan toevoegen.
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Sloop

getrild, maar ingeduwd. Veel duurde[ maar

de bereikbaarheid van de buurt, wat nog

Na een vergeefse poging de LTS-panden
februari
2002 van start gaan. Vooraf hebben pro-

wel een stuk veiliger. Dat leidt bij ons tot
opluchting over de inhoud van de boodschap, maar tot grote ergernis over de

wordt versterkt door de vele andere
bouwprojecten in de buurt. En op een

jectmanager Peter van Dijk van Amstel-

slechte communicatie.

straat in door tegen de rijrichting in te

sloopbedrijf Heezen met de bewoners

Radiogeweld

rijden. Een slechte beurt voor de afdeling
Verkeer van de gemeente!

allerlei details over sloop en bouw doorgenomen. De sloop verloopt dankzij de
goede communicatie bijzonder plezierig,
en wordt eind juni 2002 afgerond.

De bouw kan net voor de bouwvak in

te kraken, kan de sloop begin

land en bedrijfsleider René de Hoog van

juni

dag kun je alleen nog maar de Catharina-

beginnen. Daarop volgt in september het

Begin april 2003 verlaat Jeannine Luykx
Amstelland en neemt Peter van Dijk haar

eerste overleg met de nieuwe gespreks-

taak over. Logisch, hij was altijd al bij

partners Ruud Blom enJos Dumas van aan-

alle bijeenkomsten aanwezig. We hebben
Jeannine Luykx bedankt, ondanks de soms

gebrekkige communicatie en de enigszins stugge en gespannen overlegsfeer.
Hierna gaat het dan ook wat relaxter,
maar misschien komt dat mede omdat de
gevoeligste onderwerpen achter de rug
zijn.
lnmiddels zijn er al lang geen bijeenkom-

sten meer, en heeft de werkgroep alleen
nog een rondleiding over het Cicognecomplex tegoed. Al met al hebben wij het

overleg zeer op prijs gesteld en als erg
nuttig ervaren. Terugblikkend bleken de
voorbereidings- en sloopfase het meest
intensief te zijn. Maar ja, de belangrijkste

Al zo'n drie maanden eerder is er voor
maar over een aantal zaken maken wij

nemer Dura. Zij heben het eerste meetrapport van Hanselman bij zich, wat elke
reden tot ongerustheid bij ons wegneemt.

ons zorgen. Vooral over het intrillen van de

En

damwanden. Dit kan volgens ons allerlei
schade aan omliggende panden veroor-

eens worden versterkt.

te kunnen registreren
wordt bureau Hanselman ingeschakeld.
ln maart 2002 brengt deze allerlei meetpunten aan om verzakkingen tijdens de
bouw te kunnen vaststellen. Maar wij
vinden dat niet genoeg om mogelijke
schade goed te kunnen meten, en laten

Maar door de bouw nemen de klachten
over geluidsoverlast alsmaar toe. Natuur-

voor een groep bomen op het bouwterrein.

lijk is het

lawaai van betonhamers en

Alleen als het voor de bouw echt noodzake-

boren onvermUdelUk, maar voor het radio-

geweld hebben de bewoners weinig

lijk blijkt, is de groep eruoor. Uitgezonderd
groepslid Hans Verhagen die met vijf mede-

begrip. En dat zal op den duur een steeds
grotere bron van ergernis worden. Totdat

gunning. Bij metingen ter plekke raken de

Hanselman op onze kosten 'scheurwijdte-

de situatie het jaar daarop met het aanbreken van de zomer zo erg wordt dat
Peter van Dijk persoonlijk moet ingrijpen.
En met redelijk succes.

het bouwplan een vergunning afgegeven,

zaken. Om dat

meters' plaatsen.
Begin

juni komt Kim Oei van de

Milieu-

dienst Eindhoven ons nog eens deskundig

voorlichten. En daardoor neemt onze
zorg over de risico's van het intrillen
alleen maar toe. Croot is onze verrassing

Luykx eind juni

meewanneer Jeannine
deelt dat de damwanden niet worden in-

dat zal door twee latere rapporten nog

zaken spelen nu eenmaal altijd voordat

Bomen splijten bewonersgroep
Medio 2002 ontstaan er scheuren binnen de
bewonersgroep die de bouw rond Cicogne

begeleidt. Splijtzwam is de kapvergunning

bewoners bezwaar aantekent tegen de ver-

andere groepsleden ervan overtuigd dat
kappen onvermijdelijk is. En dus vinden zij
dat het bezwaar van tafel moet: redelijk overleg en juridische procedures bijten elkaar. De
zes bewoners zetten echter doo6 maar krijgen

Bereikbaarheid

geen gelijk en de bomen sneuvelen toch.

Begin oktober vindt de reeds lang aangekondigde en gevreesde afsluiting van
de Van Egmondstraat plaats. Slecht voor

Hierop verlaat Hans de werkgroep, en neemt
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Binnenkort verliest De Bergen al weer een opmerkelijke middenstander. Begin april ver'

huist Verfland aan de Kleine Berg naar een klein industrieterrein in De Tempel. "Op zich
wel jammer", vindt filiaalhouder Wim Vinck (45). "Je zit hier best lekker, zo vlak bij het centrum. En er is ih een buurt als deze toch wel wat meer sfeer dan op zo'n industrieterrein.
Maar

ja,

we moeten wel. We zijn hier helemaal uitgegroeid." Wim is ooit al als twintigjarige

in de zaak begonnen, die toen nog van de familie Hooijen was. Deze zijn volgens

Wims

schattingen in dejaren vijftig met een qroothandel begonnen, in het pand rechts waar nu
uitzendbureau Eksakt zit. ln de loop der tijd is de zaak eerst uitgebouwd tot drogisterij
en daarna tot verfwinkel waarvoor het huidige pand werd aangekocht. Maar tien jaar
geleden hield de familie het voor gezien, en deed ze het bedrijf van de hand. En nu
I
verdwijnt dan de laatste verfwinkel in de wijde omgeving van De Bergen.

UerlieÍd

o[

De BeÍgen

Marc Dubach is zo verliefd op De Bergen dat

Bescherming 0e Bergen

l(opumtt B+rgse kroËshrrnÍE

Bescherming van Stadsgezicht De Bergen,

ln maart zijn op een expositie de

derde koppen van een vijftal Bergse kroeg-

geschil-

hij er niet meer weg wil. Nu woont hij nog

dat is een van de discussiepunten op

op De Rungraaf - en dat al weer bijna twee
jaar -, maar hij wil graag naar het hart van

volgende vergadering van het bewoners

bazen te bewonderen. Van Hans Neutkens

comite. Met medewerking van voorzitter

van het Wilhelminaplein, Frans Thijssen van

De Bergen. Naar een al of niet oude boven-

WilWernink van de Henri van Abbestichting,

cafe Berlage, Frans Crootenboer van

Wilhel-

die zich bezighoudt met monumentenzorg.

Bommel, Hans Sanders van café De Croot

minaplein. Maar ook de Bergstraat, Prins

Op de bijeenkomst zullen ook de ervaringen

en Frank van den Nieuwhof van cafe

met de nieuwe parkeerregeling aan

Wilhelmina. De maker van de schilderijen

woning op de Kleine Berg
Hendrikstraat

of het

en Heilige Ceeststraat

ziet

de

bod

de

is

komen. Andere onderwerpen zijn onder
meer de activiteiten op koninginnedag en

Joep Königs. De koppen maken deel uit van

Kopen of huren, dat maakt hem niet uit. Wie

de voorbereiding van de straatspeeldag

in

teleins in en rond de binnenstad. Deze zijn

helpt? Marc woont op De Rungraaf I 8 en

mei. De vergadering is op donderdagavond

te eerst zien in galerie Peninsula, daarna in

Marc scherp zitten.

is

I

telefonisch onder nummer 06-52363386 te

I

bereiken.

agenda op deze

maart in het buurtcentrum. Zie verder de

pagina.

een serie portretten van Eindhovense kas-

het Theatercafe van de Stadsschouwburg.

.
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