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informatiebulletin voon bewoners,
en lnstellinqen in De Bergen
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De financiële bijdrage aan de

buurtkrant door bedrijven en met

name buurtbewoners is dit jaar
fors gestegen.

Onze oproep om financiële steun in cle

vorige buurtl<rant heeft namelijl( tegen

de € I 700,- opgeleverd, waarvan drie

i<wart van bewoners afl<omt. Een groei

van 50 procent, want vorig jaar l<wam

de totale bijdrage net boven de € I I 00,-

uit. Dus we zijn op de goede weg.

Maar we kampen nog steecls met een

tel<ort van bijna € 4l 00, (ofwel 349ó)

op een totaal van € I 2000.' aan pro

ductiel<osten. Weliswaar ontvangen we

subsidre maar dat ts nog geen € 6200,. En

dat is lang niet l<ostendel<kend. lnmiddels

hebben I 20 bewoners en I 5 bedrijven hun

porte mon nee getrol<l<en. waarvoor onze dan l<.

Wie nog niet heeft betaald, l<an dat eventueel

alsnog doen op gironummer 4938504 van

Stichting De Bergen. o.o.v. bijdrage buurt-

l< ra nt.
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Een deel van het feestcomite dat de vierinq t,an het honderdlarig bestaan van de Sint

Catharinastraat organiseert. Van links naar rechts ziln dat preter Derkr, Ben van der

Cenugten, Wilma Eilers, Bea Theeuwen en Harry van den Bor. Rechts achter Pieter Derl<x

is Bas van Stokkum noq net te zien. en op de laclder staat Leon Verburgt, half verscholen

achter een vlaggenwimpel. Een van cle activiteiten rs het straatfeest van zaterdag 3 juti.
Dan is er onder meer koffie met qebak. maar ook soep met koude schotel en haples.

verder zijn er een veilinq, een kraampje met de geschtedenis van de straat en de ont

hullinq van een beeldje von Sint Cotharina op de Trudoflat (zie inzet).
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Als vrijwilliger in eetcafé voor verstandelijk gehandicapten in Prins Hendrikstraat

Yuonne, llilian en Gafien al woer maandGn enthousiasl
aan de slag bii lle lÍring

Prins Hendrikstraat (van links naar rechts): Yvonne Deen uit de Sint Catharinastraat,

DilianvandenHurkVanbuitenDeBergenenCarienMuyskenvandeKleineBerg.<

Het bevalt Carien, Dilian en Yvonne prima

als vrijwilliger bij De Kring, het eetcafé voor

verstandelijk gehandicapten in de Prins

Hendrikstraat. Carien Muysken en Dilian van

den Hurk reageerden beiden snel op een

oproep in deze krant. Hierin vroeg De Kring

vrijwilligers om woensdagavond te helpen

met koken, opdienen en afwassen, maar ook

om met de bezoekers te eten, te kletsen en

spelletjes te doen. Naderhand is Yvonne Deen

er nog via de Vrijwilligerscentrale bijgekomen.

"lk was al langer naar zoiets op zoek", venelt

Carien (28). "Naar iets buiten mijn baan om.

Uit een stukje idealisme, zeg maar. En dit

leek me wel leuk, bovendien is het ook nog

eens vlak bij mij om de hoek. Daar was ik

wel verbaasd over, ik wist helemaal niet dat

zoiets zo dicht bij ons in de buurt zit. Dus

dit kwam echt als geroepen."

Temeer daar het eetcafé maar een keer per

week open is, zodat Carien het gemakkelijk

met haar werk kan combineren. Zelf gaat ze

één keer per twee weken in de Prins Hendrik-

straat helpen. Want Carien heeft een drukke

fulltime baan als communicatiemedewerker

bij de VW in Eindhoven.

Koken, opdienen, afruimen,
afwassen, opruimen...
"lk doe zo'n woensdagavond alles: koken,

opdienen, afruimen, afwassen, opruimen",

aldus Carien. "Ook doe ik mee aan de spel-

letjes. ln de winter doe je dat natuurlijk alle-

maal binnen, maar nu het zomer is, kunnen

we ook vaak naar buiten, vooral om te voet-

ballen en te badmintonnen." De laatste weken

kwam het daar echter nauwelijks van, omdat

de bezoekers eerder naar huis gingen. Om

naar het Europees Kampioenschap Voetbal

te kijken. "Hier kan dat niet, we hebben

geen TV."

Carien heeft aanvankelijk wel even moeten

wennen. Want er zijn zo'n 25 à 30 vaste

bezoekers en vijf à zes vaste vrijwilligers,

dat is heel wat. Maar verder bevalt het haar

inmiddels erg goed, vindt ze het allemaal

heel leuk. En De Bergen waar ze nu vijf jaar

met haar partner Arjan Kirkels (31) woont,

noemt Carien "super. ln één woord helemaal

geweldig."

Technische achterg rond
Dilian (40) is op dezelfde gronden als Carien

bij De Kring gaan werken. Uit een stukje

idealisme, een stukje maatschappelijke

betrokkenheid. "Wat in die oproep in de

buurtkrant stond, sprak wel tot mijn ver-

beelding", zegt Dilian. "Verder kan ik er mijn

hobby in kwijt: koken." Maar ook zij heeft

eerst even moeten wennen, omdat het om-

gaan met dergelijke mensen nieuw voor

haar is. "Ze ziln spontaan hoor, en echt niet

moeilijk. lk kom echter helemaal niet uit de

softe sector, maar heb een technische ach-

tergrond. lk heb MTS Hout gedaan, en later

Bouwkunde. En werk nu bij Dela als tech-

nisch beheerder van onroerend goed in heel

Nederland. Dan is het hier bij De Kring toch

wel even iets heel anders. Hier is een

wereld voor mij open gegaan."

Ook Dilian gaat net als Carien om de andere

week naar het eetcafé vanwege haar drukke

baan. Maar ook omdat ze moet sporten en

een huishouden moet 'runnen'. "Dus het

moet niet te intensief worden. Maar geluk-

kig ligt het lekker dichtbij mijn huis." Dat is

weliswaar niet in De Bergen, maar wel vlakbij,

net aan de overkant van de Mauritsstraat.

Daar woont ze inmiddels al zo'n tien jaar

samen met haar partner Hans Cuijpers (43).

En ook Dilian heeft iets met de Bergen. "lk

ben op de Kleine Berg geboren en heb er tot
mijn achttiende gewoond. ln het huis waar

mijn ouders nog altijd wonen en waar ik
nog vaak kom. Bovendien woont mijn zus

in Cicogne. Zelf had ik ook wel weer in De

Bergen willen wonen, maar het valt niet

mee om daar iets te vinden. En zo is het ook

goed."
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tan Pulles uit de lulianastraat:
'Aanlal in[mken aÍgenomen,

Conlacuersonon Duuilueuentie
én [Gide [uuilt]igadisÍ$ $teilGn
rich uoor
Sinds enige tijd heeft elke straat in De

Bergen een eigen contactpersoon voor

buurtpreventie, en een algemene con-

tactpersoon voor de hele wijk. En sinds

enige tijd stellen zich in elk bulletin

steeds een paar van die mensen aan de

buurt voor. lnmiddels zijn er al zo'n tien

van hen aan het woord geweest, en

hoeven er nog maar zes.

ln dit nummer komt alleenJan Pulles uit
de Julianastraat aan bod. Want op deze

paginal is er vooral ruim aandacht voor
de twee nieuwe buurtbrigadiers Henri

van den Ouweland en Willem Hovestad

die sinds kort regelmatig door De Bergen

lopen. Een lijst met de namen van alle

contactpersonen staat op pagina 4 en 5

onderaan.

"Gek!", roept Jan Pulles (5O) uit de

Julianastraat tegen zijn zoon Koen

wanneer die met zijn fiets tegen hem

aanrijdt. Is maar een grapje, zo blijkt.
Jan en zijn partner Marion Beket (49)

wonen inmiddels "zeker" zestien jaar
in hun huidige woning in de Juliana-
straat. ln de loop der jaren zijn daar
drie kinderen bijgekomen: Lieve van
vijftien, Koen van dertien en Falco

van twaalf.

ln de loop der tijd is het aantal inbraken

in autob en huizen in hun straat beduidend

afgenomen, weetJan, met name de laatste

jaren. Onder meer door de komst van de

zeven stadsvilla's op de hoek met de

Vonderweg, maar ook dankzij de ombouw

van de voormalige school op het Wilhel-

minaplein tot het wooncomplex Juliana-

hof. "Toen die oude school nog leeg-

stond, werden er regelmatig autoruiten

ingeslagen om de radio eruit te slopen.

uandalismc seHeuGn'

Dat gebeurde meestal op van die donkere
plekken, bijvoorbeeld op de hoek met het

Wilhelminaplein."

Op heterdaad betrapt
Op een avond heeft Jan een keer iemand

op heterdaad betrapt. Die liep met een

autoradio in zijn hand recht op Jan af.
"Maar toen ik hem aansprak, trok hij een

mes. lk heb maar niet geprobeerd dat

mes of die radio van hem af te pakken.

Wel heb ik daarna de politie gebeld."

Maar auto-inbraken lijken nu voorgoed

tot het verleden te behoren. "Want tegen-

woordig zie ik nooit meer glas op de

grond liggen."

ls het aantal auto-inbraken afgenomen

door de komst van veel nieuwe woningen,

het aantal woninginbraken is afgenomen

als direct gevolg van een eigen actie door

de bewoners. "We hebben een tijd terug

een poort aangebracht bij onze achter-

doorgang in de Mauritsstraat. Helemaal

zelf gedaan. Sindsdien wordt er veel min-

der ingebroken. Nou was dat bij mij toch

al nooit het geval, want bij ons is altijd
wel iemand thuis. Dat heb je als je met

z'n vijven woont."

"Maar bij mijn buurman is de afgelopen
jaren behoorlijk vaak ingebroken. En dat

is hem naderhand nog wel een keer over-

komen, maar zonder dat er grote spullen

zijn meegenomen. Zoals de geluidsappa-

ratuur die voorheen altud bU hem werd

weggehaald."

Stoeptegels op motorkap
Cebleven is het vandalisme van aange-

schoten stappers die 's nachts uit de kroeg

komen en in de Julianastraat met name

autos onder handen nemen. "Dan breken

ze antennes of ruitenwissers af en soms

schoppen ze zelfs koplampen kapot. Ook

hebben ze een paar maanden geleden >4
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Bergse Buurtbrigadiers Henrí van den Ouweland en Willem Hovestad:

stoeptegels op de motorl(ap van auto's ge-

goord", somtjan op. Dat laatste vond plaats

trldens de herbestrating van de Juliana

straat. Die stoeptegels bleven aan het eind

van elke werl<dag gewoon onbeheerd op

straat liggen, waardoor onverlaten er zo bi_]

l<onden. "Daarop heb il< contact opgenomen

met de uitvoerder van de werl<zaamheden

en hem gevraaqd daar iets aan te doen. Om

verder vandalisme te voorl<omen. want het

was net voor carnaval. Hr.1 heeft dat opge-

lost door al z4n materialen voortaan achter

een bouwhek op te bergen." Een mooi voor-

beeld van buurtpreventie. {

Sinds enige tijd loopt er vaak een buurt-

brigadier door De Bergen, heel soms zelfs

twee. Hun namen: Willem Hovestad (52)

en Henri van den Ouweland (40). Willem

l<omt van oorsprong uit Enschede, Henri is

een rasechte Eindhovenaar.

Beiden werken als buurtbrigadier en horeca-

projectleider in zowel het centrum als De

Bergen. Maar ze zullen meer dan de helft

van hun tijd in De Bergen te vinden zijn.
"Onze eerste indruk van deze wijk is dat

ze wordt bevoll<t door mensen die er wat

van willen mal<en. Enthousiaste burgers.

Studenten, gezinnen, ondernemers, jonge

en oude mensen, autochtoon en allochtoon.

Kortom, een wijk met kleur."

''ln l97B ben rk bq de Rrjkspolitie begonnen",

vertelt Willem, "in wat nu de gemeente

Horst aan de Maas is. ln 1994 ben il< naar

Venlo-centrum gegaan waar il< tot 1999

heb gewerkt. Daar heb ik intensief met

allochtone longeren gewerkt. Vanaf I 999

was ik buurtbrigadier in Arcen en Velden

in Noord'Limburg." En begin dit.yaar is hij

in Eindhoven aan de slag qegaan.

Henri is in l9B2 bil de Rijkspolitie in

Nuenen en Mierlo begonnen. Als geboren

en getogen Eindhovenaar bleef de stad

hem echter continu trel<ken. Maar pas in

1997 l<on hil naar Eindhoven. "Naar

Tongelre waar mi.1n roots liggen. Als bege-

leider en coach van.longe collega's bleef ik

--SffiHffiffiËr 
ffis*rkmffi tarl BGrf ueilige Gm

fimm#ffimrm ffi&§ffiff§"

Buurtbrigadiers Henri van den Ouwelctnd (links) en Wtllem tlovestad (foto: P. von de Wal) *

§t*"-aatc§Èrtd,etper§ëÍïen huurtpreventie De Bergen
Íieï rlendriekx. rr I Ía, tel 2466i46.

,,,an ti*t È:li§itrilr. nr j4, 1r,l ï4;?0+5'i.

Joost en Marloes Burghoorn, nr 34, tel 269IZSI.

ïom Timmernlan§. nr 4. tel 237153I.

!a:: Fulles, nr 13" tei 244liOS!'.

(**rt Xno*ps. 3;', t,ii 29ö8589,

Pret Hendrickx, zie B€rgstraat,

8en de Vries, nr 2, tel 244V255,

Peter

Gonnie Berende, nr 3. tel 2622544.

Ab de Vries, nr 68, tel 2449447,

(:íJ-r^l r.;Í!r d*n Hetir'*:1. rrs, 4à {fi::l haeir Smitsstrèat}, tel 2449656"
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daar al die tijd in de voile breedte van het 

politiewerk actief." lnmiddels werkt hij al 

weer bijna twee jaar als buurtbrigadier 

en horecaprojectleider in het centrum van 

Eindhoven. 

Diversiteit, rust en uitstraling 

"De kleine straatjes en binnenplaatsen van 

De Bergen hebben een echt binnenstads

karakter", vinden ze beiden. "Het is een 

wijk met de diversiteit van de binnenstad, 

Peter van de Wal: 

maar ook met rust en met een eigen uit

straling. Hier ga je nog eens voor je plezier 

een ommetje maken om huizen en gebou

wen te bekijken. Het is hier levendig, en er 

zijn veel mogelijkheden en kansen voor 

werken. Oat vraagt wel om inzet en 

enthousiasme, ook van de buurt zelf. 

Signalen die wij van de mensen daar door

krijgen, 'vertalen' we naar onze baas Peter 

van de Wal. Die zal het dan binnen zijn 

iedereen. Een buurt waar de mensen zelf netwerk inbrengen, en indien mogelijk 

trots op kunnen zijn." 

"Wij zijn er als buurtbrigadiers voor de 

wijk en dan met name om de orde te 

handhaven. Wij willen de wijk leefbaar en 

veilig houden, en er met een goed gevoel 

omzetten naar beleid." 

De buurtbrigadiers zijn te bereiken via 0900-

8844 (vragen naar politie Eindhoven-Centrum) 

of op het bureau op Begijnenhof 29. <4 

"Aantal woninginbraken in De Bergen is erg laag" 8 

Woninginbraken 2003 - 2004 

Centrum en De Bergen 

"Het aantal woninginbraken in De 

Bergen is erg laag", bezweert buurt

inspecteur Peter van de Wal. "Misschien 

wel het laagste van heel Eindhoven." 

Per maand wordt er in De Bergen 

gemiddeld zo'n twee a drie keer inge

broken, met alleen een uitschieter in 

de zomer. 

"lk vind het belangrijk om de buurt daarop 

te wijzen", zegt Van de Wal. "Want soms 

merk ik dat het gevoel van onveiligheid bij 

men sen hier in de buurt toeneemt wanneer 

er bij henzelf of in hun omgeving is inge

broken. Oat kan ik me ook wel voorstelen 

als jouzelf of je buren zoiets overkomt. En 

waarschijnlijk wordt zo'n gevoel nog ver

sterkt doordat slachtoffers er met mensen 

in hun omgeving over praten." 

"Maar het is niet best wanneer het gevoel 

van onveiligheid in een hele wijk of een deel 

daarvan op grand van dat soort geluiden 

zou toenemen." Want volgens het geregi-

streerd aantal inbraken gaat het immers 

om incidenten. "Die cijfers geven geen 

aanleiding om te veronderstellen dat De 

Bergen een onveilige wijk is. lntegendeel, 

mogelijk dragen ze ertoe bij dat mogelijke 

gevoelens van onveiligheid weer enigszins 

afnemen", aldus Van de Wal. <4 

6 

5 

jan feb mrr apr mei jun Jul aug sep okt nov dee 

Tom doet De Runuraat over aan Fran�oise 

Ill- De Rungraaf heeft sinds 

enige tijd een eigen contact

persoon voor buurtpreventie. 

Oat is Fram;oise Vaessen van 

nummer 64. Zij vervangt Tom 

Timmermans van de Hoog

straat die De Rungraaf er tot 

voor kort tijde/ijk 'bij deed'. 

Zijn opvo/gster Franr;oise 

komt in een vo/gend nummer 

aan het woord. <4 
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'Wii leueren seÍieuze hlidrage aan [Glefting ouerlast
in direote omgeuing'

Lisa Klokgieters van coffeeshop Pink aan de willemstraat,

'Overlast door bezoekers van met name coffeeshops neemt toe' kopte de
buurtkrant vorige keer met vette letters. weliswaar was het een citaat van
een buurtbewoner, maar toch ... In elk geval is het bij Lisa Kloksgieters van
coffeeshop Pink aan de Willemstraat in het verkeerde keelgat geschoten. ,.Het

is jammer dat iemand zo'n stigmatiserende uitspraak over coffeeshops doet.
Ze zijn mijns inziens niet meer van deze tijd. Maar kennelijk zien sommige
mensen de bezoekers van een coffeeshop alleen maar als lugubere types die
brave burgers overvallen en verkeersregels overtreden. Een wel erg gemak-
kelijke en discriminerende stelling."

"Wij leveren als coffeeshop een serieuze

bijdrage aan het beperken van de over-

last in onze directe omgeving. Zo jagen wij

al twintig jaar junks weg. Coffeeshops en

harddrugs gaan nou eenmaal niet samen.

Een coffeeshop ontleent zijn bestaansrecht

onder meer aan het scheiden van de hard-

en softdrugmarkt."

Bevei I i g i n g smedewerker
Ook aangeschoten personen of mensen

die ander hinderlijk gedrag vertonen,

worden in de Pink niet getolereerd. Om

ongewenste bezoekers te weren, heeft

de coffeeshop een aantal gediplomeerde

beveiligingsmedewerkers in dienst. Elke

avond houdt een van hen toezicht op over-

last door junks, verkeerd geparkeerde

auto's, iets te luidruchtige jongeren en de

veiligheid in het algemeen. "Maar niet

alleen onze bezoekers profiteren van de

aanwezigheid van een beveiligingsmede-

werker", zegt Lisa. "Ook naburige onder-

nemers en voorbijgangers voelen zich er

veiliger door. Zo vertelde de aannemer van

de nieuwe appartementen aan de over-

kant dat er in lange tijd niet zo weinig van

zijn bouwplaats was gestolen. Dat had

volgens hem mede te maken met de aan-

wezigheid van onze beveiligingsmede-

werker."

Betrokken bij buurt
"AIs bedrijf zijn wij zeer betrokken bij

deze buurt. We hebben goed contact met

onze buren en met de ondernemers om

ons heen." Zo heeft zij het initiatief ge-

nomen om samen met twintig andere

ondernemers in de straat de nieuwe

bewoners aan de overkant een wel-

komstgeschenk aan te bieden.

Lisa vindt De Bergen een prima buurt.
"Veel bewoners en ondernemers kennen

elkaar al lang en het contact is hartelijk.
Het publiek dat onze coffeeshop en andere

horecagelegenheden in de buurt bezoekt,

is doorgaans rustig. lncidenten zijn dan

ook minimaal, zeker als je het vergelijkt
met andere uitgaanscentra in Eindhoven."

Bovendien komt één op de zes bezoekers

van de Pink uit De Bergen, benadrukt ze.

"En dat zijn geen ongure types, maar

leuke mensen. Met een baan, al of niet
getrouwd, met of zonder kinderen en

gewone belastingbetalers. Kortom, mensen

die aan hun burgerlijke verplichtingen

voldoen, maar die blijkbaar te pas en te

onpas kunnen worden uitgemaakt voor
alles dat slecht is."

"Met andere woorden, wij nemen onze

verantwoordelijkheid maar kunnen niet

voor alles en iedereen verantwoordelUk

worden gesteld, noch voor elk incident in

deze straat. Maar sommige mensen

menen dat soort dingen altijd aan een

coffeeshop te moeten toeschrijven.
Lekker makkelijk, maar niet terecht. Wij

zijn er van overtuigd dat veel mensen

ons bedrijf waarderen en weten dat we
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Gemeentc tindhouen g00it cultureel eilgoed te gta[[el
Eindhoven: Stad of Dorp?

Eind jaren tachtig hebben een aantal bewoners, winkeliers, horeca-ondernemers
en mensen in woon-werkcombinaties het initiatief genomen tot het buurt-
overleg 'De Bergen'. Een bewust initiatief om De Bergen als enige historische
en bewoonde centrumwijk te redden en te versterken in haar stedelijke functie.
Centraal stond het besef dat een stad slechts kan bestaan bij de gratie van
een groep echte stadsbewoners. Juist deze groep kan niet groeien en bloeien
in de vele huisje-boompje-beestje woonwijken die Eindhoven meer dan rijk is.

Bovenstaand artikel is een bewerkte, ingekorte versie van een tekst van buurtbewoner

Rogier Bruijning. Gemaakt naar aanleiding van plannen van de gemeente om de subsidie

Jaren van intensief overleg heeft geresul-

teerd in een nota over de toekomst van

De Bergen. Bij die gelegenheid heeft de

gemeente De Bergen voorzien van de

illustere naam'Quartier Vivant' en de

erkenning dat deze buurt gouden kansen

biedt. De vorig jaar gehouden succesvolle

expositie van Bergse kunstenaars is daar-

van een duidelijk bewijs.

Bewoners binden
Voor de gezonde economische ontwikke-
ling van elke stad is het essentieel om

de juiste bewoners aan zich te binden,

met name de denkers, creatieve geesten

en innovatieve avant-garde. Zoals kun-

stenaars, architecten, ontwerpers, hoog-

leraren, enzovoorts. Deze hebben met

elkaar gemeen dat ze vrij zijn, een ver-

spreid netwerk hebben en individuele

ontwikkeling centraal stellen.

Maar hoe kunnen deze mensen ertoe ver-

leid worden binnen de grenzen van de

stad te blijven? Een lastige opgaaf omdat
juist zU zich nauwelijks laten sturen en

beïnvloeden. Het gaat hen immers niet

om de grootste gemene deler of 'veel

gevraagde' kunst, maar bij hen speelt als

enige de behoefte aan verscheidenheid

in sfeer, culturele omgeving en creatief

klimaat. Alleen daarmee laten zij zich aan

de stad binden.

Juist voor een stad als Eindhoven, waar

kennis en innovatie essentieel zijn, is dat

de centrale opgaaf. Hiervoor zullen grote

projecten als de Witte Dame, het ver-

nieuwde Van Abbemuseum, de HighTech

Campus en Strijp S nooit genoeg zijn. Nee,

de hele culturele omgeving moet sterk

zijn. Des te belangrijker wordt het om als

gemeente allerlei spontaan ontstane
broednesten te ondersteunen.

Nu Klein aan de beurt
Helaas voor De Bergen en voor Eindhoven

heeft de gemeente haar energie sinds de

nota 'Quartier Vivant' puur gericht op

overleg met de horeca. Na de teloorgang

van de Bergruimte is nu theater Het Klein

aan de beurt. Uitsluitend dankzij enthou-

siasme uitgegroeid tot een kansrijke cul-

turele broedplaats. Ook stedenbouw-

kundig gezien ligt het voor de buurt op

een belangrijke plaats.

Want al jaren is de aansluiting van de

Bergstraat en Crote Berg op het centrum

een knelpunt in de ontwikkeling van De

Bergen. Maar door de subsidie te beëin-

digen en de sfeervolle hof en behuizing

van Het Klein te verkwanselen aan een

projectontwikkelaar wordt de oplossing

van dat knelpunt nagenoeg onmogelijk.

Des te opmerkelijker nu de gemeente in

de uitwerking van haar cultuurnota De

Bergen als theaterwijk heeft aangewezen.

Niet de omvang van een gemeente

bepaalt of ze stad of dorp is, maar de

visie en inzet van haar bestuurders. En

met het huidige cultuurbeleid blijft
Eindhoven echte stadsvorming actief om

zeep helpen. Een stad in de 2lste eeuw

moet sterk zijn door de aanwezigheid

van denkwerkers en de krachten die zich

daarmee ontwikkelen. Maar in Eindhoven

zal het nooit zover komen als het stads-

bestuur op de ingeslagen weg blijft door-
gaan.

aan Theater Het Klein stop te zetten.
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> Half juni is aan de Vonderweg dit prachtige Turkse jongeren- en vrouwencentrum ge-

opend. Op het terrein van de Fatihmoskee aan de Willemstraat, een van de initiatief-

nemers van het centrum. Tweede Kamerlid Nihat Eski en Brabants statenlid Erding

Saqan knipten bij de opening samen een rood lint door. Vervolgens riep Sagan het

bestuur van de moskee op zich vooral op autochtone Nederlanders te richten en zich in

te zetten voor'de emancipatie en integratie van Turkse vrouwen. Eindhovens PvdA-

fractieleider én buurtbewoner Jan van den Biggelaar deed hetzelfde in een toespraak die

hij namens de plaatselijke politiek uitsprak. Spontaan maar noodgedwongen, omdat

burgemeester Sakkers had afgezegd en loco-burgemeester Ad Pastoor ner7ens te vinden

was. ln het centrum bevinden zich onder andere een bibliotheek, internethoek, stilte-

ruimte, rouwzaal en gastenverblijf

Kaailen uetdwiinen in Gcstel
maaÍ bliiuen in stralum
Bewoners van de Cestelse wijk Hanevoet

hebben besloten de gele meldingskaarten

voor criminaliteit en overlast af te schaffen.

ln nauw overleg met de politie. Bewoners

blijken de kaarten namelijk maar zelden te

gebruiken. Voortaan kunnen ze meldingen

telefonisch, per e-mail of op het wekelijkse

spreekuur van de politie doorgeven. Ook

kunnen ze daarvoor terecht bij hun coördi-

nator buurtpreventie. ln de Stratumse wilk

Cijzenrooi is daarentegen besloten de kaar-

ten ondanks matig gebruik voorlopig toch

ncg te blijven gebruiken. Want ze blijken

daar in een behoefte te voorzien in het con-

Brandbom in coÍÍeeshop
Grote BeÍg
Coffeeshop de Crasshopper aan de Crote

Berg is begin vorige maand uitgebrand,

nadat er een jerrycan met benzine naar bin-

nen was gegooid. Het vuur was snel onder

controle, maar binnen is alles volledig ver-

nield. Wel heeft de coffeeshop haar klanten

al weer snel in een tijdelijke noodvoorziening

kunnen ontvangen. En eind juli verwacht de

eigenaar zijn zaak te kunnen heropenen.

Daarbij zijn buurtbewoners van harte wel-

kom. De zaak heeft dan een geheel nieuw

interieur en extra beveiliging, zoals rolluiken.

Over motief en dader was bij het sluiten van

dit bulletin nog niets bekend. {
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