nieuws- en informatiebulletin voor bewoners,
bedrijven en instellingen in De Bergen

Nieuwiaarsreceptie op 6 ianuari in Het Klein

►

Donderdagavond 6 januari organiseert bewonerscomite De Bergen weer een nieuw
jaarsreceptie in Theater Het Klein aan de Paradijslaan. ledereen uit de buurt is welkom,
bewoners, winke/iers, horeca-ondernemers, enzovoorts. Dankzij artike/en in de buurt
krant en activiteiten in de buurt beginnen steeds meer mensen uit De Bergen e/kaar te
leren kennen. Een bijeenkomst a/s een nieuwjaarsreceptie kan daar echter nag iets aan
toevoegen. Dan kunnen mensen namelijk op een ontspannen en informele manier over
van a/Jes en nag wat met e/kaar praten. Vo/gens de organisatoren kwamen er op de
receptie van begin dit jaar (zie foto) zo'n zestig mensen opdagen, hope/ijk zijn het er straks
op 6 januari nag meer. Hanneke van den Boomen uit de Mauritsstraat za/ dan de muziek
verzorgen. En voor e/ke bezoeker staat weer een gratis consumptie k/aar. lnformatie:
Frans van den Hurk (040-2447982) en Ignace Op de Macks (040-2442550).

◄

Documentaire Cicogne nog voor eind ianuari klaar
Nog voor eind januari is de documen

riaal interessant kan zijn. Rode draad van

taire over Cicogne klaar, verwachten

de documentaire is de geschiedenis van het

de makers Jeanne de Bont en Henk

gebouw, de plek en de omgeving. Vanaf het

Lamers, die zelf in het complex wonen.

prille begin in 1906 tot aan het huidig
gebruik nu. Hiertoe hebben de makers ruim

De film van ruim een uur wordt alleen in

twintig mensen gesproken die allemaal iets

een beperkte oplage op DVD uitgebracht.

met het pand te maken hebben. Zoals de

"Deze is vooral voor de buurt bedoeld." Alie

buurtbewoners Ben van der Genugten , Bea

bewoners van Cicogne krijgen een exem

en Frans Theeuwen en Henk Jan en Loes

plaar, en verder iedereen voor wie het mate-

Drenthen.
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Documentairemakers Cicogne Jeanne de Bont en Henk Lamers:

'Dit woonoom[lex is echt heel [iizondeÍ. tcht Íantastisoh.'
klaar. We hadden een keuken, toilet en
douche, en er stond een bed. Dat was genoeg. ZUn we daar maar gaan 'kamperen'.

Uiteindelijk is onze ruimte pas in oktober
opgeleverd."

Enthousiast
De Belgische interieurarchitect

Pascal

Segers heeft drie van de zes lofts ingericht,

waaronder die van Jeanne en Henk. Over
zijn werk waren zij zo enthousiast dat ze

besloten

er een

documentaire over te

maken. Maar omdat ze over het hele com-

plex ook steeds enthousiaster werden,
besloten ze dàt tot onderwerp van hun
"Heel bijzonder hoor. Echt fantastisch." Dat zegt Jeanne de Bont over Cicogne.
Over het hele complex maar ook over de zes 'lofts' waarvan zij er samen met
haar partner Henk Lamers eentje bewoont. Momenteel leggen ze de laatste hand
aan een documentaire over Cicogne.

documentaire te maken. Deze groeide gaan-

deweg uit tot een omvangrijk project waar
steeds meer tijd in ging zitten. Met name
voor Henk die inmiddels voor zichzelf was
begonnen als film- en documentairemaker.

Jeanne (50) komt van oorsprong uit Eindhoven, Henk (48) uit Budel. Beiden zijn van

omdat haar zus Rita er al ruim dertig jaar
woont. ln dat prachtige pand in de Catha-

Veertien interviews

huis uit grafisch ontwerper, maar later zijn
ze ook korte speel- en animatiefilms gaan

rinastraat, op de hoek met de Oranjestraat.

ln de film komen veertien interviews en ge-

Maar ze kennen er meer mensen, met name

sprekken voor. Onder andere met Cicogne-

maken. Hun basisopleiding kregen ze op de

van Philips Design, waaronder Carolien

de

bewoners Loes en HenkJan Drenten, en met

voormalige Grafische School in Eindhoven,

Brouwer

uit de Julianastraat en Paul

en

omwonenden Ben van der Cenugten en Bea

waar ze elkaar ook hebben leren kennen.

Laura Thursfield uit de Sint Catharinastraat.

en Frans Theeuwen. Maar bijvoorbeeld ook

Naderhand woonden en werkten ze jaren

lang op diverse plaatsen buiten de regio,
onder meer in Amsterdam en Heerlen.

met interieurarchitect Pascal Segers, histori-

Half jaar kamperen
Nadat Henk en Jeanne de plannen

cus Jan Spoorenberg, stadsarchitect Leo de

voor

Cicogne hadden gezien, was de beslissing

Twee maal daags in de file
Dertien jaar geleden keerden Henk en

Bever en Kovos-architecten Jos Verheijden
en Frans Maas, verantwoordelijk voor het
ontwerp van Cicogne. En verder onder meer

Jeanne terug naar Zuidoost-Brabant, en ves-

zo gevallen en kochten ze hun huidige
woning. ln april zouden ze erin trekken,
omdat ze dan hun woning in Maarheeze

tigden ze zich in Maarheeze. Op den duur

moesten verlaten. Maar hun appartement

projectontwikkelaar.

beviel het daar steeds minder, met name

was op dat moment nog niet klaar, waarna

Al die verhalen samen geven vanuit een

omdat ze elke dag op en neer naar Eind-

ze noodgedwongen hun heil zochten in een

groot aantal verschillende invalshoeken een

hoven moesten. Naar hun werk bij Philips

piepklein huisje in een vakantiepark.

breed beeld van de geschiedenis van het

Design. "Dat betekende twee keer per dag in

"Het ergste van alles was, dat we daardoor

gebouw, de plek en de omgeving. Vanaf de

de file, wat ons enorm begon op te breken."

onze computers moesten opslaan en niet

Dus lag het voor de hand in Eindhoven een
woning te zoeken waarbij ze al snel op

konden werken. Bovendien stonden we vlak

opening van de Ambachtsschool in I 906
tot aan het huidig gebruik door de nieuwe

naast een uitgaanscentrum, nou, dat was

bewoners.

Cicogne uitkwamen. Niet toevallig, ze heb-

niet te harden. Daardoor hadden we het na

ben wel iets met De Bergen, zeker Jeanne.

een maandje wel gezien. Gelukkig was het

Al vanaf haar jeugd, maar ook later

allernoodzakelukste

nog,

nog met een oud-leerling, enkele gemeente-

ambtenaren en diverse managers van de

Zie verder: www.loftmatic.com/cicogne.html.

in ons appartement
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Cor uan §traalen

oucÍlcilen
Op 8 december 2004 is Cor

van

Straalen overleden. Plotseling. Wij
hadden gedacht dat we Cor nog lang
als 'buurman' zouden hebben. Even
bijkletsen op de stoep voor z'n huis.
Zwaaien als hij voorbij kwam op zijn
fiets of bij Berlage op het terras zat.
Kijken naar zijn tekeningen of nieuwe
tuin. Er was altijd wel iets om over bij
te kletsen en Cor was lief, warm en

)

Op het Wilhelminaplein vinden jaarlijks veel evenementen plaats. Hierover heeft de
qemeente onlangs met bewoners, organisatoren en de politie een gesprek gehad. Een

belangstellend.

initiatief van evenementencoördinator Erik Vos. De aanwezigen waren in grote lijnen

Cor had pas een lift in zijn huis laten
bouwen, voor als hij ouder zou wor-

tevreden over het verloop in 2004. Kritische opmerkingen kwamen nog over schoonmaken,

wildplassen en de vaak gebrekkige communicatie door de organisatoren. Afgesproken
is om komend jaar hooguit zeven evenementen toe te staan waarbij na I 8.00 uur

muziek wordt gemaakt. lnclusief Koninginnenacht- En voor ólle evenementen op het
Plein geldt dat goede communicatie naar de buurt toe erg belangrijk is.
Informatie: Erik vos, (040) 2382431 , wmm.vos@eindhoven.nl; eindhoven.nl, 'wat is er te

den. Dat wilde hij hier worden, in De
Bergen, en dat hadden wij ook heel
graag gewild. Voor ons was Cor een

'buurtman' zoals

je

hem wenst.

We

zullen hem heel erg missen.

doen',evenementen,(wijk)evenementen:cafewilhelmina.nl,agenda.<
Kees Huijsmans,
Sanne Nies,

WiilÍ uit [ezorgdheid oueÍ [lannen
loslaten kametuethuur

Lisa en Ferran,

Prins Hendrikstraat.

Het bewonerscomité heeft onlangs
opnieuw haar bezorgdheid uitge-

nog dat maximaal l0 procent van alle
woningen in hetzelfde postcodegebied

Cor, ik schreef een onsicht uit

sproken over het voornemen van de
gemeente om het verhuren van
kamers helemaal vrij te geven.
Hieronder volgt een groot aantal
argumenten tegen dat plan. Deze zijn
medio vorige week gepresenteerd op
een bijeenkomst van de stadsdeelcommissie Centrum waar De Bergen
ook onder valt. Veel mensen realiseren
zich nog niet wat de gevolgen kunnen
zijn voor het woon- en leefmilieu in
hun straat of wijk.

voor kamerverhuur mag worden gebruikt.

toen in de buurttempel een gong
geslagen werd.

Het voorstel van B&W om deze regel af te

lndonesië aan jou,

schaffen leidde tot veel protesten binnen
de gemeenteraad. B&W heeft zich inmid-

lk wist nog niet welk verdriet de

dels helaas uitgesproken voor intrekking
van deze regeling. Dat zal echter pas in
werking treden wanneer er een adequaat

van de jasmgn deed huiveren.

bloemen

'Een

groet uit het paradijs' had ik

handhavingsbeleid is om de overlast door
kamerbewoning tegen te gaan. Het weg-

maar mijn kaart heeft geen

vallen van deze regeling betekent echter
afname van de sociale cohesie in een wijk

Naar welk paradijs ben jij afgereisd?

als De Bergen wat stelselmatig zal leiden

Stuur

geschreven,

bestemming meer.

je me een ansicht?

tot toename van geluidsoverlast, verloeOngeveer een jaar geleden kwam B&W
met het voorstel om de l0% kamerver-

dering, onverschilligheid, enzovoorts. ln

Jan Smeets,

je buurman.

een volgend Bulletin meer hierover.

huurregeling te laten vervallen. Nu geldt
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Ab de Vries van de Kleine Berg:
Conlactrcrsonen [uurUrcuentie
§tellcn zich uoor dG laalsle lrGGl
u00l

'EigenliilÍ zic ilÍ in deze slÍaat
helemaal gecn [Íohlemen'

Opnieuw stellen een aantal contactpersonen voor buurtpreventie zich in deze
krant voor. Ditmaal zijn dat Ab de Vries

van de Kleine Berg en Jeroen Louwers
van de Crote Berg. Ab is al van meet af
aan bij het buurtpreventie-project betrokken, maarJeroen is nieuw Hij is de
opvolger van Joost Burghoorn, die in
hetzelfde appartementencomplex als

Jeroen woonde maar die de buurt
inmiddels heeft verlaten. Met Ab en
Jeroen sluiten we deze rubriek af. Want
sinds eind vorig jaar zijn bijna alle con-

tactpersonen voor buurtpreventie aan
het woord geweest. Hieronder staat een

recent bijgewerkte lijst met de namen
van alle contactpersonen en andere
belangrijke informatie.

)

UergadeÍsGhema
Op de laatste bijeenkomst van

buurtpreventie is besloten om
vergaderingen voortaan op een
vaste dag te houden. Deze vinden
vanaf begin volgend jaar steeds
op de eerste maandag van alle
oneven maanden plaats. De eerstvolgende bijeenkomst is op maandag 3 januari, in het buurtcentrum
op Oranjestraat l.

*

Ab de Vries

"Als jongetje van acht ben ik hier op de Kleine Berg komen wonen. lnmiddels
ben ik 71, en ik woon er nog steeds. Kun je nagaan hoe verknocht ik aan
deze buurt ben, anders was ik toch al lang vertrokken." Dat zegt Ab de Vries,
contactpersoon buurtpreventie voor de Kleine Berg. In zijn eigen straat ziet
hij eigenlijk helemaal geen problemen, zeker sinds een nogal omstreden café
gesloten is. "Maar ik kan me goed voorstellen dat mensen in andere delen van
De Bergen bijvoorbeeld 's nachts last hebben van rumoerige cafébezoekers.
Zoals daar rondom het Wilhelminaplein."
Tot vorig jaar runde Ab samen met zijn vijf
jaarjongere broer Bert een makelaarskantoor

bewoont. "Mijn ouders komen oorspronkelijk uit Stratum, maar ons gezin verhuisde

op de Kleine Berg. Op de benedenverdieping

van het pand waarvan hij nog steeds met

aan het begin van de oorlog hier naartoe.
Omdat mijn vader graag in of vlakbij het

zijn vrouw Ans (70) de twee etages erboven

centrum wilde zitten. Dat vond

hij

een

o4n,oren en bewaren

straatcontactpersonen buurtpreventie De Bergen
Piet Hendrickx, nr I la, tel 2466546.
Hagan,

nÍ 34, tel 2430459.

Hendrickx, zie Bcrgstraat
de Vries, nr 2. tel 2447255.

I

2{4 9656.

Yacature.

Jeroen Louwers. nr 32À tel O&21251693,
vacature.

Ab de Vries, nr 6,8, te! 2449447.

Peter van der

244AOa7.
tel 2908589.

Jan Pulles, nr 13, tel

Piet

Geert Knoops,57,
Ben
Corry yan den Heuvel, nÍ. 42 (flat h@k Smitsstraat), t€l

Carel van Lier, nr 23, tel 2439915.
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betere plek voor de klanten van zijn make
laars- en assurantiekantoor. Oat heeft hij in
1928 geopend en is later door mijn broer
en mij overgenomen."

Ruiten aan diggelen
Volgens Ab spelen er op de Kleine Berg
geen echte problemen, althans hij merkt er
zelf weinig van. Alleen is onlangs wel bij
het Japans eethuisje recht tegenover hem
een winkelruit aan diggelen gegaan, even
als de voordeurruit bij de bloemenzaak een
paar deuren verderop. Was puur vandalisme,
weet Ab, want in beide gevallen is niks mee
genomen. Zo hoorde hij van de eigenaren
toen hij hen kart daarna sprak.

En overlast door cafes komt hier niet echt
voor. Dit is nou eenmaal niet zo'n typische
kroegenstraat. Hier zitten maar een paar
van die kleine, rustige cafeetjes, en verder
vooral cafe-restaurants, eethuisjes en res
taurants."
"Neem nou Berlage, daar is niks mis mee,
integendeel. Die Ties van Berlage, die heeft

tegen kon doen. "'Oat is mijn taak niet', zei
ik dan. 'lk ben geen politieagent. Bel l l 2
maar, of 0900-8844, daar zijn die voor.'
Typische is dat het steeds om mensen ging
die je normaal nooit ergens ziet of hoort.
Niet op buurtbijeenkomsten, nergens. En
dan opeens weten ze je te vinden. Tja, dat
is me net iets te makkelijk."

het goed voor elkaar. De Baron, daar is oak
niks mis mee. Met de Javaanse Jongens, of
hoe heet dat tegenwoordig, oak niet. En

Kortom, Ab heeft geen klachten, vindt De
Bergen daarentegen een prachtige buurt,

met Listers al helemaal niet." Met z'n alien
zorgen ze juist voor een goede en ont
spannen sfeer, meent Ab.

en prettig om te wonen. Dankzij de sfeer,
maar oak dankzij de vele fraaie, monumen

'Geen politieagent'

"Overlast door coffeeshops, waar soms zo

Alleen toen dat ene omstreden cafe er nag
zat, waren er wel eens moeilijkheden, ver

veel over te doen, nou dat valt wel mee,
hoar. Tenminste, in deze straat. Zeker nu
die zaak in de Prins Hendrikstraat weg is.

telt Ab. Meer dan eens kwamen overburen
uit het appartement tegenover zijn woning
bij hem langs om te vragen of hij er iets

tale panden. Ab hoopt dan oak dat de
gemeente ervoor waakt dat het huidige
aanzicht van de buurt zoveel mogelijk
intact blijft. Want er is al zoveel afgebroken,
verpest en kapot gemaakt, stelt hij. "Anders
konden mijn vrouw en ik ans wel eens
genoodzaakt voe I en om te vertrekken.
Maar met bloedend hart, dat welt"
◄

► Buurtbrigadiers Henri van den Ouweland (finks) en Willem Hovestad zullen

binnenkort vaker in De Bergen rand/open. Zij verschenen ongeveer een half
jaar ge/eden voor het eerst in de buurt, maar konden zich daar nag onvo/
doende voor vrij maken. Omdat ze door verp/ichtingen vanuit hun vorige
functie bi) de politie regelmatig nag op andere p/aatsen in de stad moesten
zijn. Maar na de jaarwisseling zijn Henri en Willem vaker aanwezig a/s
buurtbrigadier en horecaprojectleider voor De Bergen en voor het winke/
gebied in het centrum. Oat betekent in de praktijk dat ze meer dan de he/ft
van hun tijd in de buurt zullen patrouilleren. Oat wit zeggen, tussen acht uur
's ochtends en tien uur 's avonds. "We gaan met name extra aandacht besteden
aan auto's die in de vroege ochtend tegen de toegestane rijrichting inrijden.
Maar oak aan een groepje van zeven a acht jongeren die vee/ in de
Bergstraat, Kleine Berg en Heilige Geeststraat rondhangen." En ze blijven
alert op serieuze overlast door horecagelegenheden, zoals ze al eerder
deden. Want mede door hun toedoen is een zaak in De Bergen definitief
gesloten, en een zaak voor een paar weken. (foto: Peter van de Wal)
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leroen louruets nieuwe Gontaot[eÍsoon [uuÍt[Íeuentie Grote BGÍg
jaartje op de Grote Berg, Jeroen Louwers en zijn vriendin
Joanneke Heineman. ln hetzelfde appartementencomplex als Joost en
Marloes Burghoorn, tot voor kort de contactpersonen buurtpreventie voor de
Grote Berg. Maar de Burghoorns zijn verhuisd, en Jeroen neemt hun plaats in.
Hij heeft nog niet zo'n beeld van wat buurtpreventie inhoudt, en wat zijn ro!
daarin kan of moet zijn. "lk weet alleen dat er regelmatig bijeenkomsten zijn
met de contactpersonen uit de andere straten. En dat straatbewoners op van
die gele meldingskaarten klachten aan mij kunnen doorgeven."
Ze wonen nog geen

Joanneke (27) en Jeroen (28) hebben
elkaar leren kennen in Maastricht, toen
ze beiden aan de universiteit studeerden.
Z'rj heeft er gezondheidswetenschappen
gedaan, hij rechten met als specialisatie
arbeidsrecht. lnmiddels heeft Jeroen al
weer ruim 2,5 twee jaar een baan bij de
Eindhovense vestiging van een groot lan-

er niet echt over opwinden dat er "wel
een eens in onze portiek wordt geplast.

delijk advocaten- en notarissenkantoor.

shop naar binnen werd gegooid. Het enige

Joanneke daarentegen is in Maastricht
verder gaan studeren, waar ze nu de
opleiding tot arts volgt.

dat hen stoort, is het verkeer. Met name

Of dat er aan de overkant van de straat
wel eens gedeald wordt. Overigens is dat
de laatste tijd afgenomen, lijkt het."
Evenmin zijn ze echt geschrokken van de

brandbom die begin

juni bij de coffee-

het harde optrekken en afremmen van
café- en coffeeshopbezoekers. Maar ook
daarover praten ze tamelijk laconiek.

Asten en Bussum

naartoe. Of met de fiets. Zo ga ik fietsend

Nadat Jeroen werk had gevonden in
Eindhoven, verhuisde hij hier naartoe. Dat
wil zeggen, naar Strijp, terwijl Joanneke

naar mijn werk, en Joanneke op de fiets
naar het station wanneer ze naar de uni-

Joanneke constateert zelfs dat de straat

versiteit moet. Of naar een ziekenhuis

er

buiten Eindhoven."

panden die leeg stonden toen zij op de

aanvankelijk

in

Maastricht bleef. Maar

toen zU in de regio Eindhoven co-schappen
moest gaan lopen, besloten ze om samen
iets in Eindhoven te gaan zoeken. "We

Tamelijk laconiek

kenden de stad echter nauwelijks. lk nog

geen last, en evenmin van de coffeeshop

wel een beetje, ik ben in Asten opgegroeid. Maar Joanneke niet, die komt uit

bijna vlak naast hun voordeur. Natuurlijk
is het daardoor vaak rumoerig op straat,

Bussum."

maar zoiets hoort bij het centrum van een
grote stad, vinden ze. Ook kanJeroen zich

Van de horeca in de omgeving hebben ze

Helemaal opgeknapt
langzaam

op vooruit gaat.

Diverse

Crote Berg kwamen wonen, worden
geleidelijk aan weer in gebruik genomen.
Joanneke: "Dat pand hier recht tegenover
bijvoorbeeld, waar eerder een uitzendbureau in zat. Dat zag er niet uit, maar is
pas helemaal opgeknapt en prachtig wit
geschilderd. Voor een nieuwe kunstgalerie.
Prima toch?"

Dus zijn ze zich breed gaan oriënteren in

Eindhoven, waarbij ze al snel vielen voor
De Bergen. "We zijn hier bewust gaan

Írangoise, Mail Gn Pelet uotmen [estuu]

wonen", zegtJeroen. "Omdat we graag in

of vlakbij het centrum wilden

zitten.

Maar ook omdat het een dynamische,
leuke buurt is. Met veel bedrijvigheid,
veel aparte winkeltjes en gezellige cafés,
eethuisjes, restaurants enzo. En alles is

zo dichtbij, je kunt bijna overal lopend

Frangoise Vaessen, Mark Reintjes en Peter van der Hagen vormen sinds kort
het bestuur of kernteam van buuftprevent:e. Het is onder meer hun taak om

vergaderingen voor te bereiden en te onderzoeken hoe gekozen prioriteiten
moeten worden aangepakt. "Maar kun je buurtpreventie goed organiseren
wanneer de ondernemers uit De Bergen daar niet bij betrokken zijn?" Deze
retorische vraag wil Frangoise de buurt graag ter overweging meegeven.
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Berlage opnieuw uitgeroe[en tot 'Beste caÍé uan Bra[ant'
Volgens Nederlandse Café Top-l OO voor 2OO4-2OO5 van vakblad Misset Horeca
"Erg leuk, dat Berlage dit jaar weer tot het beste café van Brabant is uitgeroepen." Dat zegt eigenaar Léon Hamers van grand café Berlage op de Kleine Berg,
mede namens collega Frans Thijssen, beter bekend als Ties. "En we zijn er best
trots op. Op de titel zelf, maar ook op onze medewerkers. Want zij zijn er toch
vooral verantwoordelijk voor hoe ons café draait en hoe het beoordeeld wordt."

persoonlijke aandacht en interesse voor
hen hebben. Maar niet van dat popiejopie gedoe. Echte communicatie, daar
gaat het ons vooral om."

Geen bruine kroeg
Met de kritiek van een jurylid dat bij

Berlage staat in de 'Café Top-100 2004-

2005' voor heel Nederland, samengesteld door het vakblad Misset Horeca.
Vorig jaar verscheen deze lijst voor het
eerst, en ook toen eindigde Berlage in
Brabant op de eerste plaats. Al vanaf
I 994 brengt Misset Horeca goede cafés
via een wedstrijd voor het voetlicht,
maar dat beperkte zich aanvankelrjk tot

Berlage de 'bruine kroeg' sfeer ontbreekt,

heeft Léon geen enkele moeite. "Dat zoe-

ken we ook helemaal niet. We willen
open en transparant zijn. Zo is onze zaak

opgezet." Ook over twee andere minpunten van de jury maakt hij zich niet zo

Anoniem en onaangekondigd

druk. 'Het straatterras iets meer uitstraling meegeven' zoals de jury oppert, is
gezien de beperkte ruimte op de Kleine
Berg nauwelijks mogelijk, weet Léon.
"Bovendien is er aan de achterkant een

Vorig jaar is de opzet ingrijpend veran-

prachtig tuinterras."

de verkiezing van het'Café van hetJaar'.

derd door er

Top-.1

00 van te maken zodat

veel meer cafés aandacht krugen. Daarbij

en Frans Thijssen: "We zijn er best wel

Open karakter

is ook een uitsplitsing per provincie

trots dat we tot leukste café

ge-

van

En het nogal open karakter van de toilet-

maakt. Sindsdien gaat een twintigtal jury-

Brabant zijn uitgekozen. Ook voor ons

leden, merendeels bestaand uit ervaren
kasteleins, horeca-ondernemers en vakjournalisten, het land door op zoek naar

personeel.'

ten, een ander minpunt volgens de jury,
pareert Léon met: "Dat hebben we drie

gastvrije cafés. Anoniem en onaangekon-

kelijk op het eigen gezicht van het café
en met name op de kwaliteiten van het

digd bezoeken zij vele honderden voor-

personeel. "Onze medewerkers moeten

geselecteerde zaken.

goed met mensen kunnen

jaar geleden julst bewust zo ingericht.
Om meer sociale controle te krijgen, en
te voorkomen dat er vervelende dingen
gebeuren. En dan doel ik met name op

omgaan.

Steeds attent en servicegericht zijn. Echt

Berlage is volgens het vakblad opnieuw

zo hoog

uitgekomen omdat het café

onder andere 'een laagdrempelig karak-

ter heeft, een brede doelgroep aantrekt
en zeven dagen per week open is.' Maar
ook dankzij de brede formule, waardoor
je er naast lekkere koffie en een goed
glas ook heerlijke hapjes en volledige
maaltijden kunt krijgen, kunt dansen en

muziek- en theatervoorstellingen kunt

definitief een beschermd gemeentelijk
monument. De monumentale status
beperkt zich echter tot de kap en voor-

gevel. De rest van het gebouw moet
waarschijnlijk gesloopt worden, aldus

bezoeken.

een woordvoerder van de gemeente.
"Omdat er door een brand te veel

'Met mensen kunnen omgaan'

gesloopt is niet erg, daar zie

Léon herkent zich wel in de beoordeling

hand niks van."

beschadigd zou zijn. Maar dat er wordt

je

nader-

van het vakblad maar wijst ook nadruk-
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Aanstaande vrijdag vindt voor de dertiende keer de traditionele fakkeltocht door
Eindhoven plaats. Ditmaal harder nodig dan ooit, stellen de organisatoren. De afgelopen

jaren liepen er telkens rond de 4000 mensen mee, nu zullen het er waarschijnlijk

veel

meer zijn, is de.verwachting. De route begint en eindigt als vanouds op het Wilhelminaplein.

Hier zal burgemeester Alexander Sakkers (zie foto) om I 9.00 uur een toespraak houden
waarna de rocht begint. Meer info: COS, (040) 2443063 en fakkeltocht.orq.
{

Beschermd sladsseziGht
Vlak voor de Kerst is voor De Bergen
een aanwijzing aangevraagd als be-

vijf genoemde organisaties om van De Bergen

KIein ueÍliosl herwaar

een wettelijk beschermd stadsgezicht te

Het bezwaar van Theater Het Klein

maken.

tegen stopzetting van haar subsidie is
ongegrond verklaard.

schermd stadsgezicht,
Met name omdat De Bergen in architectuurHet verzoek is ingediend bil de Rijksdienst

historisch en stedenbouwkundiq opzicht

"Erg

vooi'de

een buurt is met hoge kwaliteit. Mede dank-

in Zeist.

jammer", zegt secretaris Paul van de Wiel.

Abbe-

zij de vele oude, karakteristieke panden uit

"Dat hadden we echt niet verwacht. Onze
juridische adviseurs hebben altijd gezegd,

stichring, Srichting De Bergen, de Stichting

de periode I BB0-1 920. Maar de hoge kwali-

dat wij een sterke zaak hebben. En vinden dat

Wilhelminaplein, de straatgroep Sint
Catharinastraat en de straatgroep Heilige
"De Bergen is een wijk apart!", aldus het ver-

teit wordt bedreigd door huisjesmelkers en
projectontwikkelaars die steeds meer panden opkopen, slopen en vervangen door
nieuwe, moderne appartementen. "Door-

zoekschrift. "Een bijzondere wijk die het

gaans slaagt de buurt er wel in de ergste

verdient te worden bewaard en beschermd

uitwassen te verhinderen door middel van

de gemeente moet adviseren. En die commissie gaf Het Klein ongelijk.

tegen ingrepen die het typische karakter
van de wi.1k aantasten." De gemeente
Eindhoven zegt dat ook regelmatig, maar
handelt er niet naar, zo staat in de brief.

bezwaar- en beroepsprocedures." Maar dat is

Dit betekent dat het Theater al op I januari

niet voldoende, vandaar deze aanvraag.

definitief gesloten is. "Tenzij B&W inmiddels

Mocht het verzoek worden gehonoreerd, dan

zo wijs geworden is, dat het op haar beslis-

zal de buurt nauw bij het vervolg worden

'Er zijn andere prioriteiten'is het verweer

betrokken

sing terugkomt en het schrappen van de
subsidie ongedaan maakt. Maar dat ver'

Monumentenzorg

ondertekenaars zijn

de Henri van

De

Ceeststraat.

van de gemeente. Vandaar het verzoek van

nog steeds." Het bestuur maakte half novem-

ber bezwaar tegen het gemeentebesluit om
Het Klein niet langer te subsidiëren. Bij een
commissie van onafhankelijke juristen die

wacht ik niet."
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