
Vrijheid, respect 
en solidariteit
Kerst is het feest van licht en verbinding. 
In onze buurt is ruimte voor iedereen, ook 
als je anders bent. Geef de ander ruimte 
om zichzelf te zijn, dat draagt bij aan een 
verbondenheid. Ga de dialoog aan; neem 
niet klakkeloos een idee van anderen over. 
Laten we er zijn voor elkaar. Fijne feestda-
gen.

Marion Slotman, voorzitter Stichting De Bergen

Fakkeltocht 2022
Op 24 december wordt na een onderbre-
king met een virtuele variant in 2021 weer 
de traditionele fakkeltocht voor Vrede en 
Verdraagzaamheid gelopen.

18.30-19.00 uur: Samenkomst op het Wil-
helminaplein, met toespraak van burge-
meester Jeroen Dijsselbloem.
19.00 uur: Start Fakkeltocht vanaf 
Wilhelminaplein.
Vanaf 20.00 uur: Aankomst Fakkeltocht 
op het Wilhelminaplein en Concert door 
SWAY.

Fakkels in de voorverkoop verkrijgbaar bij 
C.O.C., Prins Hendrikstraat 54, Eindhoven; 
Vredesburo, Grote Berg 41, Eindhoven en 
Café Wilhelmina, Wilhelminaplein 6, Eindho-
ven.

Meer informatie vindt je op www.fakkel-
tochteindhoven.nl
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Ja, het zat eraan te komen. Al jaren draait Het Bergen Bulletin met verlies. De inkom-
sten uit de jaarlijkse donaties van lezers en bedrijven zijn bij lange na niet genoeg 
om de kosten te dekken. Het tekort werd tot nu toe aangepast door de Stichting De 
Bergen, die daarvoor haar reserves aanspreekt. Maar nu komt de bodem van de re-
servepot in zicht. Er zal nu opnieuw een balans tussen inkomsten en uitgaven moeten 
worden gevonden. 

Daar komt bij dat de vormgever van het bulletin heeft aangegeven ermee te willen 
stoppen. Hij was jarenlang de drijvende kracht achter de productie, het ontwerp en 
de redactie. Het zal moeilijk zijn om hem te vervangen. En nu duidelijk is dat ook de 
eindredacteur de samenwerking beëindigt, gaat er echt iets veranderen. Problemen 
te over. Maar om er zo maar mee te stoppen ligt niet in de bedoeling van het Bergen 
Bulletin. Het verschijnt al sinds 1975 (zie www.stichtingdebergen.nl/archief) en het zou 
jammer zijn om dit goed gelezen blad niet voort te zetten. 

De Stichting zal haar best doen om het Bergen Bulletin naar de toekomst toe vei-
lig te stellen. Ze heeft vol ambitie een plan voor komend jaar opgesteld en nieuwe 
medewerkers aangetrokken. In 2023 zal een nieuwe opzet worden ontwikkeld. Ook 
u nodigen wij uit om met voorstellen te komen voor de doorstart van het bulletin. 
Door nieuwtjes door te geven, een artikel of column aan te leveren en door foto’s in 
te zenden. Maar ook: door ideeën om sociale media  beter te benutten, om jongere 
generaties te betrekken en wat echt belangrijk is: de redactie te versterken. Zo kunnen 
we samen het blad een nieuw elan geven. Neem contact op met de voorzitter van 
onze Stichting : Marion Slotman (bergenbulletin@iae.nl). Doel van het Bergen Bulletin 
blijft een communicatiemedium voor de wijk te zijn. Zonder u gaat dat niet.

Bergen Bulletin in zwaar weer



Venstertijden: 
vrachtwagenverbod 
De Bergen

Tranen om sloop Grote Berg 11-21

Begin deze maand werden buurt-
bewoners en diverse organisaties 
verrast door de sloop van vijf panden 
aan de Grote Berg. Nog voordat er 
een omgevingsvergunning is afge-
geven werd de sloop al gestart en 
afgerond. Het lijkt zo langzamerhand 
gewoonte te worden. Ook rond het 
stadhuisplein speelt dit. Hier moeten 
de plannen nog zelfs worden ont-
wikkeld. Al eerder berichtte Bergen 
Bulletin (febr. 2022) van de plannen 
voor nieuwbouw op deze plek aan 
de Grote Berg. Het is nu een gelopen 
race. 

Dit stukje Eindhoven met een karak-
teristieke uit de 19e eeuw daterende 
bebouwing wordt nu opgeofferd aan 
moderne bebouwing, terwijl het beleid 
op papier gericht is op “Niet slopen, 
tenzij..” Weliswaar wordt de gevel van 
één pand teruggebouwd, het voorkomt 
niet dat het moderne gebouw domi-
nant in het straatbeeld aanwezig zal 
zijn, waardoor ook de oude monumen-
tale Marechausseekazerne, nu aan drie 
kanten door moderne hogere gebou-
wen wordt ingesloten.

De Henri van Abbestichting, de Eind-
hovense Erfgoedwaakhond die een 
bezwaar aan de gemeente richtte, 
betreurt de gang van zaken. Een rap-
portage over de slechte bouwkundige 
staat blijkt niet te kunnen worden over-
legd. Alleen uit de mond van de sloper 
kan worden opgetekend dat “het een 
bouwval” was. Maar ja, dat is dan ook 
de slager die zijn eigen vlees keurt. 

Het viel buurtbewoners de laatste tijd 
vaker op dat grote vrachtwagens ook in 
de middag in de wijk laden en lossen, en 
daar voor hinder zorgen. Aanspreken van 
de chauffeur hielp daarbij niet. Terwijl  
sinds december 2020 laden en lossen 
alleen toegestaan is binnen de venstertij-
den van 9-12 uur. De melding hiervan is 
opgepikt door de gemeente. Het is daar 
met de Wijkboa’s besproken. Zij nemen 
het nu mee in hun surveillance. Door 
Eric van Doren, de gebiedscoördinator 
van de gemeente voor De Bergen, zijn 
de ondernemers op de Kleine Berg ook 
schriftelijk herinnerd aan deze maatregel. 
Het is in het belang van de veiligheid van 
bewoners en bezoekers van de buurt, en 
met name van de fietsers en voetgangers 
in het winkel- en horecagebied, aldus Eric 
Van Doren. 

GLOW-off in De Bergen
Tijdens GLOW-2022 heeft buurtbewoner 
Stijn (Electrotechnicus en kunstenaar) in 
de onderdoorgang van Quartier Latin 
in de Bergstraat (hoek Kleine Berg) een 
GLOW-off presentatie gegeven. Elk jaar 
doet hij dat op eigen initiatief. Met de 
voorbereidingen is hij al weken vooraf 
bezig. Kenmerkend voor zijn presentatie 
zijn de originele lichtobjecten die elk door 
een motor zijn aangedreven, de zelfont-
worpen stroomvoorziening en de eigen 
mix van muziek. Ondanks de beperkte 
aankondiging en de ligging buiten de 
looproute kwamen er toch vele buurtbe-
woners en bekenden een kijkje nemen.
GLOW-off werd voorheen georganiseerd 
door kunstenaars die buiten de organisa-
tie van GLOW eigen presentaties buiten 
de route maakten. Het lijkt erop dat Stijn 
de enige is die de traditie volhoudt, in ie-
der geval in De Bergen. Hij heeft er deze 
keer zijn stek gevonden onder een defect 
rolluik, waar hij de benodigde kracht-
stroom vanaf haalde. 

Ook andere partijen blijken tegen de 
ontwikkeling op deze plek te zijn ge-
weest, blijkt uit het ED. Vooral omdat 
niet respectvol met het erfgoed wordt 
omgesprongen. Uit een indicatieve poll 
van ditzelfde ED blijkt onlangs dat 82% 
van de respondenten het eens is met 
de stelling dat Eindhoven de weinige 
historische panden die het moet zien te 
behouden, ook als dat duurder is dan 
nieuwbouw. Maar in De Bergen blijken 
deze stemmen niet te worden gehoord. 
Uit het antwoord van de architect is op 
te maken dat omwonenden en Bewo-
nersvereniging De Bergen positief waren. 
De vereniging was  ook positief over het 
complex Nieuw Bergen, dat pal op het 
monumentaal-historische Catharinakerk-
hof wordt gebouwd. Het lijkt erop dat 
ze het met erfgoed niet te nauw nemen, 
moet de conclusie zijn. En dat is een ver-
lies voor De Bergen.

...................................................................................................................................................................................................
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Eddy Jansen (Den 
Haag, 24 maart 1952) 
gaat met ingang van 1 
januari a.s. de redactie 
van het Bergen Bulletin 
verzorgen. Hij volgt Lu-
cas Nuchelmans op, die 

het magazine de afgelopen jaren maakte. 
Een korte kennismaking.

,,Ik ben professioneel journalist sinds 
1974: begonnen als leerling-journalist op 
de stadsredactie van dagblad De Gelder-
lander in Nijmegen. Daarna heb ik 20 jaar 
bij diverse kranten en omroepen gewerkt. 
Weliswaar gepensioneerd ben ik nog 
steeds werkzaam als schrijver voor het 
Eindhovens Dagblad en FRITS Magazine 
en als (hockey)commentator bij de be-
taalzender Viaplay”.

,,Ik ben 70 jaar en heb een relatie. Ik heb 
twee kinderen en twee heerlijke klein-
zonen van 7 en 2 jaar. Als ik niet werk 
zit ik graag op m’n racefiets. Die gaat 
ook meestal mee op mijn buitenlandse 
reizen naar Frankrijk, Spanje of Amerika. 
Verder ben ik gek van muziek: ben een 
regelmatige bezoeker van concerten en 
festivals. Incidenteel draai ik nog wel eens 
als diskjockey op 70/80-feesten.

,,Ik woon net aan de rand van De Bergen, 
op de Paradijslaan. Mede door mijn werk 
voor het ED ken ik de wijk De Bergen vrij 
goed, weet ik wat er zoal speelt en heb 
er een stevig netwerk. Mijn ambitie is 
om van het Bergen Bulletin een prettig 

Inderdaad, aan alles komt een eind. 
Onlangs hebben Henk Jan Drenthen en 
ik (Lucas Nuchelmans) besloten om te 
stoppen met hun betrokkenheid bij het 
Bergen Bulletin. Henk Jan heeft 17 jaar 
de vormgeving van het wijkblad gedaan 
terwijl ik ruim 12 jaar de eindverantwoor-
ding had over het redactionele gedeelte. 
Als je zolang bij iets betrokken bent dat 
je leuk en zinvol vindt, dan is zo’n beslis-
sing best wel moeilijk. Maar we hebben 
allebei nog zoveel andere bezigheden en 
wensen dat we de knoop door hebben 
gehakt: we stoppen ermee. 

In de periode dat Henk Jan en ik hebben 
samengewerkt, hebben we veel leuke, 
interessante en bijzondere kanten van 
de wijk De Bergen en natuurlijk ook haar 
bewoners leren kennen. Maar zoals ik al 
eerder schreef: aan alles komt een eind. 
We wensen onze opvolgers veel succes 
met de voortzetting van het Bergen 
Bulletin. Rest ons om iedereen te danken 
die op welke wijze dan ook heeft meege-
werkt om het BB een wijkblad te maken 
dat er naar onze bescheiden mening zijn 
mag!

Lucas Nuchelmans en Henk Jan Drenthen

malig buurtcentrum de Bergen, aan de 
Oranjestraat, waarin 3 nieuwe apparte-
menten worden gemaakt. Zijn tuin grenst 
er direct aan. De scheidingsmuur wordt 
nog verder opgemetseld, weet hij te 
vertellen. “Wat een lelijkheid, en dat kijkt 
allemaal mijn tuin in. Mooi is dat”. Zoals 
al eerder in het Bergen Bulletin heeft 
gestaan, waren enkele omwonenden 
vanwege inkijk en verminderde zonlich-
tinval naar de rechter gestapt, maar die 
heeft hun bezwaren niet gehonoreerd. 
Nu wordt pas duidelijk welke bouwmassa 
Frans boven het hoofd “hangt”.

OMSLAAN

Is dit nummer de afronding van een 
mooie periode van het Bergen Bulle-
tin? Als u de laatste pagina omslaat is 
het dan voorbij, en komt er weer iets 
nieuws? We zullen zien. Het is een 
open deur om te zeggen, zo gaat het 
nu eenmaal in het leven. Je slaat elke 
dag een bladzijde om, een notitie in 
de agenda voor een afspraak of een 
belangwekkende gebeurtenis, en dat 
was het dan. Op naar de nieuwe blad-
zijde. Vaak een herhaling of variant op 
de vorige en soms word je geconfron-
teerd met een onverwachte wending 
die uiteraard wordt neergeslagen in de 
agenda.

Zo noteer ik sinds april dit jaar elke 
dinsdag om de veertien dagen: 9.45 uur 
Steunpunt Materiële Hulpvragen. Tot 
aan april nooit gedacht dat ik gevraagd 
zou worden als vrijwilliger een telefo-
nisch spreekuur te draaien. Men kwam 
mensen te kort, zoals overal in de 
vrijwilligersbranche, en ik zei ja, omdat 
ik geen reden kon bedenken om nee te 
zeggen. 

Eerst een leertijd van twee maanden en 
sindsdien zit ik alleen achter een bureau 
met voor mij het scherm van de pc 
en naast me de telefoon. En die staat 
de laatste tijd roodgloeiend, dermate 
dat ik alle zeilen moet bijzetten om de 
gegevens van hulpvrager en vraag te 
noteren in de database. Mensen met 
een kleine portemonnee, of de afwe-
zigheid van een portemonnee omdat 
men onder bewind staat of dakloos 
is, doen een beroep op het SMH. Een 
greep, een moeder met kinderen in de 
bijstand en een energieschuld vraagt 
om een gasfornuis. Een Wajonger, deels 
doof en stom, bij wie de wasmachine 
het begeven heeft. Een AOW’er die om 
een matras vraagt. Een statushouder 
die een woninkje is toegewezen maar 
geen tafel en stoelen heeft voor het 
gezin.

Wilt u ook een bladzijde omslaan?: 
info@smh-eindhoven.nl Hulp nodig?: 
040-2571897 [di./do. 10.00u-12.00u]

Ton van de Nieuwenhuyzen

Aan alles komt 
een eind

Puist op voormalig buurtcentrum
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Nieuwe 
(eind)redacteur

leesbaar magazine te maken, waar alle 
bewoners, ondernemers en groeperingen 
in de Bergen zich in kunnen herkennen. 
Dat kan ik niet alleen, dus ideeën en tips 
zijn van harte welkom: bergenbulletin@
iae.nl”.

Frans van den Hurk is op z’n zachtst 
gezegd niet blij met het opgetopte voor-
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En dit wordt ‘m dan ongeveer in 
binnenstad en Kleine Berg! Zoals hier 
op het Stratums Eind waar een deel 
is opgeleverd. Maar de uitvoering 
van de Kleine Berg is weer een jaartje 
later dan gepland, in 2024. Alles in 
overleg met de ondernemers. De 
bewonersgroep van de Kleine Berg 
blijkt van niets te weten en moet het 
uit de krant vernemen. 
Toch vreemd dat overleg, in de argu-
mentatie wordt alleen verwezen naar 
een andere fasering in de uitvoering. 
Zo dat het terrasseizoen er zo min 
mogelijk last van heeft. De werkelijke 
reden blijft in mist gehuld. Als het in 

kortere tijd kan, dan kan dat ook in 
2023. En dan zijn de winkeliers en 
bewoners ook blij, want minder zand 
in huis, is ook minder stofzuigen. 

Gekozen is voor drie delig grijs, 
stoep-straat-stoep, niet functioneel 
gemotiveerd vanuit de scheiding van 
verkeersstromen, volgens Herman 
Kerkdijk, ex stedebouwkundige van 
de gemeente Eindhoven in zijn boek 
“Eindhoven Variomatic”. Maar uit 
louter designoverweging! Dus, de 
stoep is niet meer exclusief voor de 
voetganger en de straat niet exclusief 
voor fietsers en auto’s. Alles moet 
op de rijloper door elkaar kunnen 
bewegen en de stoepen zijn voor de 
terrassen, het groen, de fietsenrek-
ken en de winkeluitstallingen. Dat 
het wat zal wringen hier en daar, 
nemen we op de koop toe, hoor je 
ze denken. Dat er bewoners zijn die 
dat om redenen van veiligheid niet 
fijn vinden, heeft in de herinrichting 
geen rol gespeeld. Evenmin dat de 
openbare ruimte minder als publieke 

ruimte, maar als commerciële ruimte 
wordt ervaren. 

Het asfalt zal overigens wat lichter 
worden, zeggen de ontwerpers. 
Maar een andere bestrating, met 
klinkers bijvoorbeeld, daar mochten 
de ontwerpers niet aan beginnen. 
Ook niet als de buurtbewoners en 
ondernemers het geen passende 
uitstraling voor de Kleine Berg vinden 
hebben, en er voor de verkeersveilig-
heid wordt gevreesd. Daar was voor 
gekozen door de raad, en de onder-
nemers en bewonersvereniging had-
den immers zelf gevraagd om aanslui-
ting bij de binnenstad en dat heeft 
de raad overgenomen. Het klinkt als 
“eigen schuld”. De eigen uitstraling 
van de openbare ruimte op de Kleine 
Berg is voor de gemeente niet meer 
aan de orde. 
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Nogmaals 
herinrichting 
Kleine Berg: 
VERTRAGING!
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Terugbl ik  Bergen  Bu l le t in
Wat weinig buurtbewoners weten is 
dat het eerste nummer van het Ber-
gen Bulletin al in 1975 verscheen. Dat 
was in de tijd dat er een zeer actieve 
buurtgemeenschap was, die zich de 
verwaarloosde staat van de buurt 
aantrok. Buurtbewoners organiseer-
den zich om de verpaupering van de 
buurt tegen te gaan. Gezamenlijk 
trokken ze op om meer en betere 
huisvesting voor elkaar te krijgen, 
grote overlast gevende bedrijven uit 
de buurt te plaatsen, verkeersdrem-
pels aan te leggen om zo de leef-
baarheid in de buurt te vergroten. 
Er bleek een behoefte aan een krant 
ván, voor en door de buurt. Met 
de niet echt creatieve naam “Buurt-
krant” verscheen in het najaar van 
1975 het eerste nummer van het blad 
dat later onder verschillende namen 
als “Betere Tijden”, “Bergopwaarts”, 
“Buurtkrant De Bergen” en “De 
Bergen Bulletin” uitkwam. De laatste 
jaren is dit vereenvoudigd tot “Ber-
gen Bulletin”. (zie het archief van het 
Bergen Bulletin op www.stichtingde-
bergen.nl/archief/).

Met veel enthousiasme hebben gene-
raties buurtbewoners gedurende al 
die jaren aan de krant gewerkt, maar 
steeds was het een hele toer om de 
krant met een zekere regelmaat en 
met goede informatie in de bus te 
doen belanden. Vaak kwam het op 
het initiatief van enkele buurtbewo-
ners neer. In 2001 heeft Stichting De 
Bergen de regelmatige verschijning 
van het Bergen Bulletin veilig gesteld 
door een professionele redacteur 
tegen een kleine vergoeding aan te 
trekken, die tevens voor de productie 
zorg droeg. De financiering van het 
Bergen Bulletin kwam van donaties 
van bedrijven en bewoners, alsmede 
uit het buurtbudget en de middelen 
van Stichting De Bergen. De redac-
teur, Harrie Quispel, heeft dat toen 
uitstekend opgepakt, waardoor eerst 
4 en na korte tijd zelfs 6 nummers 
per jaar werden uitgebracht. Niet al-
leen ontstond er een echte redactie-
raad, ook de opmaak werd gemoder-
niseerd. In juni 2005 werd de krant 
versterkt met Henk-Jan Drenthen die, 
vormgever van huis uit en net nieuw 
in de Bergen komen wonen, als 

vrijwilliger de opmaak en fotografie 
voor zijn rekening nam. Zijn vrouw 
Loes nam zitting in de redactieraad. 

Nadat Harrie Quispel had aangege-
ven te gaan stoppen wegens vertrek 
naar het buitenland heeft in 2008 
oud-journalist van het Eindhovens 
Dagblad, Lucas Nuchelmans het stok-
je van hem overgenomen. Henk-Jan 
en Lucas hebben, met enthousiasme 
en doorzettingsvermogen, tot nu 
toe, de kar getrokken van Bergen 
Bulletin. Lucas als (eind)redacteur en 
interviewer, Henk-Jan als coach en 
inspirator, vormgever en productie-
begeleider. Maar er waren meer pro-
fessionele bijdragen. Te noemen zijn 
de columns van Tom Adriaans en de 
foto’s van Rob Stork.  Het wijkblad 
heeft in al die jaren een kwaliteit 
gekregen waar de buurt en de stad 
supertrots op mogen zijn. Een woord 
van dank hiervoor is meer dan op zijn 
plaats.

Ignace Op de Macks
Oud-voorzitter Stichting De Bergen 
1990-2017


