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door Marion Steegh

De bewoners van het 
Witte Dorp, de Burgh en om-
wonenden zijn volledig opge-
gaan in het vieren van konin-
ginnedag 2007! 

Alle ingrediënten voor een 
schitterende dag waren aan-
wezig. Vooral veel zon…  
Dit is een feest voor ieder-
een!’ hoorde ik iemand zeg-
gen. Soms uitbundig gelach, 
en velen met een glimlach 
bij de vele taferelen die deze 
dag voorbij trokken. Het the-
ma Ridders en Jonkvrouwen 
droeg bij aan uitdagende mid-

deleeuwse spelletjes. De meest 
ingetogen of (juist opvallend?) 
aanwezig was de Orde van de 
Vrijwillige Kapucijners. Onop-
houdend serveerden ze hun 
hemelse gerechten aan hun 
kraam. 
Al vroeg in de ochtend werd 
er druk gehandeld op de Wit-
te matjes en in de vele kra-
men. Tot laat in de middag 

kochten mensen dat ene boek, 
schaatsen of sjaaltje met rode 
hartjes. Menigeen sprak een 
grote waardering uit voor de 
mensen die dit feest tot in de 
puntjes hebben georganiseerd. 
Echt grote lof !
Het enig dat ontbrak was de 
W.C! Maar daar werd ook 
steeds weer een oplossing voor 
gevonden….

Eindhoven, mei 2007

B U U R T K R A N T  V O O R  H E T  W I T T E  D O R P  E N  D E  W I T T E  B U R G H

De Witte
1e jaargang - nummer 1

Koninginnedag 2007
• Alle 200 kaarten voor de spelletjes werden verkocht. Vooral het gooi-en smijtspel aan de schandpaal was erg in trek.

Buurtkranten

samen!
Eigenlijk was het geen kwestie 
óf, maar wanneer de buurt-
kranten van het Witte Dorp 
en de Witte Burgh de han-
den ineen zouden slaan. Met 
evenementen weten we elkaar 
namelijk ook te vinden. Blijk-
baar was de tijd er nu rijp 
voor. Natuurlijk hebben beide 
buurten hun eigenheid en ei-
gen historie. Efficiënt is het 
allerminst om het wel en wee 
‘onder de rook’ van het Burgh-
plein via twee kranten te ver-
slaan.  ‘Wit op zwart’ deed dat 
al 17 jaar lang, de Witte Burgh 
Buurtkrant ging haar 13e jaar-
gang in. Die jaren vlak je niet 
zomaar uit. Redactieleden van 
het eerste uur zijn nog steeds 
verbonden aan de kranten. 
De continuïteit kwam ech-
ter soms in de gevarenzone. 
Een nieuwe impuls kon geen 
kwaad. En die kruisbestuiving 
lijkt de redacties zelfs iets op 
te laten veren. Het resultaat: 
DE WITTE. 
Wij van het nieuwe gefuseerde 
redactieteam hebben er zin 
in en hebben ook het volste 
vertrouwen in een toekomst 
samen. DE WITTE heeft een 
stevig fundament en beoogt 
plaatselijk nieuws en wetens-
waardigheden twee keer per 
jaar goed en aantrekkelijk 
voor het voetlicht te brengen. 
En vanaf nu ook digitaal op 
www.hetwittedorp.nl.
Uw mening over DE WITTE, 
maar ook over andere zaken 
die in de buurt spelen of ie-
ders aandacht verdienen, zijn 
welkom op: 
dewitte@paulissimo.nl.
Veel leesplezier!

Het redactieteam

De naam
Toen de ‘fusie’-krant een 
feit werd, moest er ook een 
nieuwe naam komen.
In de brainstorm lieten we 
onze ‘eigen’ namen varen. 
Dus niks Buurtkrant-erigs 
of Wit op Zwart-erigs meer. 
Er kwamen varianten op 
‘Burghplein’, zoals Burgh-
plein-centraal en Burgh-
plein-expres. Daarna kwam 
‘wit’ in beeld. In combinatie 
met wat onvervalst Brabants 
ontstond: Witte wa’. Hij 
redde het niet. Wel parke-
ren we  hem voor een even-
tuele, toekomstige nieuw-
tjes- of commentaarrubriek. 
Uiteindelijk kozen we voor 
iets stevigers, iets serieuzers 
en neutralers dat wat de 
lading helemaal dekt. Het 
werd dus DE WITTE. 

Wietlucht en rottigheid op het Burghplein
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door Paula van Overveld

Lege chipszakken, uitge-
brande prullenbakken, kinder-
tjes die vervuld van schrik hun 
bal bij het ‘hangbankje’ terugha-
len, rondscheurende brommer-
tjes en de geur van wiet...  
Dat is een sfeertekening van 

de dagelijkse praktijk op het 
Burghplein afgelopen voorjaar. 
Hoe staan we er nu voor, ruim 
een jaar verder? En wat is er in 
die tussentijd allemaal gebeurd? 
Het lijkt er niet beter op gewor-
den, eerder slechter.

Even terug naar vorig voorjaar. 
Er hingen veel jongeren rond, 
die hier niet vandaan komen 
en die rottigheid uithaalden. 

Dit probleem speelt al jaren, 
maar het laaide toen weer op. 
“Afdoende maatregelen waren 
er eigenlijk nooit genomen. 
Maar er kwamen zoveel klach-
ten, dat we wel moesten ingrij-
pen”, aldus Toine van Dorst, 
kersvers bestuurslid en een 
soort peetvader van het Witte 
Dorp.
Hij somt wat incidenten op: 
het in brand steken van ber-
gen bladeren, vernielingen aan 

muurtjes, bankjes, lichtjes van 
de lichtjesroute en het evene-
mentkastje voor stroom. 
_lees verder op pagina 3
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door Wieger Cornelissen

De gemeente heeft de 
WOZ-waarde van onze wonin-
gen weer opnieuw vastgesteld. 
Op 28 februari viel er weer een 
gemeentelijke beschikking bij 
ons in de brievenbus. De be-
woners van de Schalmstraat 
ontvangen de beschikking pas 
in april. Dit keer hanteerde 
de gemeente als peildatum 1 
januari 2005. Wat inhoudt dat 
de gemeente heeft ingeschat 

wat de economische waarde 
van onze woning was op die 
datum. Daarbij al wel reke-
ning gehouden met verbou-
wingen die na 1 januari 2005 
zijn uitgevoerd. 
Nederlandse gemeenten taxe-
ren alle woningen en andere 
onroerende zaken die binnen 
de gemeentegrenzen liggen. 
Dit op grond van de Wet Waar-
dering Onroerende Zaken (Wet 
WOZ), die midden jaren negen-
tig van kracht werd. De WOZ-
waarden vormen onder meer 
de basis voor de aanslagen on-
roerende-zaakbelastingen. 

De laatste keer dat gemeen-
ten de WOZ-waarden hebben 
bepaald was in 2005. Het be-
trof de marktwaarde van het 
onroerend goed per 1 januari 
2003. Zo’n beschikking roept 
bij veel mensen vragen op. De 
meeste van ons zullen zich 
bij het lezen van de nieuw 
vastgestelde WOZ-waarde heb-
ben afgevraagd of de door de 
gemeente vastgestelde WOZ-
waarde reëel is. Door de WOZ-
waarde te vergelijken met 
WOZ-waarden van vergelijk-
bare woningen krijg je al een 
iets beter inzicht. 

Om die reden hebben we ook 
dit jaar weer een enquête geor-
ganiseerd onder de bewoners 
van de Witte Burgh. In totaal 
hebben veertig bewoners mee-
gedaan aan het onderzoek. 
Zij hebben als wederprestatie 
voor het beschikbaar stellen 
van de voor hun woning vast-
gestelde WOZ-waarde een ge-
detailleerd rapport ontvangen 
met een uitgebreide analyse 
van de onderzoeksresultaten. 
Hier vatten we de resultaten 
van het onderzoek op hoofd-
lijnen samen in de volgende 
tabel. 

De uitslag laat ten opzichte 
van 2005 een stijging zien van 
ongeveer 11%. Die gemiddelde 
stijging is niet echt bijzonder. 

In het algemeen geldt immers 
dat de prijzen van de wonin-
gen tussen 2003 en 2005 zijn 
gestegen met een iets lager 

percentage. In individuele ge-
vallen heeft de gemeente de 
WOZ-waarde met meer dan 
21% verhoogd. Het lijkt erop 

dat die woningbezitters op ba-
sis van het gelijkheidsbeginsel 
grond hebben voor een be-
zwaarschrift.

 2007: Aantal gemiddelde Gemidd. WOZ waarde gemidd. WOZ waarde gemidd. WOZ waarde
 respondenten verhoging in 1999 in euro in 2003 in euro in 2005 in euro

Burghstraat 14 9,9 % 162.698 281.647 309.714

Burghplein 1 10,8 % 162.566 273.500 303.000

Christoffelstraat 2 9,2 % 212.158 302.000 329.666

V.Doornestraat 23 12,5 % 162.812 277.264 315.434

Schalmstraat 0 ? % 143.999 257.666 ?

WOZ-waarden in Witte Burgh opnieuw vastgesteld

Waarde-stijging niet bijzonder

• Nu eens geen buslading Japanners met de camera in de aanslag of een groep studenten Bouwkunde die het 
kwamen afkijken. Nee, een twintigtal bezoekers, met enkele (nieuwe) buurtbewoners lieten zich door buurtge-
noot Cees Donkers rondleiden, zondag 25 maart. Hij deed het met liefde en plezier, op verzoek van het Architec-
tuur Centrum Eindhoven waar deze Witte-Dorpbewoner ook al jaren bij betrokken is. Cees verhaalde over de 
bouw door Dudok, de instandhouding met hulp van het Onderhoudsfonds en wees op vele details in de ontwer-
pen van de beroemde architect. “Als je erop gewezen wordt zie je veel details. Normaal zie je die niet, al voel je 
wel dat hier iets speciaals gebouwd is”, aldus Cees Donkers over de buurt. (MT)

‘Normaal zie je het niet’ 

Ledenvergadering
De Witte Burgh

De ledenvergadering van 12 fe-
bruari j.l. verliep in een bijzon-
der prettige sfeer. Helaas was 
de animo niet bijzonder groot, 
met moeite telden we twin-
tig bezoekers, maar degenen 
die wel de moeite genomen 
hadden om voor de gelegen-
heid naar het Stadspaviljoen 
te komen voerden levendige 
discussies over de mogelijk-
heden om ons te wapenen 
tegen de toegenomen crimi-
naliteit en vandalisme in onze 
wijk. Verschillende opties, va-
riërend van het monteren van 
poorten aan de ingang van alle 
gangpaden tot het oprichten 
van een burgerwacht, werden 
door de aanwezigen geëva-
lueerd op wenselijkheid c.q. 
haalbaarheid. Voor de poorten 
blijkt nagenoeg niemand te 
voelen. Het onderwerp spreekt 
de aanwezigen aan. Iedereen 
kent wel een verhaal van een 
buurman of kennis waarbij 
in het afgelopen jaar is in-
gebroken. Het bestuur noemt 
de activiteiten die zij in 2007 
denkt te gaan organiseren. Het 
bekende rijtje van nieuwjaars-
receptie, Koninginnedagvie-
ring, midzomernachtfeest en 
Sinterklaasintocht passeren 
de revue. Iedereen vindt het 
best. Veel meer enthousiasme 
is er voor de wijkbarbecue. 
Ter plekke besluiten we om in 
augustus wederom een barbe-
cue te gaan organiseren voor 
de bewoners van ons wijkje. 
Tot slot besluiten we om te in-
ventariseren welke WOZ waar-
den dit jaar door de gemeente 
Eindhoven zijn vastgesteld. Na 
de pauze bespreken we het 
onderhoud aan de gangpaden 
en garagepaden. De lampen 
blijken een onverwacht hoge 
levensduur te kennen waar-
door we in het afgelopen jaar 
weinig onkosten hebben ge-
had en de spaargelden hebben 
kunnen aanwenden om weer 
wat extra vermogen op te bou-
wen.
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_vervolg van voorpagina

Het zijn natuurlijk 
niet alleen de bevindingen van 
Toine waar we het hier over 
hebben. Omwonenden zien 
ook een soort aftakeling, zo-
wel fysiek als qua sfeer. Als je 
als buurtbewoner die jongeren 
erop aansprak, kreeg je een 
grote mond terug. De sfeer 
werd steeds dreigender. Er zijn 
ook letterlijk bedreigingen 
binnengekomen via de mail, 
telefonisch en persoonlijk.
Toine memoreert het geval dat 
hij er getuige van was dat 
een meisje rake klappen kreeg 
van zo’n knul. “Ik ben er op 
afgestapt. Voor mij was de 
maat toen echt vol”, aldus Van 
Dorst. Bij hem ontstond toen 
het idee om een soort buurt-
wacht in te stellen. Een andere 
buurtbewoner bracht hem op 
het spoor van Welzijn Eind-
hoven, die veel ervaring heeft 
met dit soort jongeren en de 
problemen die ermee samen-
hangen. Ze werken met een 
zogenaamd Team Interventie-
medewerkers. Een powerteam 
met vertegenwoordigers van 
maatschappelijk werk, politie, 
gemeente en scholen. Het is 
hun taak om via intensief con-
tact de jongeren weer op het 
goede spoor te zetten. (zie ook 
het artikel ‘Veilige stad’ elders 
in deze krant)
 Tegenvaller
Dat team is in oktober met dit 
hangjongerenprobleem aan de 
slag gegaan. Ten eerste met 
een inventarisatie. Met name 
buurtbrigadier Lydie Thomas-
sen kwam hier toen geregeld. 
Ze was extra waakzaam. Ook 
Cindy van Cuijk van Welzijn 
Eindhoven was hier met haar 
collega’s vaak te vinden. Na 
ongeveer een maand nodigden 
ze de besturen van het Witte 
Dorp en de Witte Burgh uit 
voor een evaluatie.
“Om een lang verhaal kort te 
maken: zij hadden eigenlijk 
niet zo veel geconstateerd, in 
ieder geval ‘geen uitzonder-
lijk vandalisme’. Het was van 
een gemiddeld niveau. Dat er 
zo licht over het probleem 
gedacht werd, viel toch tegen, 
want we willen hier helemaal 
géén vandalisme hebben”, al-
dus Toine.
Juridisch kunnen ze geen har-
de maatregelen treffen. Dat 
kan pas als het echt uit de 
hand loopt. Dus als er bewe-
zen drugs gedeald wordt, als 
er spuiten op de grond liggen 
of als er fysieke bedreigingen 
worden geuit. Een juridische 
kwestie dus.

Eind vorig jaar zijn er een 
stuk of twintig hangjongeren 
opgepakt in de Bennekel, in 
Tivoli en hier in Stratum. Het 
leek daarna rustiger. Maar met 
het mooie weer wordt er weer 
veel rondgehangen. Het lijkt 
zelfs drukker dan ooit. Buurt-
bewoners zijn gelukkig alert 
en grijpen naar de telefoon 
om problemen te melden. En 
de politie - met in de frontli-
nie buurtbrigadier Lydie - zijn 
vaak snel ter plaatse om de 
jongeren te bekeuren of op 
zijn minst aan te spreken. Dat 
is al meerdere malen gebeurd. 
Zoals over de overlast van ’s 
nachts wegscheurende brom-
mertjes na een avondje han-
gen. De troep die achtergela-
ten wordt. Over het moleste-
ren van een winkelwagentje 
laatst voor de ogen van kleine 
buurtkindjes. Het devies was, 
is en blijft: problemen altijd 
melden! En probeer zo con-
creet mogelijk te zijn, benoem 
het liefst kenmerken van de 
jongens en meiden, zoals de 
kleur jas, de huidskleur, de 
leeftijd en wat ze precies ge-
daan hebben of wat je precies 
geconstateerd hebt. Het wil 
niet zeggen dat het ook de 
daders zijn, maar het feit dat 
ze in de buurt zijn van een 
incident geeft de politie hand-
vatten om de echte daders te 
vinden. Met een melding dat 

er door ‘de jongens van het 
plein’ weer iets gedaan is, kun-
nen ze in feite helemaal niks. 

Big Brother
Maar hiermee is de kous niet 
af. “Nee”, zegt Toine, “omdat 
de gemeente en politie ook an-

dere prioriteiten hebben, is de 
tijd nu echt rijp voor een soort 
burgerwacht. Dus om met el-
kaar als een soort ‘big brother’ 
te waken over het Burghplein.” 
Het idee, waar Toine vorig jaar 
al mee speelde, wordt door 
de wetsdienaren toegejuicht. 

(zie oproep elders in De Witte)  
Toine geeft nog wat tips voor 
als je op die hangjongeren af 
wilt stappen. Hij kreeg ze zelf 
ook te horen van het interven-
tieteam: “benader ze rustig, 
liefst met z’n tweeën en zorg 
altijd dat je in de gaten wordt 
gehouden door je eigen men-
sen. Zorg dus voor rugdekking. 
Dat geeft een zeker gevoel.” 

Schoonmaak plein
Wat Toine iedereen nog graag 
mee wil geven: “Het plein is 
een verlengstuk van je huis, 
eigenlijk je voortuin. Probeer 
het ook als je voortuin te zien. 
Je kinderen lopen hier rond 
en moeten dat veilig kunnen 
doen. Als andere kinderen uit 
de pas lopen mag je ze daar 
best op aanspreken. En na-
tuurlijk ook die hangjongeren.
We zijn namelijk samen ver-
antwoordelijk voor het plein”, 
zo besluit 'peetvader' Toine. 

Alarmnummer
Het alarmnummer dat je kunt 
bellen bij onregelmatigheden: 
0900 8844. Zet ‘m in je mobie-
le telefoon! Voor minder acute 
zaken kun je ook mailen naar: 
info@wittedorp.nl

meer op pagina 4 en 12: 
Gemeente werkt mee aan 
veilige stad
Big Brother, vrijwilligers 
voor surveilleren

• Hangjongeren die het zelf erg naar hun zin hebben op het Burghplein. 

Problemen altijd melden
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• Tekent de hangjeugd voor dit staaltje van "creatief met 
kunst"? 
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Ook dit jaar zijn we weer druk 
bezig met het organiseren van 
het Midzomernachtfeest. Dit 
zal dit jaar plaatsvinden op 
zaterdag 16 juni. 
Druk en inventief als we zijn, 
zijn we nog bezig met het sa-
menstellen van het program-
ma maar we zijn in elk geval 
bezig met het vastleggen van 
twee bands die een spetterend 
optreden zullen verzorgen. 
Ook zal er dit jaar een Pop-
quiz á gogo worden georgani-
seerd waarvoor mensen zich 
aan kunnen melden. De avond 
zal feestelijk worden afgeslo-
ten met de draaikunsten van 
DJ Marjo.
Ook voor de jongere generatie 
wordt er dit jaar een specifiek programma in elkaar gezet. 

De tent is aan hen de avond 
daarvoor op vrijdag 15 juni. 
Informatie over alles komt 

t.z.t. op de posters in de wijk 
te hangen. (LT)

door Nel Stevens

Zodra de eerste zonnestralen 
tevoorschijn komen, is het 
meteen een drukke en vrolijke 
boel op het Burghplein. Er 
wordt gevoetbald, geskate en 
de nieuwe schommels worden 
gretig uitgeprobeerd. Helaas 
blijft er na een gezellige mid-
dag behoorlijk wat rommel 
achter. 
Om het Burghplein leefbaar 
te houden organiseert het 
bestuur van de stichting Het 
Witte Dorp De Burgh daarom 
iedere eerste zaterdag van de 
maand een opruimactie. On-
der leiding van enkele volwas-
senen worden kinderen uit-
genodigd om papier, peuken, 
schillen, blik en ander zwerf-
afval op te ruimen.

Zaterdag 5 mei is de aftrap. De 
volgende opruimacties zijn op 
2 juni en 7 juli. Interesse?
Kom op 5 mei om 14.00 uur 

naar het plein. Onder het ge-
not van een glaasje fris en iets 
lekkers werken we samen aan 
een schone buurt.

Aftrap opruimactie Burghplein
• Lege verpakkingen liggen overal op het plein.

Midzomernachtfeest in aantocht!

• Het mid-
zomer-
nachtfeest 
vorig jaar.

door Wieger Cornelissen

'Samen voor een vei-
lige stad’, dat is de naam van 
het veiligheidsprogramma van 
de gemeente Eindhoven. Het 
roept op tot initiatieven van 
bewoners, van scholen, onder-
nemers, instellingen, kortom 
van iedereen die een bijdrage 
aan de verbetering van een 
veilig leefklimaat kan leveren. 
Uitgangspunt bij hangjonge-
ren is: iedere burger is verant-
woordelijk voor de eigen vei-
ligheid; zonodig ondersteunt 
de gemeente daarbij.
De gemeente heeft twee voor-
zieningen in het leven geroe-
pen waar het hangjongeren-
probleem besproken wordt: 
1. Het woonoverlastteam (WOT). 
Daarin zijn onder meer verte-
genwoordigd: politie, Welzijn 
Eindhoven, gemeente, corpo-
raties en GGZE. Elk stadsdeel 
heeft zijn eigen woonoverlast-
team, ook Stratum. Het woon-
overlastteam neemt maatrege-
len om ernstige woonoverlast 
te stoppen. 
2. Overleggroep Jeugdgroepen in 
Beeld (JIB). Daarin zitten: poli-
tie, Stadsdeelteam gemeente, 
Welzijn Eindhoven (jongeren-
werk en team interventieme-
dewerkers (TIM). Ook dat is 
per stadsdeel georganiseerd. 
Dit overleg volgt en bespreekt 
lastige jeugdgroepen om hin-
der en overlast te beperken en 
terug te dringen of pakt jon-
ge delinquenten gericht aan. 
Soms wordt het TIM op zo'n 

groep afgestuurd om interven-
ties te plegen op individuele 
jongeren. 
Het probleem van hangjon-
geren is van alle tijden. Som-
mige locaties nodigen er bijna 
toe uit om als verzamelplek 
voor jongeren te dienen. Zeker 
als er ook nog wat geklierd en 
uitgedaagd kan worden. De 
overheid toetst nadrukkelijk 
of er meer aan de hand is 
dan alleen rondhangen zonder 
echte aanwijsbare overlast. 
Vaak gaan de problemen met 
hanggroepen vanzelf over.  
Omdat ze verjaagd worden en 
hun heil op een andere plek 
zoeken. Of omdat de groep uit 
elkaar valt. 
Met de combinatie van streng 
optreden, steeds aanspreken, 
persoonlijke trajectbegelei-
ding door interventie- en jon-
gerenwerkers tot bijvoorbeeld 
Marokkaanse buurtvaderpro-
jecten aan toe, zijn al heel 
wat overlastsituaties naar te-
vredenheid van omwonenden 
beëindigd.

Gemeente 
werkt mee aan 
veilige stad

Surf naar 
‘witte’ site!
www.hetwittedorp.nl 
Met Koninginnedag ben 
je ze misschien wel tegen-
gekomen: fotograferende 
redacteuren van de Witte 
Dorp-site.
Kijk gauw of je misschien 
ook vereeuwigd bent op 
het web.
Maar buiten dat is de web-
site ook méér dan een be-
zoekje waard.
Want je vindt er:
• foto’s van nog meer ac-

tiviteiten dan Koningin-
nedag

• nieuwsitems die spelen 
in de buurt

• historische wetenswaar-
digheden

• een originele paneeldeur 
of andere zaken die in 
de buurt te koop zijn of 
gezocht worden

• bestuurszaken 
• verhalen van bewoners
• digitaal contact met het 

bestuur en de webredac-
tie

Kortom: ga naar www.
hetwittedorp.nl!
Tot ziens op de site.

De webredactie: Moniek 
van de Wiel, Saskia 
van der Wolf en Leo 
Schliekelmann
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door Jan van Hout

Chris en Bianca wo-
nen sinds vorige zomer in het 
Witte Dorp, in een mooi en 
grondig gerenoveerd huis aan 
het Burghplein 15. De schrij-
ver van dit stuk kent hen uit 
zijn kennissenkring en heeft 
Bianca enkele vragen gesteld 
over hun perikelen van het 
laatste jaar.

Wie zijn jullie?
Ik ben Bianca (28) en woon 
samen met Chris (30). Ik heb 
een administratieve baan in 
stadscafé-restaurant De Voor-
uitgang op de Eindhovense 
Markt waar Chris werkt als 
Bedrijfsmanager.

Waar woonden jullie voorheen?
Wij woonden op de Sint Ser-
vaasweg, dus eigenlijk al vlak-
bij het Witte Dorp.

Waarom wilden jullie graag in het 
Witte Dorp wonen?
Dat lijkt ons niet zo moeilijk! 
We woonden al vlakbij en de 
wijk sprak ons enorm aan van-
wege haar uitstraling en om-
dat het een frisse en levendige 
wijk is. Kortom, wij hadden er 
een enorm goed gevoel bij. 

Speelde ook de specifieke bouwstijl 
mee?
Ja natuurlijk! Ik heb Ontwer-
pen van meubels en stoffe-
ringen in Amsterdam gestu-
deerd en een deel daarvan 
was kunstgeschiedenis waarbij 
Dudok natuurlijk ter sprake 
kwam. Een stijl die ons beiden 
erg aanspreekt.

Hoe heb je dit huis gevonden?
Wij waren al even bezig om 
te kijken of er iets betaal-
baars vrijkwam maar konden 
niet iets passends vinden. Wij 
hoorden dat in dit huis toen 
een oudere mevrouw woonde 
die, gezien haar gesteldheid, 
misschien wel niet meer in 
haar woning terug kon keren. 
Dus wij bleven trouw iedere 
dag kijken op Funda.nl of dit 
huis al op internet stond. En 
op een dag, bingo! Meteen 
de makelaar gebeld, maar die 
vertelde dat het huis al on-
der voorbehoud verkocht was. 
Wij enorm balen natuurlijk, 
want wij dachten dat we er al 
zo snel bij waren. Het bleek 
later dat er op dezelfde dag 
al dertien mensen gereageerd 
hadden! 
Maar we hielden zelf de vinger 
aan de pols en hebben daarna 

nog contact gezocht met de-
zelfde makelaar. Het bleek dat 
de verkoop niet was doorge-
gaan en wij vroegen een be-
zichtiging aan. Aangekomen 
bij het huis bleek dat iemand 
anders op hetzelfde tijdstip 
ook een bezichtiging had dus 
we beseften dat we snel moes-
ten handelen. We waren met-
een verliefd op het huis on-
danks dat we zagen dat er wel 
veel meer moest gebeuren dan 
alleen een likje verf tegen de 
deuren. Dus eigenlijk meteen 
een bod uitgebracht waardoor 
we 'in onderhandeling' waren 
zodat die andere gegadigde 
volgens de NVM-norm eerst 
onze onderhandelingen moest 
afwachten wilde hij aan bod 
komen. Maar we kwamen er 
binnen korte tijd uit en zijn 
dolblij met ons huis. En nog 
wel op zo’n mooie plaats hier 
aan het plein.

Moest er veel gebeuren?
Wat heet! De tijd in het huis 
had stilgestaan. We kunnen 
beter opnoemen wat niet ver-
vangen is, dat is een korter 
rijtje. Maar vervangen of aan-
gebracht zijn: riolering, lei-
dingen, verwarming, plafonds 
en vloeren, de erker, keuken, 
badkamer, toiletten, isolatie 
en stucwerk door het hele 
huis. We besloten veel zelf te 

doen, wat een hele intensieve 
klus is geweest en zonder de 
hulp van vrienden en familie 
maar vooral Chris’ ouders en 
mijn vader was het ons nooit 
binnen het geplande tijdsbe-
stek gelukt. 
In totaal hebben we drie en 
een halve maand iedere dag 
verbouwd voordat we er gin-
gen wonen. Maar toen was 
nog lang niet alles klaar. Daar-
om hebben we eerst zo’n zes 
weken op de eerste verdieping 
'gekampeerd', alles beneden 
verder afgemaakt en toen was 
alles eindelijk bewoonbaar. 
Gelukkig zijn we in de tus-
sentijd even een weekje alles 
ontvlucht en zijn in Frankrijk 
even tot rust gekomen. Een 
verademing.

Wat viel je tijdens de verbouwing 
het meeste mee en tegen?
Bianca moet even nadenken 
over wat meeviel… En komt 
dan met een antwoord: het 
verbaasde ons dat het hout 
van de kozijnen na al die jaren 
in nog zo’n goede toestand 
verkeerde gezien de toestand 
van de rest.
Wat voor Chris echt erg tegen-
viel was het afkappen van de 
muren en voor Bianca het lan-
ge wachten op de levering van 
de nieuwe erker. Die moest 
helemaal uit Engeland komen.

Wat bevalt je niet aan het nieuwe 
huis?
Eigenlijk valt niets ons tegen. 
We zijn er erg blij mee. Maar 
in algemenere zin vinden we 
dat de Gemeente wel erg on-
duidelijk en traag is op het ge-
bied van regelgeving, wat wel 
en niet mag. Dat vind je niet 
zomaar terug en echt meewer-
kend zijn ze ook niet.

Hoe ben je ontvangen in de buurt?
Erg warm en erg gezellig. Op 
de eerste dag van de verbou-
wing stond onze buurvrouw 
al met een bloemetje voor de 
deur. Erg lief ! Verder was ie-
dereen belangstellend en mee-
levend. Je kunt merken dat 
best veel mensen in de wijk 
net zo’n megaklus als wij heb-
ben meegemaakt.

Hoe ervaar je de buurt? Ook qua 
activiteiten en zo.
Heel fijn. Er is een goede so-
ciale controle. Niet dat ik me 
in de gaten voel gehouden of 
zo maar men weet wanneer 
er iets mis is. Het leuke aan 
het plein is dat ik daar ook 
veel ouders zie. Een echte plek 
voor jong en oud dus!
Van de activiteiten hebben we 
in verband met ons werk of 

de verbouwing nog niet veel 
meegekregen maar twee jaar 
geleden zijn wij op het Midzo-
mernachtfeest geweest en dat 
was erg gezellig. We hopen er 
dit jaar weer bij te zijn.

Wat bevalt je niet aan de buurt?
Hier kan ik zo snel niets op 
bedenken, ik erger me wel 
aan de hanggroepjongeren op 
het plein die daar niets te zoe-
ken hebben, zaken vernielen 
en anderen afschrikken.

Ervaar je iets van een 'gemeen-
schapsgevoel'?
Ik heb wel een soort van 
'dorpsgevoel'. Het is hier echt 
een eigen plaatsje op zich, zo 
dicht bij het centrum en toch 
helemaal apart. Alles lijkt hier 
zo lekker rustig en vredig. Of 
dat ook een gemeenschapsge-
voel is weet ik niet. Ik denk 
dat iedereen hier komt wonen 
omdat hij daar bewust, om 
wat voor reden dan ook, voor 
kiest.

Wat mis je in de naaste omgeving?
Een goede bakker! En straks 
als Plaza Futura verdwijnt dan 
zal ik dat ook gaan missen. 
Omdat Chris en ik allebei in 
de horeca zitten gaan we niet 
iets drinken op de plaats waar 
we ook werken. Dan is de 
Plaza ideaal, je kunt er te 
voet naartoe en er heerst een 
heerlijke losse en ontspannen 
sfeer. Vooral in de zomer, lek-
ker ontspannen met een ro-
sétje buiten film kijken.

Hoe bevalt het jullie nu je er al even 
woont?
Heerlijk gewoon! We hebben 
helemaal onze draai gevon-
den. Zijn erg blij zoals het 
huis geworden is volgens onze 
smaak en zijn er erg tevreden 
mee. Ook bijvoorbeeld met de 
grote ruimtes boven.

Heb je nog toekomstplannen voor 
andere verbouwingen?
We zijn nu nog bezig om de 
zolder op te knappen en te 
betimmeren want we willen 
daar een werkkamer maken. 
En vervolgens staan dan nog 
de tuin, de kelder en de be-
kende laatste klusjes op het 
programma. 
Bovendien ook nog de kinder-
kamer natuurlijk (Bianca en 
Chris verwachten op 07-07-07 
hun eerste kindje).

Samengevat, hoe kijk je terug op 
het laatste jaar?
Ik wil NOOIT meer zo grondig 
verbouwen! Chris staat daar 
anders tegenover maar we zijn 
trots hoe alles is geworden on-
danks alle stress, bloed, zweet 
en tranen!

Nieuw in onze wijk: Chris en Bianca

• "Nooit meer zo grondig 
verbouwen."

We besloten veel zelf te doen
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Afgelopen voorjaar vorm-
den de mannen van schil-
dersbedrijf Coolen en hun 
kantinekeet een vast on-
derdeel van het straatbeeld 
in het Witte Dorp. Zes schil-
ders waren druk doende 
met de zogenaamde kleine 
schilderbeurt. Ze streken 
zo’n honderd liter verf op 
de 107 huizen die in het 
Onderhoudsfonds zitten. 
Ook zo’n veertien niet-le-
den grepen hun kans om 
aan te sluiten. 

door Paula van Overveld

"Goed dat dit ge-
beurt. Het inspireert anderen 
om dan ook te gaan schilde-
ren. En dat heeft een posi-
tief effect op het hele Witte 
Dorp”, aldus de voorzitter van 
het Onderhoudsfonds, Pascal 
Vermeer. “Deelname aan zo’n 
schildersactie is misschien 
niet zo goedkoop als het werk 
van een kleinere schilder. 
Maar voor dit soort grote pro-
jecten moet je met een dege-
lijke schilder in zee gaan. Als 
er klachten zijn, moet je ook 
kunnen aankloppen bij zo’n 
partij. Bovendien wordt nu al-
les voor je geregeld, en dat is 

ook wat waard’, legt Vermeer 
uit.
Peter Meeuwis van Meeuwis 
Bouwbeheer was door het be-
stuur ingehuurd voor het ad-
vies en de begeleiding. Leo 
van Gerwen van Coolen was 
de uitvoerder en regelde de 
afspraken met bewoners en 
loste eventuele problemen op. 
“Het succes van zo’n schilders-
project staat of valt met een 
goede communicatie tussen 
schildersbedrijf en bewoners. 
Daarbij is Leo van onschat-
bare waarde gebleken. Hij is 
duidelijk in wat wel en niet 
kan en probeert altijd de beste 
oplossing te vinden. Daar heb 
je als bewoner wat aan”, aldus 
Meeuwis. 
Ook tijdens de grote schil-
derbeurt van 2000 en 2001 
speelde hij een cruciale rol. 
“En dat was een omvangrijke 
en lastige klus”, vervolgt Peter. 
“Het toenmalige bestuur vond 
dat wel een Witte-Dorpspeldje 
waard.” Zo’n speldje is er voor 
mensen die zich verdienstelijk 
maken voor het Witte Dorp 
en wordt maar heel spora-
disch toegekend. “Maar het 
is er toen niet van gekomen 
om hem ook daadwerkelijk 
uit te reiken. En dat hebben 
we rechtgezet bij de afronding 
van deze schilderbeurt”, be-
sluit Peter.
Over vijf jaar staan de schil-
ders weer in het gelid voor de 
grote schilderbeurt. Dan wor-
den kozijnen, dakoverstekken, 
goten en gevels met de kwast 
onder handen genomen.

Kleine beurt met 100 liter verf

• In het Witte Dorp vond afgelopen voorjaar een kleine schilderbeurt plaats.

Vorig jaar plaatsten we een 
oproep van het bestuur 
van de stichting Het Witte 
Dorp De Burgh voor nieu-
we bestuursleden. Hoewel 
het bestuur nog steeds niet 
voltallig is (zie artikel el-
ders in deze krant) heeft de 
oproep van vorig jaar wel 
twee nieuwe bestuursleden 
opgeleverd: Toine van Dorst 
en Angelique Spierings.   
Toine van Dorst zit sinds vo-
rig jaar juni in het bestuur 
van de Stichting Het Witte 
Dorp De Burgh (stichting 
WIDO). 
Wat heeft hem doen beslui-
ten om tot het bestuur toe 
te treden? 
Toine: “Het Witte Dorp en 
de Burgh groeien steeds 
meer naar elkaar toe. Acti-
viteiten worden gezamen-
lijk georganiseerd, denk 
bijvoorbeeld aan het Mid-
zomernachtfeest. Dat is een 
prima ontwikkeling. Via 
het bestuur kan ik hope-
lijk bijdragen aan verder-

gaande integratie, en meer 
voor de buurt betekenen. 
Kijk, de buurt dat zijn niet 
die mooie witte huizen, het 
gaat om de mensen die erin 
wonen. Samenwerken, sa-
men een vuist maken om 
problemen aan te pakken 
dat is goed voor het buurt-
gevoel; het gevoel dat je bij 
elkaar kunt binnenvallen 
als daar behoefte aan is”. 
Hoe lang denk je het vol te 
houden in het bestuur? 
Toine: “Zo lang als ze me 
dulden, denk ik.” 
Ook voor Angelique Spie-
rings telt de gemeenschaps-
zin. “Als je je woonomge-
ving heel belangrijk vindt 
en zin en tijd hebt om daar-
aan bij te dragen, dan moet 
je dat doen”.  Toen ik vorig 
jaar de oproep las, ben ik 
erover gaan nadenken. Ik 
heb gesproken met Moniek 
van de Wiel die al in het be-
stuur zat en ben erbij geko-
men”. Wat wil je bereiken 
in het bestuur? 

Angelique: “Ik heb geen 
specifiek doel voor ogen. Ik 
vind gewoon dat we zuinig 
moeten zijn op onze woon-
omgeving. Je moet verder 
kijken dan je eigen tuin. 
Als je samen je schouders 
eronder zet kun je heel wat 
bereiken. Zoals? 

"We proberen mensen te 
mobiliseren om actie te on-
dernemen, bijvoorbeeld om 
incidenten of vernielingen 
in de buurt direct te melden 
bij politie en gemeente. Via 
contacten met de gemeente 
proberen we vervolgens za-
ken zo snel mogelijk gere-
pareerd te krijgen om ver-
dere vernielingen te voor-
komen. De gemeente doet 
haar best, maar het zou al-
lemaal wat sneller mogen. 
Hoe meer druk, hoe harder 
de gemeente gaat lopen.”
Heeft u vragen of opmer-
kingen aan het bestuur, 
mail dan naar: bestuur@
hetwittedorp.nl

Nieuwe bestuursleden WIDO
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Op 21 maart 2007 
zou Anne Wame-
link-Diepersloot, 
weduwe van Piet 
Wamelink, 90 jaar 
zijn geworden. 
Dat heeft ze net 
niet mogen halen. 
Ze was onze oude 
buurvrouw, van 
Burghplein 15. Hij 
was leraar oude ta-
len, zij verpleegkundige. Hij was 
een statige lange man, met een 
lichte tred, die elke dag zijn rond-
je deed: hij keek dan even op z'n 
horloge om de tijd op te nemen. 
Vroeger noemden ze hem 'Woeste 
Wammie' omdat hij zo groot en 
sterk was. Onze zoon Luca heeft 
zelfs nog met hem gestoeid, toen 
hij al over de negentig was. Zij 
ging altijd stijlvol gekleed over 
straat, met een mooie blos op de 
wangen, als een trotse vrouw. 
Soms mochten we meegenieten 
van haar klassieke pianospel. De 
woonkamer noemden ze hun 
'bruine kroeg', waar ze vertelden 
over hun huisje in Frankrijk, met 
eigen handen gebouwd.
De jaren gingen tellen. Piet werd 

ziek en Anne ver-
zorgde hem liefde-
vol. Steeds moei-
lijker ter been, 
bleef ze moedig de 
boodschappen en 
het huishouden 
doen. Maar Anne 
bleef alleen achter. 
Nadat haar aderen 
slechter werden, 
moest een been 

geamputeerd worden en kon ze 
helaas niet meer in haar huis aan 
het Burghplein blijven wonen. 
Een zwerftocht langs verzorgings-
tehuizen was haar deel. Soms 
reed ze met haar scootmobiel 
naar haar huis, om nog wat oude 
spullen op te ruimen. Of we zaten 
nog even met haar in het park. 
De trotse vrouw schikte zich met 
moeite in haar lot. Ze miste haar 
oude vertrouwde omgeving. Ze 
wilde nooit iemand tot last zijn, 
maar haar zoon en kleindochter 
hebben haar nog goed weten te 
verzorgen.
We blijven jullie gedenken, lieve 
Anne en Piet!

Leo Schliekelmann,  
Ellen Kroon en Luca

Anne is niet meer
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door Paula van Overveld

Gelukkig is het wat drukker gewor-
den bij het Stichtingsbestuur van 
het Witte Dorp, met twee nieuwe 
bestuursleden (zie bericht elders), 
maar bij Vereniging Onderhouds-
fonds, zoals het officieel heet, is 
het wat stilletjes. Eigenlijk kent 
het Onderhoudsfonds alleen maar 
vacatures onder leiding van Pascal 
Vermeer. “Ja, dat is wel jammer. 
Want de functie van het Onder-
houdsfonds is juist heel belangrijk 
voor het aanzicht van het Witte 

Dorp”, aldus Pascal. Helemaal een-
zaam is hij niet. “Nee, ik vergader 
natuurlijk niet in mijn eentje maar 
met diverse partijen in het Witte 
Dorp. Dat doe ik samen met de 
Stichting Witte Dorp en Stichting 
Beheer Onderhoudsfonds.” Maar 
ondanks het feit dat het een ‘leuk 
en divers gezelschap’ is, kijkt hij 
toch uit naar een collega in het On-
derhoudsfonds.

Beetje vrije tijd
Wie is er lid van het Onderhouds-
fonds? Er zijn 107 deelnemers. En 

wie gaat de kwaliteit van de wonin-
gen aan het hart? Een gemotiveer-
de instelling en een klein beetje 
vrije tijd zijn voldoende.  “Het is 
zo mooi dat je op deze manier een 
toevoeging hebt in het Witte Dorp. 
En de ‘werkdruk’, met één keer 
per maand vergaderen, valt reuze 
mee”, aldus Vermeer. Wie komt 
Pascal versterken??!!

Informatie of aanmelding: 
telefoon: 040 – 2123901  
e-mail: pvermeer@ 
 slippensvermeer.nl

door Marion Steegh

Op 24 juli 2006 
schreef de 4-jarige Tommie, 
met hulp van zijn vader een 
brief aan de Gemeente Eind-
hoven. In de brief vroeg hij 
om een schommel op het 
Burghplein. Het ontwerp van 
de schommel heeft Tommie 
helemaal zelf getekend. De 
brief en tekening zijn dezelfde 
dag nog op de fiets bij ‘de bur-
gemeester’ afgeleverd! Tom-
mie heeft zelf de envelop in de 
brievenbus van het stadskan-
toor mogen gooien!

Eenmaal thuis van het ge-
meentehuis, rende Tommie 
onmiddellijk naar het plein 
om te kijken of zijn wens 
al was uitgekomen. Maar he-
laas… Er stond nog niets. Zijn 
ouders legden hem uit dat de 
mensen bij de gemeente eerst 
heel lang vergaderen voordat 
er iets gebeurt. Tommie be-
greep uit die woorden dat hij 
dus nog heel lang moest wach-
ten. Na terugkomst van hun 
zomervakantie ging hij met-
een weer kijken of de schom-

mel er al was. Nog steeds geen 
schommel!

Vergeten
Toen hij de hele actie zelf al 
vergeten was, kwam er een 
e-mailbericht van de gemeen-
te Eindhoven. Het was goed 
nieuws! De schommel zou bin-
nen korte tijd geplaatst wor-
den. De ouders van Tommie 
hebben hem zelfs even wak-
ker gemaakt om het goede 
nieuws te vertellen. Hij was 
erg blij!

Toen de schommel er op een 
dag stond, was Tommie op-
nieuw verrast. Zijn tekening 
was aangepast, in plaats van 
één schommel stonden er twee 
schommels! In het midden van 
de schommels herkende hij de 
letter T. ‘De T van Tommie, dit 
kon niet missen! Het liep on-
middellijk storm bij de schom-
mels. Alle jonge kinderen uit 
de buurt wilden de nieuwe 
schommels uitproberen.

Op de vraag waarom hij het zo 

fijn vindt om te schommelen 
zegt hij heel resoluut: ‘’dan 
kan ik dat leren! En nu heb ik 
het ook geleerd. Ik kan ook al 
staan op de schommel. Dan 
ga ik wel wat zachter, want 
dan kan je niet met je benen 
schommelen’’. Maar niet al-
leen Tommie heeft profijt van 
de nieuwe schommels. Dank-
zij Tommie en zijn vader heb-
ben nu alle jonge kinderen 
uit de buurt de kans om het 
heerlijke bewegingspel op de 
schommels op hun plein te er-
varen. Tommie somt een paar 
namen van kinderen op die 
ook graag schommelen: Daan, 
Michiel, Nick, Jan en Isa. Er 
zijn zelfs wat volwassenen ge-
signaleerd op de schommels. 

Tommie’s wens komt uit!
Op het Burghplein zijn twee nieuwe schommels geplaatst! 

Tommie Schaeffer uit de St. Odulphusstraat is hiervoor in actie 
gekomen. Hij wil dit verhaal graag aan ons vertellen!

• Tommie 
op de door 
hemzelf 
geregelde 
schommels: 
"hij ziet er-
uit als de 
T van Tom-
mie!"

Onderhoudsfonds zoekt versterking

• Pascal Vermeer zoekt 'collega's'.
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Geen landwijn maar een ‘echte’ buurt-
wijn bestaat er in het Witte Dorp. Van 
Franse origine, maar voorzien van 
een speciaal etiket van Witte Dorpse 
bodem. Men doopte hem Vin du Dok. 
Over de ‘ins en outs’ in een volgende 
editie meer. Men neme hem in ieder 
geval wel eens bij het koken. Vandaar 
dat de kookrubriek ernaar werd ge-
noemd. Een traditie. En daar moet je 
niet zomaar mee kappen. Vandaar dus 
dat de naam voortleeft, weliswaar in 
een wat nieuwere opzet. Want in deze 
kookrubriek gunnen buurtbewoners 
ons niet alleen hun favoriete recept, 
maar ook letterlijk een kijkje in hun 
keuken. Daarna geven ze de kookbeurt 
door aan een buurtgenoot. Dit keer 
een blik in de keuken van Ank Verhoe-
ven, die met haar man Joep Rombouts 
en zoons Piet en Jan aan de St. Odulp-
husstraat 23 woont. Ank vindt koken 
heerlijk. En met het oog op de nade-
rende zomer geeft ze ons een overheer-
lijk saladerecept. “En daarna geef ik de 
kookbeurt door aan Pascal Jonkers. Ik 
vind dat ze er zo gezond, stralend en 
slank uitziet. Wat is haar geheim? Het 
zal vast te maken hebben met gezonde 
en lekkere voeding. Ik ben dus erg be-
nieuwd naar haar recept.”

Ceaser salade

Ingrediënten:
 6 plakken ontbijtspek
 1 krop Romeinse sla
 zout en versgemalen zwarte peper
 25 gram parmezaankrullen
 croutons:
 1 dun stokbrood (in dunne schijfjes)
 olijfolie
 dressing:
 1 eigeel
 2 theelepels dijonmosterd
 1 teen knoflook, fijngehakt
 1 teen knoflook, gepeld en heel
 2 eetlepels citroensap
 3 ansjovisfilets
 25 gram fijngeraspte parmezaan
 125 ml plantaardige olie

Bereiding:
Verwarm de oven voor op 180 ºC. Leg 
de plakjes stokbrood op een bakplaat, 
smeer ze in met olijfolie en bak ze 10 
minuten of tot ze goudbruin en kro-
kant zijn. Wrijf elk plakje in met het 
hele teentje knoflook en zet ze apart.

Leg de plakjes ontbijtspek op een bak-
plaat en gril ze krokant. Laat afkoelen 
en maak er grove stukken van. Maak 
de sla schoon, waarbij je de kleinere 

binnenste bladeren heel houdt en de 
grotere grof hakt.

Meng voor de dressing eigeel, mosterd, 
knoflook, citroensap, ansjovis en par-
mezaan in een keukenmachine of met 
een staafmixer. Giet er met draaiende 

motor nu geleidelijk de olie bij tot een 
glad en romig geheel ontstaat. Schep 
de sla om met tweederde van de dres-
sing, spek, croutons, zout en peper. Le-
pel de rest van de dressing eroverheen 
en serveer met parmezaankrullen. 
Hmmmmmmm!

door Edjoe Osinski

Het onderhoudsfonds 
van het Witte Dorp concen-
treerde zich tot nu toe op het 
gezamenlijke onderhoud van 
de schil aan de buitenkant 
van de woning. Het betrof hier 
met name reparatie en het 
verven van de witte muren 
en kozijnen. Het karakteris-
tieke beeld en monumentale 
uitstraling van het Witte Dorp 
blijven zo bewaard. Een onder-
houd wat zich ook goed leent 
voor een uniforme en gemeen-
schappelijke aanpak. Het afge-
lopen jaar heeft er weer een 
reguliere kleine schilderbeurt 
(alleen het houtwerk) plaatsge-
vonden. 

Volgende stap is dat we de blik 
naar boven werpen voor het 
vervangen van bijna 70 jaar 
oude  pannendaken. Deze klus 
vraagt echter om een andere 
aanpak. Waar je bij het onder-
houd van de schil gemakkelijk 
per woning kan werken (en 
woningen van niet-leden van 

het onderhoudsfonds “overge-
slagen” kunnen worden) is dit 
bij het vervangen van de pan-
nen niet mogelijk. Daarom is 
er gekozen voor een aanpak 
per blok. 
Kleine besluitvaardige groep-
jes, die thuis in de huiskamer 
besprekingen voeren, tot over-
eenstemming komen en het zo 
voor hun blok regelen. Daarbij 
krijgen ze ondersteuning van 
een werkgroep die belangrijke 
gemeenschappelijke zaken re-
gelde, zoals begroting van de 
kosten, selecteren en aanbe-
steding van het aannemers-
bedrijf, keuze van de pannen 
en regelen van de bouw- en 
monumentenvergunning. Na 
besluit tot vervanging maken 
de bewoners zelf de afspraken 
met het dakdekkerbedrijf en 
zorgen zelf voor de oplevering 
en de betaling. 

Praktische informatie
Hieronder volgt enige prakti-
sche informatie.
• Pannen voor de woningda-

ken zijn beschikbaar. De 
kleinere pannen voor de 
schuurtjes en garages zijn 
ook beschikbaar maar die-
nen apart geproduceerd te 

worden, waardoor ze wat 
duurder zijn. 

• Na een aanbestedingsproce-
dure en een goed vergelijk 
met een advies van twee 
externe kostendeskundigen 
is gekozen om het werk 
te gunnen aan Meulendijks 
Dakwerken te Heeze  (http://
www.meulendijksdakwer-
ken.nl/).

• Er doen tot nu toe vijf blok-
ken mee. Werkzaamheden 
zullen dit voorjaar begin-
nen. De verwachting is dat 
er meer blokken zullen vol-
gen.

• Kosten variëren tussen de 
€ 4.700,- voor een lage tus-
senwoning en € 6.000,- voor 
een hoge eindwoning. Ie-
dere deelnemer krijgt een 
persoonlijke offerte. 

• De deelnemende bewoners 
zijn op een andere manier 
ook onder de pannen. Ten 
gevolge van de monumen-
tenstatus van de woningen 

kunnen bovengenoemde 
kosten afgetrokken worden 
van de belasting. Voor een 
lage tussenwoning varieert 
dit van € 890,- (23.5% tarief, 
65+) tot € 1.500,- en € 1.900,- 
(respectievelijk voor 42% en 
52% tarief). Mooi meegeno-
men dus. 

• Omdat de gespaarde gelden 
in de onderhoudsfondspot-
jes niet voorzien in vervan-
ging van de dakpannen, 
wordt de betaling door de 
deelnemende bewoners zelf 
geregeld.

• Deelname staat vanzelfspre-
kend ook open voor niet-
leden van het Onderhouds-
fonds en is gezien de aan-
pak per blok juist nodig. Er 
wordt van hen een vrijwil-
lige bijdrage van € 50,- ge-
vraagd. Zo wordt een potje 
opgebouwd voor ondersteu-
ning van toekomstige on-
derhoudsinitiatieven.   

• Er is een brochure opgesteld 

met uitgebreidere informa-
tie. Deze is verkrijgbaar bij  
de voorzitter van de werk-
groep pannendaken, Sander 
Kreijns, Burgplein 6.

Een belangrijk nevenaspect 
is dat de “blokbesprekingen” 
zich vaak niet beperkten tot 
de pannendaken. In overleg 
besloten bijvoorbeeld veel be-
woners over te gaan tot ver-
vanging van de karakteristieke 
roetjesramen door dubbel glas. 
Een vervanging die letterlijk 
millimeterwerk was. Modelra-
men werden gemaakt en voor-
gelegd aan de monumenten-
commissie, waarbij inderdaad 
tot op de laatste millimeter de 
breedte van de roetjes bespro-
ken werd.  
Het is duidelijk dat het onder-
houd leeft in het Witte Dorp 
en dat de bewoners zich graag 
willen inzetten voor de hand-
having van de goede staat van 
dit mooie stukje Eindhoven.

Onder de 
pannen

a Men neme een Vin du Dok b
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• Ank Verhoeven in haar keuken aan de Sint Odulphusstraat.

• De pan-
nendaken 
zijn nodig 
aan vervan-
ging toe.
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door Michel Theeuwen

De bouwvergunning 
voor de verbouwing van de 
Fatimakerk aan het Sint-Ser-
vaasplein ligt al ter inzage 
bij de gemeente Eindhoven. 
Toch is het maar de vraag of 
de vier appartementen, het 
woonhuis en de kerkzaal er 
komen, zeggen Patrick Wiercx 
en Hans Notten. De buurtbe-
woners denken dat het plan 
niet genoeg oplevert voor ei-
genaar en projectontwikkelaar 
Ruijters Vastgoed. De bestuurs-
leden van de stichting Behoud 
Karakter Sint-Servaasplein en 
omgeving hopen dan ook dat 
woningbouwcorporatie Woon-
bedrijf het hele gebied over-
neemt “want we hebben er 
vertrouwen in dat het plan 
dan een sociaal gezicht krijgt”.
Ruijters Vastgoed heeft de 
kerk en de omliggende gebou-
wen overgenomen van het pa-
rochiebestuur en het bisdom. 
Grootse plannen waren er met 
het lapje binnenstadsgrond. 
Maar eerst bleek dat de kerk 
niet gesloopt mocht worden 
en vervolgens ging ook nog 
eens een gemeentelijke streep 
door de plannen voor de bouw 
van een appartementencom-
plex van vijf hoog. Daar heeft 
de stichting van Wiercx en 
Notten nog wel een steentje 
aan bijgedragen, denken de 
heren. “We hebben steeds la-
ten horen dat we niet willen 
dat het gebiedje volgebouwd 
wordt. We vonden bij de ge-
meente wel gehoor. Het heeft 
ons het gevoel gegeven dat we 
serieus worden genomen“, al-
dus Notten (Sint-Jansweg).
De plannen zoals die er nu 
liggen, leveren niet genoeg op 
voor de projectontwikkelaar 

denken de stichtingsbestuur-
ders. “Met deze plannen ver-
dien je niet het grote geld. 
Maar onduidelijk is wat er 
daarna mee gebeurt.” Vandaar 
waarschijnlijk dat de gemeen-
te ook een ontwijkend ant-
woord geeft op vragen over de 
ontwikkelingen met de kerk. 

Spilcentrum
De stichting-met-de-mooie-
naam is nog wel te spreken 
over de plannen met de kerk. 
Maar de verbouwing is “weer 
een plannetje in het gebied” 
en loopt vooruit op een totaal-
plan voor het hele gebied. 

Zo’n plan zou er volgens Wier-
cx (Sint-Adrianusstraat) moe-
ten komen voor basisschool 
De Wilakkers, de naastgelegen 
gymzaal aan de Piuslaan, voor 
Kinderdagopvang Korein (De 
Toverfluit), het achtergelegen 
basketbalveld, scouting Père 
Kersten, de kerk en het plein. 
“Er zou bijvoorbeeld een spil-
centrum kunnen komen met 
school, kinderopvang en ruim-
te voor jongeren uit de buurt. 
Daarnaast zouden er dan wo-
ningen gebouwd kunnen wor-
den. Met de opbrengst daarvan 
kan dan de kerk aangepakt 
worden." 

"Wij hebben er bij de gemeen-
te steeds op aangedrongen dat 
er een integraal plan voor het 
gebied komt. Maar met zo-
veel partijen is dat gewoon 
ingewikkeld.” Ook het plein 
zou in de visie van de buurt-
bewoners aangepakt moeten 
worden, “want dat is nu maar 
een verzamelplaats voor blik”. 
In ieder geval moet het gebied 
ook zijn groene aanblik hou-
den, daar is de stichting van 
overtuigd. 

Masseren
De buurt hoopt dat woningcor-
poratie Woonbedrijf de kerk 

en omgeving op de schop wil 
nemen. Woonbedrijf heeft im-
mers al een stuk grond aan de 
Hubertusstraat; op een deel 
daarvan heeft de corporatie 
woningen voor de Stichting 
Meare Eindhoven voor mensen 
met een verstandelijke achter-
stand gebouwd. Het overleg is 
goed. 
Wiercx en Notten houden de 
moed er in “al duurt het ze-
ker nog eens vijf tot tien jaar 
voordat er daadwerkelijk iets 
gebeurt”. “We blijven masse-
ren, niet dreigen. We blijven 
in overleg om te laten horen 
wat we vinden.”

Ondanks bouwvergunning Servaasplein ter inzage gelegd

• Patrick Wiercx (links) en Hans Notten van de stichting Behoud Karakter Servaasplein en omgeving bij de Fatima-
kerk: ‘plannen leveren niet genoeg op voor projectontwikkelaar’.

Toekomst Fatimakerk vaag

    Voor u geknipt                                                                                                                                              Eindhovens Dagblad  15 februari 2007
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In het Witte Dorp en aan-
grenzend woongebied 
bieden woonhuizen soms 
méér dan een dak boven 
’t hoofd; het gonst er van 
de activiteiten die brood 
op de plank brengen. Dit 
keer nemen we een kijkje 
in de Sint Adrianusstraat 
nummer 1, waar Paula 
van Overveld als creatie-
ve eenpitter actief is. Ze 
woont er nu zo’n vier jaar 
met haar partner René en 
dochter Eva. 

door Sylvia Hollanders

Een paar jaar geleden 
zei ze haar vaste werkkring 
vaarwel en begon voor zich-
zelf. Niet met een duidelijk 
vooropgezet doel, behalve dat 
ze eigenlijk alleen nog maar 
de dingen wilde doen waar 
ze veel plezier aan beleeft. 
En dat zijn er nogal wat. Of 
het nu gaat om communicatie, 
kinderdans of fotografie... Van 
Overveld doet het allemaal 
met hart en ziel. Wat voor 
naamkaartje geef je zoiets? 
Het werd een fantasienaam 
op Italiaanse leest geschoeid: 
Paulissimo. Zoals ‘bellissimo’ 
betekent dat iets ‘heel mooi 
is’, zo wil ze met Paulissimo 
uitdrukken dat het ‘heel erg 
Paula’ is. 

Bestemming
“Ik vind het grappig dat de vo-
rige bewoners van dit huis ook 
ondernemers waren. Alsof het 
een soort bestemming is op 
dit adres. Ik herinner me nog 
de mooie foto’s aan de muur 
van vorige bewoonster en fo-
tografe Ellen Altenburg. Prach-
tig! En ze stonden zo mooi aan 

de lange muren op de eerste 
en tweede verdieping. Nu han-
gen er de mijne.”

Kern van de zaak
In communicatie is ze opge-
leid. Maar dat is heel breed. Ze 
adviseert bijvoorbeeld een aan-
tal basisscholen in hun com-
municatie naar ouders toe, 
hoe ze meer leerlingen kun-
nen werven en zoekt samen 
naar de ziel van zo’n school. 
Dat drukt ze uit in advies, een 
communicatieplan, brochure- 
en websiteteksten of fotobeel-
den. Maar ook staat ze bedrij-
ven bij in het ontwerp van een 
naam of huisstijl die de kern 
van hun zaak raakt. En ze 
schrijft ook ‘losse’ teksten van 
folders tot bedrijfsblad. 

Haar fotografie weet ook de 
ziel te raken, met name de 
emotie van een bepaald mo-
ment. Het draait altijd om 
mensen. Bij een opdracht om 
kinderen vast te leggen, een 
van haar specialiteiten, infil-
treert ze als het ware. “Om 
één te worden met de omge-
ving waarin ze lekker spelen. 
De plaatjes worden daardoor 
warm, spontaan en echt”, legt 
ze uit. Heb je er wel eens aan 
gedacht om je op een mooie, 
kinderrijke middag met je ca-
mera op het Burghplein te set-
telen? “Nee, maar dat is mis-
schien wel een idee, als ouders 
hun kinderen op de gevoelige 
plaat willen hebben.” 

En hoe zit het met die dans? 

In de uren die ze ‘over’ heeft, 
houdt ze zich daar mee bezig. 
Ze rondde net een speciale bij-
scholing voor kinderdans en 
kinderyoga af. Maar ze danst 
zelf al van jongs af aan. Van 
klassiek ballet, jazz, modern 
tot Afrikaans en nu primitieve 
dans. “Ja, een grappige ont-
wikkeling van dansen voor ‘de 
mooi’ naar dansen voor je-
zelf. Dat breng ik ook over in 
mijn dansexpressielessen voor 
kinderen. Heerlijk als je ziet 
dat ze hun fantasie helemaal 
kunnen uitleven zonder het 
keurslijf van vooropgezette 
pasjes en geïnspireerd door 
allerhande muziek.” Dan be-
doelt ze niet K3, maar klas-
siek, jazz, blues of wereldmu-
ziek. Deze dansexpressielessen 

geeft ze over het algemeen 
tijdens schooltijd aan basis-
schoolleerlingen, op vaste of 
op workshopbasis. Maar ook 
wordt ze gevraagd voor kin-
derfeestjes. 

Grens vervaagt
Het lijkt allemaal nogal veel, al 
die disciplines? “Ja, misschien 
wel, maar ik houd nu eenmaal 
van afwisseling en expressie”, 
lacht ze. “Hoewel de grens tus-
sen privé en werk nogal eens 
vervaagt als je thuis werkt. 
Dat is wel een beetje mijn val-
kuil. Ik vind alles ook gewoon 
hartstikke leuk om te doen’, 
besluit Paula.

Voor meer informatie: www.
paulisssimo.nl
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Allerlei expressie onder één dak
Praktijk in de buurt:

• Paula van Overveld: "De grens tussen privé en werk vervaagt nogal eens als je thuis werkt".

Als straks de rommel en de 
hangjongeren ‘aan kant zijn’ 
op het Burghplein, blijft er 
nog steeds het nodige te wen-
sen over. Die stoffige voetbal-
bak, de slechte afwatering 
ervan, de armetierige beplan-
ting en de karige speelmoge-
lijkheden is velen een doorn 
in het oog. Het bestuur heeft 

zich bij de gemeente de afge-
lopen tijd hard gemaakt voor 
een flinke ‘oppimp-beurt’. En 
niet zonder resultaat. Men 
is de situatie komen inven-
tarisen. Harde toezeggingen 
zijn er niet, maar op 20 
juni van 17.00 tot 19.30 uur 
staat er een werkbezoek ge-
pland van wethouder Fiers. 
Die komt de boel met ei-
gen ogen aanschouwen en 
zal ook een open oor hebben 
voor wensen van buurtbewo-
ners. (PvO)

Auto inbraken
In de nacht van zaterdag 28 op 
zondag 29 april is er ingebro-
ken in 2 auto’s in de Schalm-
straat in het Gebroeders van 
Doornepad. Uit de auto in het 
Gebroeders van Doornepad is 
de autoradio ontvreemd, bij 
de auto aan de Schalmstraat 
is het linker voorportier ont-
wrigt.
Hopelijk is dit niet een nieuw 
begin van een nieuwe inbraak-
golf. Sluit uw auto dus goed af 
en zorg dat het frontje niet in 
de auto aanwezig is.

Burghplein opgepimpt?

• Werk in uitvoering, maar 
hopelijk wordt het Burgh-
plein nog iets grondiger 
opgepimpt.Fo
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door Michel Theeuwen

Nergens in het Witte 
Dorp mag nog een aanbouw 
gezet worden. Dat advies geeft 
de Monumentencommissie aan 
het college van burgemeester 
en wethouders. De commissie 
houdt daarbij rekening met de 
mening van de buurt: 60 pro-
cent van de 99 buurtbewoners 
die reageerden op de enquête 
over aanbouwen is tegen elke 
vorm van uitbreiding aan de 
achterkant van de woningen. 
De regels voor aanbouwen 
staan in de Welstandscriteria 
voor het Witte Dorp, een stuk 
dat nog goedgekeurd moet 
worden door B en W.  Daarna 
gaan Monumentencommissie 
en Welstandscommissie het ge-
bruiken als richtlijn voor ver-
gunningen. In de versie die 
in november in het Wiroge-
bouw behandeld werd op een 
inspraakavond werd aanbou-
wen nog wel toegestaan. Zij 
het alleen bij de woningen aan 
de rand van het Witte Dorp en 
dan ook nog alleen als er één 
ontwerp werd gebruikt. 
Dat blijkt ook uit de enquête 
waar 99 buurtbewoners (van de 
264, dus ongeveer 37 procent) 
op reageerden. 19 procent heeft 
behoefte aan een aanbouw. De 
Monumentencommissie noemt 
dat ‘gering’ en ‘beperkt’.  60 
procent wijst elke aanbouw af, 
21 procent wil dat in beperkte 

mate toestaan (maar niet al-
leen in de randen, dat wordt 
afgewezen). Het ontwerp van 
architect Diederen (een grijs 
betonnen aanbouw in drie vari-
anten) kan slechts op steun van 
17 procent van de geënquêteer-
den rekenen. 

Belevingswaarde
Ook de Rijksdienst voor Monu-
menten is tegen aanbouwen, 
zo blijkt uit een brief aan de 
Monumentencommissie. De ar-
gumenten van een rijksconsu-
lent en van de buurtbewoners 
worden door de commissie dan 
ook overgenomen. Doel is het 
in stand houden van de mo-
numentale, architectonische 
en stedenbouwkundige kwali-
teiten van het Witte Dorp, ook 
voor de achterzijde. Die is door 

Dudok ook heel bewust ont-
worpen en maakt deel uit van 
de compositie. De achterkant 
is iets waar veel buurtbewo-
ners bovendien van vinden dat 
die belangrijk is voor hun ‘be-
levingswaarde van het monu-
ment’. Daar staat tegenover dat 
de behoefte aan aanbouwen 
beperkt is (‘slechts’ 21 procent 
vindt de woonruimte te krap). 
Zelfs de kleinere woningen lig-
gen ‘goed in de markt’. Dus is 
‘er geen reden om de indivi-
duele wens om uit te breiden 
zwaarder te laten wegen dan 
het belang om de oorspronke-
lijke architectuur ook aan de 
achterzijde in stand te laten’. 
Argumenten tegen aan-
bouw:
- aantasting architectuur en 

uniforme karakter buurt 

- beleving van het monumen-
tale karakter meer vanuit 
tuin

- nadelige gevolgen voor bu-
ren. 

- gelijke monniken, gelijke 
kappen: overal niet 

Argumenten voor: 
- geen verzwakking van het 

homogene karakter 
- achterzijde minder van be-

lang, 
- vrijheid van de eigenaar 
- krappe woonruimte 
- aanbouwen in bestemmings-

plan toegestaan. 
Andere punten uit Wel-
standscriteria:
- kleine ingrepen in interieur 

vrij: sanitair, keuken en cv. 
- grotere ingrepen in construc-

tie monumentenvergunning 
verplicht, zoals de kamer 

en suite. Nieuwere muren, 
plafonds, kozijnen en deuren 
worden positief benaderd. 

- kleuren muren, kozijnen en 
deuren vastgelegd. In het be-
geleidende stuk staat alleen 
de blauwgroene kleur van de 
voordeur genoemd, in het 
voorstel beide kleuren, dus 
ook het donkergroen. 

- verplaatsing bergingsdeur 
toegestaan 

- pijpjes door dak alleen ach-
ter, rode kleur verplicht 

- betonnen randen voortuin 
moeten behouden blijven 

- tuinmuren achter ook 
- indeling gevel, voor en ach-

ter, behouden: dus geen 
schuifpuien, behalve waar 
die oorspronkelijk in het ont-
werp zaten (Burghstraat en 
Petrus Dondersstraat) 

Monumentencommissie stelt verbod op uitbreiding achterzijde voor

Geen aanbouw in Witte Dorp

• Ook de achterkant en de binnenkant van woningen moeten in ongerepte staat behouden blijven, als het aan de Mo-
numentencommissie ligt.
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door Marco Jonkers

Zoals jullie allemaal heb-
ben kunnen zien is het pand 
waar ETKB in zat inmiddels 
gesloopt. De aannemer wil 
in de loop van mei beginnen 
met de bouw van het appar-
tementencomplex. Voor zover 
bekend is de planning om het 
appartementencomplex in de 
2e helft van 2008 op te leve-
ren. De bedoeling is om de 
10 grondgebonden woningen 
ongeveer gelijktijdig op te le-
veren. Hiervoor wordt in de 
2e helft van dit jaar begonnen 
met de sloop van de garage en 
het ‘witte huis’.
In het vorige artikel heb ik 
gemeld dat de Stichting De 
Schalmhof bezwaar ingediend 
heeft tegen de bouw. In ver-

band met dit bezwaar is in 
januari 2007 diverse malen 
contact geweest met project-
ontwikkelaar Novaform en de 
Wilgenhof. Uit deze gesprek-
ken blijkt dat de Wilgenhof 
van plan is om een 2e par-
keergarage te realiseren ten-
einde de parkeerproblemen 
op het eigen terrein op te 
lossen. Deze 2e parkeergarage 
zal dan gekoppeld worden aan 
de parkeergarage van het ap-
partementencomplex, waarbij 
de uitgang van beide parkeer-
garages enkel aan de Gast-
huisstraat gesitueerd zal wor-
den. Hierdoor zal er dus geen 
uitgang aan de Schalmstraat 
komen. Novaform heeft ons 
gevraagd op basis van deze 
plannen het bezwaar in te 
trekken. Tot op heden kun-
nen de partijen echter onvol-
doende zekerheid geven met 
betrekking deze 2e parkeer-

garage en dus de verkeersont-
sluiting via de Gasthuisstraat. 
Wij hebben ons bezwaar dus 
niet ingetrokken. 
Lopende ons bezwaar begint 
de aannemer reeds met de rea-
lisatie van het appartementen-
complex. Door de gemeente 
is ons toegezegd dat bezwaar 
behandeling los staat van de 
in mei startende bouwactivi-
teiten.

Vertrouwen
Wij hebben nog steeds ver-
trouwen op een goede afloop 
en hopen dat we binnenkort 
kunnen melden dat de bouw-
plannen met voldoende aan-
dacht voor de belangen van 
de buurt gerealiseerd worden. 
In dat geval zullen wij ons 
bezwaar intrekken. Indien wij 
geen vertrouwen meer hebben 
in een goede afloop zullen we 
de gemeente vragen om ons 

bezwaar te behandelen en een 
oordeel te vellen. Tot die tijd 
houdt de gemeente ons be-
zwaar aan.
Daarnaast kan ik melden dat 
we 9 mei aanstaande een af-
spraak hebben met wethouder 
Mary Fiers (ruimte en wonen). 
Wij informeren haar dan over 
onze ervaringen van 2,5 jaar 
overleg met gemeente, pro-
jectontwikkelaar en de Wil-
genhof.
Indien u nog vragen heeft over 
de bouwplannen kijk dan op 

http://schalmhof.dse.nl; mail 
je vraag naar: schalmhof@dse.
nl of bel even aan bij Schalm-
straat 1 (Marco Jonkers) of een 
van de andere bestuurders van 
Stichting De Schalmhof
Schets en meer informatie 
over het plan is te vinden op: 
http://www.novaform.nl (onder 
knop projecten)

Bouwplannen Schalmstraat

• Woningen aan de Schalm-
straat door de sloopwerk-
zaamheden zichtbaar van-
uit de Gasthuisstraat.
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Stichtin Het Witte Dorp, De Burgh

Wij, omwonenden van het Burgplein, willen de overlast een halt toeroepen, die 
wij ondervinden van hangjongeren en vandalisme. 

De gemeente en politie hebben andere prioriteiten, maar juichen het toe als wij 
een actieve rol willen spelen om de overlast zelf in te dammen. 

Hiervoor zoeken wij vrijwilligers, die mee willen waken over de veiligheid van 
onze kinderen op het Plein. 
We willen een waakzaam oog zijn en zonodig actief zijn in de vorm van surveil-
leren.
 
En daar hebben we je bij nodig.
Big Brother is watching Burgplein. 

Als je lid wil worden van BIG  BROTHER 
  Profiel
    - Leeftijd 20 - 99 jr
    - Goed ter been zijn. 
    - Bezit van een G.S.M.

Ja, ik wil ook een BIG  BROTHER zijn

  Mijn naam is     :
           Mobiel     :    06 –
  Straat               :
  Email adres  : 

Ik kan op de volgende dagen in aktie komen; 

  Maandag/Dinsdag/Woensdag/Donderdag/Vrijdag/Zaterdag/Zondag
  (Doorstrepen, de dagen, dat je niet beschikbaar bent)

Interesse of meer info;
Toine van Dorst
Mail:      a.dorst1@chello.nl
Mobiel:  06 - 23 15 90 37

KidsBuurt


