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Hangjongeren 
van alle tijden
door Paula van Overveld

Tja… of er nog nieuws 
is over hangjongeren op het 
plein?
Dan weer wel en dan weer 
niet. Soms is er overlast en ne-
men dappere buurtbewoners 
maatregelen en op andere mo-
menten vormen ze gewoon 
een harmonieus geheel met 
het burgphpleinleven. Hang-
jongeren zijn van alle tijden; 
ze komen en ze gaan. Meer 
woorden hoeven en gaan we 
er in De Witte nu niet aan vuil 
maken. 
Afgezien van de tip dat als 
het echt de spuigaten uitloopt 
er nog steeds de klachtenlijn 
van de gemeente actief is om 
dit te melden, namelijk 040 
- 2386000.

Koninginnedag 2008
door Paula van Overveld

De weersverwachtin-
gen waren niet om over naar 
huis te schrijven, maar buiten 
een klein buitje en wat drei-
gende luchten, beslisten de 
weergoden in ons voordeel op 
Koninginnedag editie 2008. 
Die mindere weersvoorspel-
lingen en de lange meivakan-
tie die velen aanspoorden om 
naar andere oorden te trek-
ken, zorgden voor een beperk-
ter aantal bezoekers dan an-
ders. 
De sfeer was er niet minder 
om. Evenals de tomeloze inzet 
van de organisatie en vele vrij-
willigers. De intieme hooibaal-
arena die de primeur bood aan 
het ‘open podium’ dit jaar be-
nadrukte de gezellige, dorpse 
sfeer van dit koninklijk feestje 
in het Witte Dorp. En als het 
aan de kinderen ligt, komt er 
volgend jaar weer hooi, heel 
veel hooi. Want dat bleek bui-
ten de vrijmarkt, de ‘circus-
spelen’ en de popcorn, nog 
wel het allerleukste om je op 
te storten.• Koninginnendag 2008 op het Burghplein voor jong en oud met veel muziek. 

• Het open podium tijdens Koninginnedag beleefde dit jaar een succesvolle primeur.
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MidZomer-
NachtFeest
door Lowie Teller

HHet MidZomerNacht-
Feest komt er weer aan. Op 
vrijdag 13 en zaterdag 14 juni 
is het zover.
We trappen af met de wed-
strijd Nederland-Frankrijk zo 
rond 20.45 uur.
Hopelijk heeft de datum – vrij-
dag de 13e – geen invloed op 
de uitslag. Na de wedstrijd 
start voor de 2de maal het 
MidZomerNachtFeest “The 
Next Generation”, voor ieder-
een vanaf groep 8 tot en met 
15 jaar, aanvang 22.30 uur.
Op zaterdag de 14e starten 
we om ongeveer 20.30 uur 
met een spectaculaire BINGO, 
waarna om een uurtje of 22.00 
het feest zal losbarsten. We 
hebben dit jaar een nieuwe DJ, 
en wel DJ Ton.
Haal je Dancin’shoes maar 
vast uit het vet, want we gaan 
er weer een spetterend feest 
van maken.
Het MidZomerNachtFeest-co-
mité.
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door Wieger Cornelissen

Vlak na 28 februari viel 
een gemeentelijke beschikking 
bij ons in de brievenbus waar-
in de gemeente Eindhoven de 
WOZ-waarde van onze wonin-
gen annonceerde. Dit keer met 
peildatum 1 januari 2007. Wat 
inhoudt dat de gemeente heeft 
proberen vast te stellen wat in 
het zogenaamde vrije verkeer 
de economische waarde van on-
ze huizen was op deze datum. 
De gemeente is daarbij uitge-
gaan van de toestand waarin 
de woning op 1 januari 2008 
verkeerde. Alle verbouwingen 
en aanpassingen die tot 1 ja-
nuari 2008 zijn uitgevoerd tel-
den mee voor de waardebepa-

ling per 1 januari 2007. De ge-
meente heeft dit jaar niet elke 
woning opnieuw getaxeerd. De 
WOZ-waarde is in veel geval-
len vastgesteld door de waarde 
van een woning te vergelijken 
met een andere woning die op 
of nabij de datum van 1 janu-
ari 2007 is verkocht. Deze ver-
kochte woning wordt ook wel 
referentiewoning genoemd. 

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. Voor een indi-
vidu is het nagenoeg ondoen-
lijk om daar een goed onder-
bouwd inzicht in te verkrijgen. 
Liefst zou je informatie willen 
hebben over de WOZ-waarde 
van een aantal woningen in de 

directe omgeving van je eigen 
woning. Bij de WOZ-wetsaan-
name is vastgelegd dat iedere 
woningbezitter het recht heeft 
van een drietal woningen de 
waarde op te vragen. Dit recht 
heet in vaktaal ook wel het 
gerechtvaardigd belang. Door 
de WOZ-waarde van de eigen 
woning te vergelijken met drie 
WOZ-waarden van vergelijkba-
re woningen krijg je al een iets 
beter inzicht. Uiteraard wordt 
het beeld nog completer als de 
WOZ-waarde van alle wonin-
gen in het Witte Dorp bekend 
zouden zijn. Om die reden heb 
ik dit jaar, net als in voorgaan-
de jaren, een enquête gehou-
den onder de bewoners van de 
Witte Burgh. Alle deelnemers 
hebben de WOZ-waarde van 
hun woning bekend gemaakt 
en krijgen daarvoor in ruil in-

zicht in de WOZ-waarde van de 
woningen van alle overige deel-
nemers. In totaal hebben dit 
jaar 44 bewoners uit de Witte 
Burgh meegedaan aan het on-
derzoek. Daarnaast hebben dit 
jaar voor de eerste keer Witte 
Dorpers uit de Burghstraat en 
Burghplein aan dit onderzoek 
deelgenomen. Van hen heb ik 
16 reacties ontvangen. 
Volgens de vereniging Eigen 
Huis is landelijk gezien de ge-
middelde WOZ-waardestijging 
van woningen uitgekomen op 
7,3%. De gemeente Eindhoven 
heeft becijferd dat de WOZ-

waarde in Eindhoven gemid-
deld ongeveer 8% is gestegen 
in de periode tussen 1 januari 
2005 en 1 januari 2007. De ge-
middelde waardestijging van 
de voor de woningen in de 
Witte Burgh vastgestelde WOZ-
waarde blijkt te zijn uitgeko-
men op ongeveer 12,1%. Dat is 
beduidend lager dan de gemid-
deld 20,7% stijging in het Witte 
Dorp. Waarbij wel mag worden 
aangetekend dat de WOZ-waar-
de in de Schalmstraat lijkt te 
zijn beïnvloed door de nieuw-
bouw die momenteel naast de 
Wilgenhof wordt gerealiseerd.

Wie kent het niet? 
Het populaire TV-pro-
gramma van vorig jaar 
over gezinnen die in 
een hele leuke buurt 
wonen en daarom niet 
weg willen. Maar ja, 
het gezin breidt uit en 
de ruimte in het huis 
wordt toch wel wat 
klein. Should I stay (en 
verbouw mijn huidige 
huis) or should I go 
(naar een groter huis in 
een andere buurt).

door Edjoe Osinski 

Zo ook voor Jacqueline 
en Leon, de bewoners van het 
huis aan de 1e Wilakkersstraat 
42. Ze kwamen in 1993 hier 
in het Witte Dorp wonen. En 
inderdaad na verloop van tijd, 
en gezinsuitbreiding van 3 kin-
deren, bekroop hen ook het 
gevoel van meer ruimte willen 

hebben. Maar het is hier zo 
leuk wonen. Ze hebben zelfs 
al wat rondgekeken.
Maar toen in september 2006 
op een warme nazomerdag de 
buren van nr. 40, de heer en 
mevrouw Thomassen, op de 
koffie kwamen en meer voor 
de grap vroegen: “willen jullie 

ons huis niet 
kopen? Want 
we gaan ver-
huizen naar 
een apparte-
ment in de 
Wilgenhof ”, 
werd het al 
vrij snel seri-
eus. Waarom 
niet? Twee 

vliegen in een klap. Een groter 
huis, geen verbouwing, alleen 
een “doorgangetje” maken en 
in dezelfde buurt blijven wo-
nen. 

Maar kan dat wel? En hoe zit 
het met het monument? Mag 
dat zomaar van twee huizen 
één maken? Hoe zit het met al 
de benodigde vergunningen? 
Hoewel onzeker qua afloop 
besloten Jacqueline en Leon de 
stap te zetten. “We zien wel, 
we gaan ervoor”. 

Vergunningen
Omdat je in principe een wo-
ning onttrekt aan het woning-
bestand van de gemeente, heb 
je eerst een samenvoegingver-
gunning nodig. Daarnaast de 
monumentenvergunningen

van zowel de gemeente als 
van het rijk. Ten slotte de 
bouwvergunning om een door-
gang te maken. De samenvoe-
gingvergunning kwam al snel. 
Voor monumenten werd een 
vergunning aangevraagd voor 
een doorgang op de begane 
grond, in feite het verbinden 
van de twee woonkamers door 
de keuken heen. Dit mocht 
onder de voorwaarde dat het 
huis in oude staat terugge-
bracht kon worden (reversibel) 
en dat aan de buitenkant niets 
veranderde. De tuinmuur en 
de voordeur moesten dus blij-
ven staan. En, oh ja, als de ori-
ginele keuken (die van 1938) 
er nog in zou staan dan moest 
deze blijven (sic!). Nou de keu-
ken was oud, maar het was 
toch niet meer die van 1938. 

Op het laatste moment leek 
er nog een kink in de kabel te 
komen toen vanuit gemeen-
telijk monument er toch een 
afwijzing kwam omdat men 
bevreesd was voor een prece-
dentwerking en omdat men 
het, in tegenstelling tot de 
rijksmonumentendienst, een 
aantasting van het monument 
vond. Maar na het indienen 
van de zienswijze (een toe-
lichting op het geheel) ging 
de gemeente op de laatste dag 
van de procedure akkoord. Al 
met al duurde het een half 
jaar. Eitje toch? Het huis was 
inmiddels al gekocht, een paar 
maanden eerder in januari. In 
september 2007, een jaar na 
het eerste gesprek, startte de 
verbouwing en het verbinden 
van de twee woonkamers. 

Muurman
“En hoe bevalt het?” Vraag ik 
als ik op een avond bij Leon 
en Jacqueline op bezoek ben. 
“Fantastisch”. De ruimte ziet 
er inderdaad mooi uit, ook is 
de doorgang (zo’n drie meter) 
in een lijn met de keuken, 
waardoor er een mooi effect 
ontstaat. “En de muur in de 
tuin?”. “Nou dat is niet zo erg, 
het roept ook leuke herinne-
ringen op van de kinderen aan 
de vroegere buren”, vertelt 
Jacqueline. “Toen de kinderen 
nog klein waren, riepen ze al-
tijd Muurman naar de buren”, 
legt ze uit.
In het samengevoegde huis is 
een extra speelkamer geko-
men voor de kinderen en hun 
vriendjes. Ook is de zolder om-
getoverd in een fantastische 
grote open ruimte. 
“En wat wordt het?”, vraag ik 
tot slot. “Stay or go?”.“Stay!”, 
zegt Leon met een lach, “en 
zeker tot ons pensioen”. 

Should I stay or should I go?
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WOZ Witte Dorp flink gestegen   2008: aantal  gemiddelde  gemid. WOZ-waarde '08
 respondenten verhoging (%) Peildatum: 1 jan. '07
Burghstraat  12 11,4% 345.100,- 
Burghstraat (Witte Dorp) 10 23,9% 352.900,- 
Burghplein  2 11,4% 337.000,- 
Burghplein (Witte Dorp) 6 17,5% 363.200,- 
Christoffelstraat  3  25,0% 398.300,-
Van Doornestraat  24  11,7% 352.300,- 
Schalmstraat  3 3,5% 249.700,- 

• De doorgang tussen de twee woningen aan de achterzijde. 

• Hallo 
muurman.
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door Maarten van Roessel

Het ‘Nieuwe Witte Dorp’ is vijf-
tien jaar geleden gebouwd. De wijk be-
staat uit 82 woningen met vijf verschil-
lende woningtypen. De nieuwe wijk 
moest passen bij het bestaande Witte 
Dorp, wel moesten de huizen een 
eigentijdse variant zijn van de door 
Dudok in de jaren dertig ontworpen 
woningen. 
De eerste veranderingen en aanpas-
singen aan de ‘nieuwe’ huizen zijn al 
jaren geleden door bewoners gedaan. 
Een uitbouw aan de achterzijde, een 
dakkapel of dakraam of een uitbrei-
ding van de eerste verdieping. Echter 
de kleursamenstelling van de buiten-
kant van de woningen was tot een jaar 
geleden bij iedereen aan de voorkant 
van het huis nog origineel. De muren 
witgesausd, de buitenkozijnen wit, ra-
men en balkondeuren antraciet, pa-

neelvulling in kozijnen trespa zwart en 
de voordeur geel. 
Tot enkele maanden geleden, want de 
eerste gele voordeur is al antraciet. 
Yvonne van Scherpenzeel, de eerste 
bewoonster van het hoekhuis aan het 
Burghplein nr. 21, gaf haar voordeur 
een andere kleur. De gele kleur van de 
deze deur heeft ze eigenlijk nooit mooi 
gevonden. Enkele jaren geleden heeft 
ze de deur voorzien van een nieuwe 
gele verflaag. Toen bleek dat deze kleur 
snel verbleekt door de zon, besloot ze 
om de deur antraciet te schilderen, de-
zelfde kleur als de ramen. “Ik ben nu 
eindelijk van de lelijke gele kleur af en 
het antraciet verkleurt minder snel”. 
De eerste drie jaar na oplevering mocht 
je de kleur van de buitenkant van je 
woning niet veranderen, maar daarna 
ben je vrij om dit wel te doen volgens 
Yvonne. Of ze al reacties gehad heeft 
op haar donkere voordeur? “Nee, niet 
echt, maar via de buurvrouw heb ik 
wel vernomen dat iemand uit de wijk 
het erg lelijk vindt”. Zelf is Yvonne ge-
woon blij met haar donkere voordeur 
en wat haar betreft moet iedereen 
gewoon doen wat hij of zij zelf mooi 
vindt.

Donkere voordeur 
in de Witte Burgh

• Burghplein 21 heeft als eerste 
woning in de Witte Burgh geen 
gele voordeur meer.Fo
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door Wieger Cornelissen

Van een feestje losla-
ten was echter geen sprake. 
Het idee van een tent op het 
Burghplein bleek aansprekend 
en zo ontstond de gedachte 
om de nieuwjaarsreceptie 
te laten plaatsvinden in de 
nieuwjaarsnacht. Op die ma-
nier zou immers op creatieve 
wijze worden ingespeeld op 
een aantal minpunten van de 
bestaande nieuwjaarsreceptie. 
De laatste jaren wordt de re-
ceptie pas twee weken na de 
oudejaarsavond gepland. En 
dan ook nog eens in een kroeg 
buiten het Witte Dorp, terwijl 
we beschikken over het cen-
traal gelegen Burghplein! Zo 
ontstond het idee om ter ge-
legenheid van de receptie een 
tent op te zetten op het Burgh-
plein. Maar, wat voor tent dan? 
Een circustent huren? Of een 
eenvoudige partytent neerzet-
ten? Wanneer zou je de tent 
moeten plaatsen? Overleeft de 
tent al het vuurwerk? Er hoeft 
immers maar één vandaal een 
pijl af te steken binnen de tent 
en je hebt een flinke schade-
post. En, hoe krijg je het warm 

in zo’n tent? Met vuurkorven? 
Hittekanonnen? Kortom, twij-
fel alom. En concrete plannen 
werden uiteindelijk niet ge-
maakt in augustus. 

Partytent
Toine had alle bezwaren aan-
gehoord en constateerde dat 
het idee geen vervolg dreigde 
te krijgen. Maar Toine was zelf 
wel overtuigd van de kracht 
van dit idee en hij besloot 
actie te nemen. Hij nam de 
organisatie zelf ter hand en 
bedacht het concept van een 
receptie die om één uur 's 
nachts zou moeten beginnen 
in een partytent op het Burgh-
plein. 
Bij de uitwerking van het idee 
stuitte Toine op een praktisch 
probleempje. Hij was zelf ter 
gelegenheid van oudjaar uit-

genodigd voor een feestje in 
België en zou niet in de gele-
genheid zijn om de uitvoering 
van het plan ter hand te ne-
men. Geen nood, Toine sprak 
een paar mannen aan en wist 
René de Kruijff en Roger Bec-
kers over te halen om in de 
middag de tent op te bouwen. 
Die besteedden er de nodige 
uurtjes aan en de tent bleef de 
gehele avond gespaard voor 
vuurwerkoverlast. Toen het 
nieuwe jaar was aangebroken 
verschenen tegen half een de 
eerste feestvierders in de tent. 

Kliekjes
Iedereen had de overgebleven 
kliekjes en aangebroken fles-
sen meegenomen en zo ont-
stond een spontaan feestje. 
De familie Banken stelde haar 
woning beschikbaar voor een 

karaoke-spektakel. En tegen 
de tijd dat Toine uit België was 
gearriveerd bleek de tent te 
klein voor het in groten getale 
opgekomen publiek. Een he-
teluchtkanon zorgde voor een 
plezierige temperatuur zodat 
het tot een uur of vier erg ge-
zellig bleef. 
Bert Spooren noemt de re-
ceptie een onverwacht leuke 
bijeenkomst. “Juist doordat de 
tent zo klein was ontstond 
er een intiem sfeertje waarin 
iedereen de vrijheid voelde de 
ander een nieuwjaarsgroet te 
geven. Mensen die je normaal 
niet zo snel spreekt, bleken 
leuke gesprekspartners te zijn. 
Ook de nieuwjaarsborrel van 
2009 mag wat mij betreft ge-
houden worden in een te klei-
ne tent." 
Achteraf bleken ook de aan-

vankelijke sceptici enthousiast 
over de opzet. Marion Koop-
man bijvoorbeeld, had voor-
af twijfels over het plan van 
Toine. “Ik vond het achteraf 
een leuk idee om het zo te 
doen. Echter ik heb ook altijd 
genoten van de zondagmid-
dagrecepties, maar dat ligt aan 
mezelf, ik hou gewoon van ge-
zellige mensen en dingen!” 

Twijfels
Luuk Sars had vooraf ook wat 
twijfels, maar ondersteund 
door een vrolijke dronk is hij 
met zijn gasten naar de tent 
getogen en daar als laatste 
weer weggegaan. Hoewel Toi-
ne zorgzaam om vier uur de 
tent heeft afgebroken herin-
nert Luuk zich dat hij tot 
het einde is gebleven en om 
een uur of zes mee heeft ge-
holpen de tent af te breken. 
Luuk: “het staat natuurlijk een 
beetje raar als ik zeg dat ik me 
er niet zo veel  van herinner... 
Afijn, ik vond het verrassend 
leuk en had het nog tot een 
uur of zes volgehouden, inclu-
sief het opruimen van de tent. 
Dat ik niet alleen op 1 maar 
ook nog op 2 januari koppijn 
had was ook erg vernieuwend 
voor mij. Kortom: een geslaagd 
initiatief, ondanks enige scep-
sis vooraf!”

Goed Plan van Toine

Nieuwjaarsreceptie Nieuwe Stijl
Tijdens de evaluatie van het meest recente midzomernachtfeest ontstond 
in augustus spontaan een idee om de nieuwjaarsreceptie in 2008 op een 
andere wijze vorm te geven. Van de aanwezigen is een aantal betrokken 
geweest bij de organisatie van het millenniumfeest en zij vonden de tijd 
rijp voor een herhaling van een dergelijk feest. Daar werd tegenin ge-

bracht dat de bewoners van ons Witte wijkje niet warm zouden lopen voor 
een gezamenlijke viering van het oudejaarsfeest. Vanwege die twijfel maar 
ook omdat de voorbereidingstijd voor een groots oudejaarsfeest beperkt 

was werd afgezien van dit idee. 



4

Mei  2008 - nummer 3Het Witte Dorp / De Witte Burgh De Witte

In deze kookrubriek gun-
nen buurtbewoners ons 
niet alleen hun favoriete 
recept maar ook letterlijk 
een kijkje in hun keuken. 
Dit keer werpen we een 
blik in de keuken van 
Henny Ruitenbeek, die 
samen met haar partner 
Hans Sterk en hun 10-ja-
rige dochter Maayke aan 
de Burghstraat 32 woont. 
Via Amsterdam, Schoorl, 
Amstelveen, Nijmegen, 
Amerika en Almere kwa-
men ze veertien jaar gele-
den in Eindhoven wonen 
vanwege Hans’ werk aan 
de TU/e. Ze vielen voor het 
Witte Dorp vanwege de 
rust en uitstraling en om-
dat het betrekkelijk dicht 
bij het station was: een 
‘must’ wat Henny betreft 
- met haar werk in Am-
sterdam. 

door Paula van Overveld

Koken vindt ze leuk. Wat het 
volgens haar zo intrigerend 
maakt is de combinatie van 
ingrediënten: “dat ze mooi 
bij elkaar passen en kleuren, 
heerlijk ruiken en natuurlijk 
ook lekker smaken. Het is he-
lemaal leuk omdat ik nu in-
grediënten kan halen uit onze 
eigen volkstuin die we sinds 
vier jaar op Groen Gennep 
hebben en waar we trouwens 
wel meer mensen uit onze 
wijk tegenkomen. Je moet er 
wel flink aan de slag maar 
dan heb je ook van april tot 
oktober allerhande groente 

en fruit: van aardbeien tot 
bietjes en van warmoes (snij-
biet) tot sperzieboontjes. Het 
is puur, er zit geen rotzooi 
in en het smaakt zoveel lek-
kerder.” Henny houdt van het 
pure koken, zonder liflafjes 
en ingewikkelde sausjes. Met 
goede ingrediënten iets lek-
kers op tafel zetten.” Vandaar 
haar keuze voor een recept 
van rabarbertaart van gewone 
rabarber. Maar volgens Hen-
ny is ‘frambozenrabarber’ die 
dunner, roder en vooral min-
der zuur is, nog lekkerder. Op 
de markt is die volgens haar 
volop te koop. 

“De pollepel wil ik graag door-
geven aan Petra Bongers – zij 
is buurvrouw op ons landje op 
Groen Gennep en ze kan heel 
goed koken. Vandaar.”
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Rabarbertaart
Ingrediënten:
Voor Engels korstdeeg:
300 g bloem
snufje zout
150 g koude boter
1 eetl suiker

Zeef de bloem met het zout, voeg de suiker 
toe en snijd de harde boter er in stukjes 
door. Voeg 5 eetlepels koud water toe en 
vorm een kruimeldeeg. Kneed daarvan een 
samenhangende deegbal. Rol het deeg uit tot 
een lap en bekleed hiermee een lichtbebo-
terde vorm. Zet de vorm een uur afgedekt in 
de koelkast.

Voor de vulling:
2 fijngewreven beschuiten of paneermeel
1 kg rabarber, geschild en in stukken van 4 
cm gesneden (jonge rabarber hoeft niet ge-
schild te worden)

100 g suiker, naar smaak (afhankelijk van de 
zuurte van de rabarber!)
2 eieren
6 eetl room
snufje zout
  
Neem de vorm uit de koelkast en prik het 
deeg hier en daar met een vork in. Zet de 
vorm 10 minuten in een voorverwarmde 
oven (275ºC). Bestrooi de rabarber met de 
suiker. Neem de vorm uit de oven en laat de 
oven afkoelen tot 175 ºC. Bestrooi de deegbo-
dem met beschuitkruim. Klop de eieren los 
met room en een snufje zout. Schik de rabar-
ber over de deegbodem en giet het eimeng-
sel erover. Zet de vorm weer in de oven en 
laat de taart nog ruim 20 minuten bakken. 
Serveer koud, als toetje of bij de koffie.
 
Variatietip: voeg er aardbeien of gemalen 
amandelen aan toe of vervang de room door 
crème fraîche – allemaal heel lekker!

a Men neme een Vin du Dok b

• Henny 
Ruitenbeek: 
“Ik houd 
van het 
pure koken, 
zonder lif-
lafjes en in-
gewikkelde 
sausjes.”

door Michel Theeuwen

Ook de Sint-Odas-
traat, Sint-Odulphusstraat en 
Burghstraat krijgen de ko-
mende maand(en) nieuwe lan-
taarnpalen. Nou ja nieuwe, 
eigenlijk zijn het dezelfde, 
oude palen die er al staan. 
Alleen zijn die elders in de 
stad uitgegraven, opgepoetst 
en dan nu weer hergebruikt 
in monumentale buurten als 
het Witte Dorp. Eerder is dat 
ook gebeurd op het Burgh-
plein en de 1e en 2e Wilak-
kersstraat. In plaats van de 

oude kleine lampjes die nau-
welijks licht geven, komen er 
wel moderne, nieuwe ‘arma-
turen’ in, dus zeg maar het 
glas met lamp. Ondanks deze 
aanpassing kunnen er toch 
slechts lampen van ongeveer 
30 Watt in. Dat is veel minder 
dan normaal in lantaarnpa-
len, waardoor ze er nu wel 
meer moeten neerzetten om 
de doelstellingen te halen. Die 
doelstellingen hebben natuur-
lijk te maken met veiligheid 
op straat en het zichtbaar zijn. 
In de hoeveelheid palen zit 

ook meteen het probleem 
voor veel bewoners van de 
straten, zo bleek op een voor-
lichtingsavond over het pro-
ject, gehouden in Wilgenhof. 

Meer palen gaat ten koste van 
parkeerplaatsen, was bijvoor-
beeld de vrees. Dat lijkt wel 
mee te vallen, omdat de pa-
len deels gewoon op de stoep 
staan en niet op de parkeerha-
vens. In de Burghstraat en de 
Sint Odulphusstraat en moge-
lijk ook in het midden van de 
Sint Odastraat komen de pa-

len in een klein uitstulpinkje 
van de stoep te staan. Natuur-
lijk krijgen meer buurtbewo-
ners een lamp voor de deur. 
Nou ja, niet voor de deur want 
net als in 1938 is ervoor ge-
kozen de lantaarnpalen op de 
erfafscheiding te zetten. Maar 
is het dan mooi, zo’n woud 
van lantaarnpalen, zo’n zee 
van licht? Tja, dat is deels een 
kwestie van smaak natuurlijk. 
Nu staan de palen in de 
Burghstraat en Sint Odulphus-
straat zigzag in de straat. Dat 
blijft ook zo, alleen worden 

het er veel meer. Ze komen 
dus op andere plaatsen te 
staan. In de Sint Odastraat ligt 
het net iets anders. Daar staan 
nu zes lantaarnpalen en dat 
worden er 16. 
Aan de oneven kant van de 
straat komen vier palen tus-
sen de bomen in te staan. De 
zes palen die er staan blijven 
staan en aan de even kant ko-
men nog eens zes palen langs 
het trottoir dicht bij de hui-
zen te staan. Want daar was 
het echt te donker, zo leerden 
metingen.

Oude nieuwe lantaarnpalen
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door Michel Theeuwen 

Dat was voor hem 
aanleiding om ‘het supermoei-
lijke vraagstuk’ bij het stich-
tingsbestuur aan te kaarten. 
Gekozen werd voor een be-
proefde methode om te zoe-
ken naar een oplossing: er zou 
een werkgroep geformeerd 
worden. De gemeenteavond 
over de straatverlichting werd 
aangegrepen om alle bewo-
ners van het Witte Dorp uit te 
nodigen om over het parkeren 
te komen praten. Daar is een 
werkgroep van acht mensen in 
het leven geroepen. Die gaat 
de parkeerproblemen analyse-
ren en vervolgens oplossings-
richtingen bekijken en voor- 
en nadelen opsommen. Als er 
een meerderheid is voor een 
bepaalde optie dan komt de 
werkgroep daar mee naar bui-
ten, naar de buurtbewoners. 
Kijken of er draagvlak voor is. 
Zo is ook de eerste inrichting 

van de Sint Odulphusstraat 
(waar Donkers woont) aange-
pakt, en het onderhoudsfonds 
is zo tot stand gekomen. Bij 
de werkgroep aanbouwen ging 
het mis; te veel verschillende 
meningen en belangen.

Augustinianum
Maar hoe komt dat verhaal 
dan de wereld in over het toe-
laten van maximaal één auto 
in de buurt; tweede en derde 
wagens zouden moeten par-
keren op terreinen buiten het 
Witte Dorp, bijvoorbeeld bij 
het Augustinianum? Het idee 
kwam uit een workshop van 
studenten van Bouwkunde, 

Design Academy en Industri-
al Design. “Kern van de con-
clusies: de auto neemt steeds 
meer ruimte in, dat gaat ge-
woon automatisch. Kinderen 
krijgen steeds minder ruimte 
om te spelen. Uitgangspunt 
moet zijn: één auto per huis, 
de andere auto’s moeten el-
ders geparkeerd worden. Het 
is maar één van de mogelijke 
oplossingen”, vertelt Donkers. 
Er zou ook gedacht kunnen 
worden aan betaald parkeren, 
belanghebbendenparkeren 
(met betaalde vergunningen), 
uitbreiden van het aantal par-
keerplaatsen (bijvoorbeeld 
door kops parkeren in som-
mige straten), of… Een par-
keergarage onder het Burgh-
plein? “Dat moet ook betaald 
worden, dat is niet rendabel te 
krijgen.”
Maar alle andere oplossingen 
raken aan de heilige koe die 
de auto is. “Ja, maar kinderen 
zijn ook heilig. Die moeten 
nu in alle woonwijken steeds 

meer wijken voor de auto. Ze 
kunnen bijna nergens meer 
spelen, in het Witte Dorp al-
leen nog op het Burghplein. 
En voor bomen is er ook al 
geen plaats meer. Het kan zo 
gewoon niet verder gaan.” Er 
is een nieuw verzadigingspunt 
bereikt, meent Donkers. “In 
1982, bij de herinrichting van 
de Sint Odulphusstraat, gin-
gen we uit van één auto per 
woning. Tot dan was er parke-
ren aan één kant van de straat. 
Dat werd aan twee kanten. Nu 
is ook dat weer veel te wei-
nig.”
Een optie is ook om te consta-
teren dat het probleem niet 
opgelost moet worden: dan 
moet degene die het laatste 
komt gewoon wat verder lo-
pen. “Maar er komt dan een 
moment dat je op de rondweg 
eindigt. De vraag is dan of dat 
huishouden met drie auto’s 
meer recht heeft op die par-
keerplaatsen dan de bewoner 
met één auto. Of dat je de be-
perkt aanwezige parkeerplaat-
sen eerlijk moet verdelen. De 
gemeente komt niet met op-
lossingen. Ik hoop dat we als 
weldenkende mensen in het 
Witte Dorp eruit komen.”
De werkgroep parkeerproble-
men vergaderde op 28 april 

voor het eerst, met mensen 
van de gemeente en het stads-
deel erbij. Hoe het verder gaat, 
leest u in de volgende buurt-
krant.

Aantal auto’s Witte Dorp bereikt nieuw verzadigingspunt

‘Parkeerplaatsen eerlijk delen’
Iedereen die wel eens 
’s avonds met de auto 
thuiskomt, kent het ver-
schijnsel: er zijn geen 
parkeerplaatsen meer vrij 
en na twee rondjes door 
het Witte Dorp komt je 
auto op de stoep terecht 
of je moet parkeren op 
de Petrus Dondersstraat, 
de Jorislaan of nog ver-
der weg. “Het is inmid-
dels ook echt feestpraat 
geworden, dat parkeren. 
Ik word er als gemeen-
teambtenaar ook re-
gelmatig op straat over 
aangesproken”, zegt Cees 
Donkers, oud-voorzitter 
én nu nog adviseur van 
stichting Het Witte Dorp. 

• De Sint Odulphusstraat is 
ingericht voor een auto per 
gezin; dat aantal is al lang 
weer achterhaald.  
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• Op de hoek Sint Odulp-
husstraat/Sint Odastraat 
staan vaak auto’s op de 
stoep. Al is dat niet altijd 
omdat er geen enkele an-
dere plaats meer beschik-
baar zou zijn.
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door Marco Jonkers

De bouw aan de Schalm-
straat vordert momenteel 
flink. Het wordt steeds meer 
zichtbaar hoe het appartemen-
tencomplex, de woningen en 
het tussenliggende pleintje er-
uit komen te zien. Begin april 
zijn de funderingen voor de 
woonhuizen en de patiobun-
galow gerealiseerd. Het appar-
tementencomplex in wording 
heeft nu vier bouwlagen, de 5e 
en laatste bouwlaag  komt iets 
verder naar achter te staan, 
hierdoor is het appartemen-
tencomplex iets minder mas-

saal. Onlangs is bij de wonin-
gen en aan de achterkant van 
het appartementencomplex 
begonnen met het opmetselen 
van de eerste muren. Met een 
beetje fantasie kun je je nu re-
delijk voorstellen hoe een en 
ander eruit komt te zien als de 
woningen en het appartemen-
tencomplex af zijn. 

Vitalis is bezig met de for-
maliteiten (bouwvergunning 
etc…) in verband met de bouw 
van een 2e parkeergarage op 
het terrein van de Wilgenhof. 
Zoals eerder in deze krant ge-
meld zal dan de uitgang van 
het verkeer van beide parkeer-
garages via de Gasthuisstraat 
ontsloten worden.

Judith Koppens uit de 
Sint Hubertusstraat is 
sinds 2004 auteur en 
illustrator van negen 
prentenboeken over Big 
en Kleine Beer. Enkele 
van haar boeken zijn 
uitgegeven in Korea, 
Israël, Groot-Brittan-
nië en Japan. Een aan-
tal van haar boeken is 
voorgelezen in het pro-
gramma Zandkasteel op 
televisiezender ZAPP. Er 
volgen er nog meer.
In het najaar verschijnt 
haar tiende boek Giraf 
heeft het koud.

door Marion Steegh

Na het lezen van Ju-
dith’s site www.judithkoppens.
nl ben ik nieuwsgierig naar 
haar drijfveren voor het ma-
ken van prentenboeken voor 
peuters en kleuters.
Mijn gedachte was: “iemand 
die zo’n mooie tekeningen en 
teksten kan maken moet wel 
een enorme eerbied voor jon-
ge kinderen hebben.’’

En dat blijkt ook! Judith werkt 
parttime als lerares basison-
derwijs. Ze kijkt altijd met ver-
wondering naar de eenvoud 
van tekeningen van jonge kin-
deren. Haar eigen tekeningen 

in de prentenboeken zijn af-
gestemd op het niveau van 
de kinderen. Kleine Beer en 
Big zijn een soort volwassen 
‘koppoters’ geworden. Maar 
haar belangrijkste inspiratie-
bron om te schrijven zijn het 
enthousiasme, eenvoud en op-
rechtheid van kinderen. Dit 
zie je steeds terug in haar 
prentenboeken.
Volgens Judith zijn veel teke-
ningen in kinderboeken te ge-
detailleerd. Ze verliezen daar-
mee hun functie. Haar eigen 
tekeningen zijn bedoeld als 

illustratie van de taal in het 
prentenboek. 
De thema’s in de verhalen zijn 
betekenisvol voor jonge kin-
deren. Kleine Beer zegt nee, gaat 
bijvoorbeeld over koppig zijn 
en hoe moeders een nee weer 
in een ja kunnen toveren.

Belangrijk ritueel 
Elk verhaal heeft een begin, 
een plot, een grapje en een 
eind. In de tekst komt her-
haling van bepaalde zinnen 
steeds terug. Tijdens het voor-
lezen maken de kinderen de 

zinnen daardoor sneller af. 
Voor kinderen is dit een be-
langrijk ritueel. Haar prenten-
boeken zijn echte ‘praatboe-
ken’.

Hoe kan ze het schrijverschap  
combineren met haar baan als 
lerares Basisonderwijs?
Vorig jaar heeft Judith onbe-
taald verlof genomen om zich 
volledig te kunnen wijden aan 
de prentenboeken. Het lukte 
haar om hiermee financieel 
rond te komen. Toch ging ze 
de contacten met de colle-

ga’s en de kinderen missen. 
“Ik mistte de dynamiek van 
de school en het werken aan 
een gemeenschappelijk doel. 
Schrijven doe ik in mijn een-
tje, op zolder…’’
Dit jaar werkt Judith weer een 
ochtend en een middag op 
haar oude basisschool. De rest 
van de week is ze auteur en il-
lustrator en wordt ze geboekt 
door andere scholen om voor 
te lezen uit haar werk. Samen 
met musicus Carolien van der 
Hulst voert ze een muzikaal 
vertelspel uit op basisscholen, 
peuterspeelzalen, bibliotheken 
en soms op kinderfeestjes. Een 
verhaal uit een van de pren-
tenboeken wordt verteld en 
de kinderen luisteren, spelen 
mee en zingen met enthousi-
asme onder pianobegeleiding 
liedjes over het verhaal.       

Vriendenboekjes
Haar illustraties worden steeds 
meer gebruikt voor vrienden-
boekjes, dagboeken, verjaar-
dagkalenders, babyboeken, op-
pasboeken. Deze zijn te koop 
bij o.a de Bijenkorf, de Kinder-
boekwinkel, Expo, Bruna en 
Selexyz van Piere. Daarnaast 
maakt ze ook schilderijen, 
boekomslagen en affiches. Dat 
betekent dat Judith ook onder-
nemingsvaardigheden bij zich-
zelf heeft moeten aanspreken. 
En ook dat lukt!

Ze heeft meerdere opdracht-
gevers om mee te onderhan-
delen. Maar daarmee komt ze 
steeds sneller en zakelijker to 
the point! Er komt veel kijken 
bij een eenmansbedrijf, maar 
het geeft haar veel voldoening. 
Dat geldt zeker ook voor haar 
jonge fans bij het inleven in 
de verhalen over Big en Kleine 
Beer!

Praktijk in de wijk:

• Judith Koppens: “schrijven doe ik in mijn eentje, op zolder…’’

Big en Kleine Beer van Judith Koppens
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Bouw vordert met grote sprongen
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• De nieuw-
bouw van 
het appar-
tementen-
complex 
(rechts) en 
de wonin-
gen (links) 
aan de 
Schalm-
straat wordt 
steeds beter 
zichtbaar. 
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door Nel Stevens 

De gemeente timmert 
letterlijk aan de weg in onze 
buurt. Na de werkzaamheden 
aan de 1e en 2e Wilakkers-
straat en het Burghplein is de 
Petrus Dondersstraat aan de 
beurt voor een complete meta-
morfose. Als alles meezit start 
de uitvoering najaar 2009. 
Voor veel bewoners die de ver-
keersoverlast in hun straat zat 
zijn, een pak van hun hart. 

Dat geldt zeker voor mij. Van-
uit mijn keukenraam op num-
mer 1 heb ik een riant uitzicht 
op de dagelijkse bijna-onge-
lukken. Automobilisten die 
het rode stoplicht negeren, 
aso-tjes die met gierende ban-
den nog net op tijd tot stil-
stand komen en overstekende 
voetgangers die bijna worden 
geschept door rechtsafslaand 
verkeer vanuit de Geldropse-
weg. 
Voor kinderen is onze straat 
helemaal een onneembare 
barrière. Wie zich wel eens 
heeft afgevraagd waarom er zo 
weinig kinderen uit de Petrus 
Dondersstraat op het Burgh-
plein spelen, weet nu dus het 
antwoord.
    Informatieavond
Om van de bewoners zelf de 
knelpunten in hun straat te 
horen en welke ideeën en sug-
gesties ze hebben voor ver-

betering, organiseerde de 
gemeente eind februari een 
informatieavond in de Wilgen-
hof. De opkomst was groot; 
zo’n 70 tot 80 mensen namen 
deel aan een discussie aan de 
hand van een aantal stellingen 
over o.a. de parkeervoorzienin-
gen, het groen en de verkeers-
drukte- en veiligheid.

Belangrijk onderwerp was de 
30-50 km kwestie, waarvoor 
de gemeente inmiddels ook 
een enquête onder de bewo-
ners heeft gehouden. De meer-
derheid is voor een maximum 
snelheid van 30 km. Deze uit-

komst – hoewel niet doorslag-
gevend - zal zwaar meewegen 
in de uitwerking van het plan, 
zo beloofde gemeentelijk pro-
jectleider Bas Braakman.     

Klankbordgroep
Uit de bewoners van de straat 
is een klankbordgroep ge-
vormd van zes mensen die de 
gemeente gaat helpen bij het 
opstellen van een programma 
van eisen en het ontwerp zal 
beoordelen. 
Cees Blokhuizen van nr. 5 is 
één van hen. Cees: “Ik ben 
gevraagd voor de klankbord-
groep vanwege mijn techni-

sche achtergrond en eerdere 
ervaring met een bewonersco-
mité. En als de maatschappij 
iets van je vraagt, dan doe je 
dat”.
De leden van de klankbord-
groep zijn aanspreekbaar voor 
mensen uit de buurt die op-
merkingen of suggesties heb-
ben. Hun gegevens staan in 
het complete verslag van de 
informatieavond dat te vinden 
is op www.hetwittedorp.nl    

Belangrijkste 
discussiepunten: 
•	Parkeren
Minimaal het huidige aantal 

parkeerplaatsen behouden. 
Meer parkeergelegenheid 
mag, maar niet ten koste van 
het groen of het troittoir.
•	Verkeersdrukte
Sluipverkeer ontmoedigen 
om druk te verminderen. De 
straat is een gebiedsontslui-
tingsweg, maar wel een met 
een volledige woonfunctie. 
Dat stelt bijzondere eisen aan 
de inrichting.
•	Openbaar	vervoer
De bushalte mag blijven; goed 
openbaar vervoer is belangrijk 
voor de wijk.
•	Verkeersveiligheid/snel-
heid
Er wordt veel te hard gereden; 
de straat nodigt daartoe ook 
uit. Oversteekvoorzieningen 
aanbrengen en snelheidsrem-
mende maatregelen nemen 
die geen trillingshinder mo-
gen veroorzaken. Uitdruk-
kelijk rekening houden met 
kinderen, ouderen en minder 
validen 

door Paula van Overveld

Toine van Dorst – al van-
af 1999 de fanatiekste vrijwil-
liger van de buurt - is sinds 
december 2007 voorzitter van 
Stichting het Witte Dorp. Op-
getogen liet hij dat destijds we-
ten. Inmiddels zijn we een half 
jaar verder en komt er enige 
nuance in zijn reactie op zijn 
voorzitterschap: “Ik ben echt 
en doener en minder de man 
van de regels, hoewel ik snap 
dat dat de enige manier is om 
structuur in zaken te brengen 
en dingen te bereiken. Maar 
ik krijg meer gevoel bij het 
beleidsmatige in het reilen en 
zeilen van het Witte Dorp. Als 
voorzitter moet ik daar objec-
tief op reageren, hoewel mijn 
handen toch blijven jeuken 

om de boel gewoonweg prak-
tisch aan te pakken. In die zin 
voel ik me ook niet zozeer een 
voorzitter.”

Als er iemand betrokken is 
bij het Witte Dorp dan is het 
Toine wel. Dat leidde ook tot 
deze positie. “Ik merk dat die 
betrokkenheid aanstekelijk 
werkt en dat maakt van het 
Witte Dorp ‘ons’ dorp.” Dat 
is tevens Toine’s streven. De 
grootste uitdagingen van de 
komende tijd ziet hij in het 
verder opknappen van het 
Burghplein, het oplossen van 
het parkeerprobleem en voor-
bereidingen voor het 75-jarig 
jubileum van de wijk in 2012. 
Hij geeft ook nog mee dat hij 
altijd te vinden is voor ludieke 
acties op en rond het plein, zo-
als een groot scherm bij voet-
balwedstrijden inclusief tap of 
zo’n nieuwjaarsreceptie in een 
tent met oud en nieuw waar 
hij zelf de initiator van was.

Herinrichting Petrus Dondersstraat
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• Hier gaat het goed, maar al te vaak merkt afdraaiend verkeer overstekende voetgan-
gers te laat op.

• Voorzitter Toine van 
Dorst is een echte doenerFo
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Nieuwe voorzitter is een echte ‘doener’

Planning
•	 juni	2008:	onderzoeksresulta-

ten, programma van eisen, 1e 
bijeenkomst klankbordgroep

•	 september	2008:	voorlopig	
ontwerp

•	oktober/november	2008:	in-
loopmiddag voor bewoners

•	 januari	2009:	concept	eind-
ontwerp

•	 februari/maart	2009:	2e	bij-
eenkomst klankbordgroep

•	april-oktober	2009:	bestek	en	
aanbesteding

•	november/december	2009:	
start uitvoering
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KidsBuurt

Onlangs is de ondergrond in 
de bak van het Burgplein ver-
nieuwd. Enkele reacties van de 
kinderen die er gebruik van 
maken. 
Piet-Heyn (11) vindt de nieuwe 
ondergrond in de bak niet su-
per. Na een regenbui glijd je 
makkelijker uit in de modder. 
Eerst zaten er kuilen in, maar 
die zijn nu weg, dat is wel fijn! 
Abel (12) heeft ook last van de 
plassen die achterblijven na 
de regen. Hij krijgt er natte 
voeten van. En als hij een bal 
schiet, dan wordt ie afgeremd 
door het water. 
Ook Luuk (12) heeft last van 
het water. Zijn kleren en schoe-
nen zijn na elke voetbalwed-
strijd helemaal vies. Kunstgras 
lijkt hem een goed alternatief. 
Dirk (11)  is blij dat de kuil in 
het midden nu mooi gelijk is 
gemaakt. 
En Tim (12) vindt het prettig 

dat de kiezelsteentjes weg zijn. 
Dirk vult nog aan dat de putjes 
weg zijn. Iedereen gooide daar 
rommel in. Dat gebeurt nu niet 
meer. Maar er zou eigenlijk wel 
een prullenbak dicht langs de 
bak moeten staan. Nu moeten 
ze eerst de bak uit lopen naar 
de afvalbak. Dat vinden ze alle 
vier iets te veel van het goede. 
Als ze het zelf voor het zeg-
gen hadden, dan kwam er een 
mooie kooi op het plein. Zoals 
het Johan Cruyff-veldje, maar 
dan met asfalt. Dan zou de bal 
nooit meer op de weg gescho-
ten worden. Nu gebeurt het 
wel eens dat een auto geraakt 
wordt of een spelende kleu-
ter. De jongens proberen mij 
hiermee te overtuigen van het 
belang van de kooi. ‘’Zou u dat 
bij de gemeente voor ons kun-
nen vragen?’’ 
Tim sluit het gesprek af met: 
‘’Het is een stapje verder, in 
ieder geval al beter!’’

Door Michel Theeuwen 

Het ‘nieuwe’ Burghplein vertoont 
toch alweer wat mankementjes. Een 
van de plantsoenen is een zandvlakte, 
het gras is behoorlijk weggespeeld, 
er verschijnen soms rare hekken en 
de ‘bak’ is bij regenval een waterbak. 
Kortom: het is nog niet helemaal zoals 
het zou moeten zijn. 
Dat is ook de conclusie die de stichting 
Het Witte Dorp bij monde van voorzit-
ter Toine van Dorst aan de gemeente 
heeft overgebracht. Hier de belangrijk-
ste punten op een rijtje: 

De bak: De Stabilisator in de bak moet 
eerst volledig indrogen. Daarvoor zijn 
enkele weken heet weer nodig; pas 
daarna gaat de drainage (inmiddels wel 
aangesloten op de riolering) werken. Is 
althans de theorie van de producent. 
Na de zomer wordt dit verhaal ver-
volgd als het spul geëvalueerd wordt 
ten gemeentehuize. 

Het gras: Het gras zou ook beschermd 
moeten worden door lage hekjes, net 
als de planten. Die opmerking leidde 
begin april tot een nieuw, hoog hek, 
aan de kant van de nummers 17 en 
verder. Het verkeerde hek volgens Toi-
ne van Dorst want zo wordt er alleen 
maar meer gevoetbald. Wat je er ook 
doet, als je gras zaait, zal er gevoetbald 
worden. “Dat is waar, maar nu is het 
gras te laat ingezaaid waardoor het 
niet de kans heeft gehad aan te ster-
ken. Het zou in oktober of zo opnieuw 
ingezaaid moeten worden, beschermd 
door lage hekjes zodat de (brom)fietsen 
er af blijven”, aldus Toine van Dorst. 
Het kan volgens hem niet zo zijn dat 
het gras in het voorjaar ingezaaid 
en gedurende de zomer afgeschermd 
wordt. Zeker niet gezien de feesten die 
er aan komen, maar ook niet vanwege 
het drukke gebruik. 

De planten: Aan de kant van de Wi-
lakkersstraat is een plantsoen wel en 
het andere niet (of pas veel later) be-
schermd door de lage hekjes. Dat is te 
zien: een groen opschietend oerwoud 
vs. een zandvlakte. Die moet opnieuw 
ingezaaid worden. 

Het speelzand: Mogelijk dat bij het 
uitkomen van deze krant het speelzand 
(nou ja, de steentjes) onder het speel-
toestel vervangen is door echt zand. 

Het volleybalnet: De houders voor 
de palen waar een volleybalnet aange-
hangen kon worden, zijn verwijderd. 
Ze staken 5 centimeter boven de grond 
uit. Beetje gevaarlijk. 

Wieler- en skatebaan: Die moet nog 
gerepareerd worden op enkele plekken 
(bij nr. 3 en aan de Wilakkerskant). 

Hondenpoep: Om de overlast van 
hondenpoep in te dammen komt er bij 
de Adrianusstraat een hondenpoepbak. 
Daar moeten de baasjes de drollen 
ingooien. Nu liggen die gewoon in het 
groen of in de vuilnisbak op het plein, 
waar alle ouders altijd zitten… 

De bankjes: Tja, verzucht Toine van 
Dorst, dat is een stroperige discussie… 
De monumentencommissie oordeelt nu 
dat alleen het ouderwetse soort bankje 
waar de jongeren op hangen, toegela-
ten kan worden op het plein, vanwege 
de monumentenstatus. “Het stichtings-
bestuur wil zo’n goedkoop bankje niet. 
Wij willen zitplaatsen met uitstraling. 
Dat kan bij de Catharinakerk, dat kan 
bij de Witte Dame, dan moet het zeker 
kunnen bij het mooiste monument van 
allemaal, het Witte Dorp.” Hij verwacht 
dat de procedure wel enkele jaren in 
beslag gaat nemen. 

Voor klachten over het Burghplein: mail Toine 
van Dorst, a.dorst1@chello.nl o.v.v. ‘Plein’ 
of bel de klachtenlijn van de gemeente: 040-
2386000. 

• Dranghekken en duiven uit hartvormige dozen – zoals Frans Bauer en 
zijn Maris - hadden Jan van Hout (rechts) en Lowie Teller uit de 1e Wilak-
kersstraat niet nodig om hun huwelijk uiterst sfeervol en feestelijk te 
bezegelen. Wel deelden ze met deze bn’ers dezelfde zonovergoten trouw-
dag, namelijk vrijdag 9 mei. Heel wat buurtgenoten deelden in het 
feestplezier van De Witte-redacteuren Jan en Lowie. Nog een leuk detail: 
de 9 speelt een belangrijke rol in hun leven. Zo ontmoetten ze elkaar in 
1999, kenden ze elkaar dit jaar 9 jaar en trouwden ze dus op 9 mei.
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Mankementjes plein

Jongeren over nieuwe bak

Redacteuren Jan & Lowie getrouwd

door Karel Smit

Vanaf 1 januari 2008 moeten 
eigenaren van woningen en an-
dere gebouwen bij verkoop of 
verhuur een energielabel kun-
nen overhandigen aan de ko-
per/huurder, dit geldt ook voor 
particuliere verhuurders.
Er zijn echter uitzonderingen 
op deze nieuwe regelgeving 
van het Ministerie van VROM. 
Zo is de verplichting niet van 
toepassing op monumenten als 
bedoeld in de Monumentenwet 
1988 of in een provinciale of ge-
meentelijke monumentenveror-
dening. Op grond van deze wet 
zijn de woningen in het Witte 
Dorp in 2001 aangemerkt als 
beschermd monument, waar-
door voor deze woningen het 
energielabel dus niet verplicht 
is bij verkoop of verhuur.

Monument: 
energielabel 
niet verplicht


