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Periodiek voor de Bewoners von Hel Wilte Dorp, Eindhoven.

Geochte bewoners
Voordat U nieuwsgierig in deze
krant verder leest, eerst een woord
van de redaktie. Wit op Zwart is
ontstaan met als idee dat er een
spreekbuis zou moeten komen voor
alle bewoners van 't Witte Dorp. Dit
iciee is ontstaan in de stichting "Het
Vv'itte Dorp".
ln Wit op Zwart kunt U uw reakties,
icjeeën, wetenswaardigheden etc.
kwijt omtrent het wonen in 't Witte
Dorp in de ruime zin des woords.

ln deze eerste aflevering vindt U

informatie over o.a. het koninginne-
dagfeest, buurtcontacten, inrichting
van het Burghplein, verkeersdrem-
pels, zonneënergie, de Sigma jaar-
prijs, dakpannen en inbraken.

De rubriek de Wit-kids is speciaal
voor de jeugd. De inhoud van deze
eerste aflevering is bepaald door de
redaktie. Uiteraard is het veel leuker
als deze pagina's niet alleen vóór,
maar ook dóór kinderen gemaakt
worden. Daarom zoeken ,øij ncg 2
jonge redakteurs (of redaktrices).
Heb je zin om mee te helpen? Meld
je bij de redaktie!

Wit op Zwart zal vier keer per jaar
verschijnen. De volgende aflevering
verschijnt voor de zomervakantie.
Graag uw bijdrage voor 1 juni bij de
redaktie.

Veel leesplezier,
Marcel, Marian, Ruth en Lex.

geoutomotiseerde fobriek, meî
slechTs één type dokpon. Een tip
brochl mij bij een vervollen fobriek
woer ze olle dokponnen nomooklen.
bij ciÍnome von i0ûû siuks fi l2.5tlex.
BTW. Pittig prijsjel Een nieuwe tip:
Dokdekkersberijf 'De Gelderse'.noto
bene in Eindhoven op 5 min. fietsen
von huis. De eigenoor Jon Doezé
herkende Ce cckponnen meteen, en
oochiCoihij ze wel i,:on leveren. Door
zijn gceCe coniocten met de
'pcnnenvierelC' wist hij een poor
hondei'ci pcnnetjes lcs te peuteren
voor bijno een derde von de prijs. Er

zot wel nog een klein mootverschil
tussen de oude en de nieuwe
ponnetjes, moor door veel
vokmonschop kon 'De gelderse' het
dok eindelijk reporeren en het ziet er
weer uit ols nieuw, Slechts oon een
kleurverschil is het te zien, moor dot
lost de zure regen in de loop der tijd
wel op. Morcel Teheux

Op initiotief von enkele buurtbewoners
is bij de gemeente oonvroog gedoon
om de I e en 2e wilokkersstroot en het
Burghplein von verkeersdrempels te
vooaien. De reden hiervoor is hetfeit
dot er nog ol wot sluipverkeer door de
si¡'oot rijdi, wooruon somrnigeir met
hoge snelheid en het erg gevoorlijk is

voor de vele kleine kinderen die op
het Burghplein spelen. Tevens
moeten voor en no schooltijd veel
kinderen vonuit de Adrionusstroot
noor het Burghplein oversteken en
vìso verso. De gemeente heeft
gevroogd om een enqueie te

De woningbouwplannen voor het daf-l ter-
rein vorderen gestaag evenals het
schoonmaken van de grond. Het terrein
zal naar verwachting begin 1992 schoon
zijn, zodat er dan gebouwd kan gaan
worden. lnmiddels is de stede-
bouwkundige planontwikkeling bijna
afgerond en wordt er hard gewerkt aan de
woningontwerpen. De eerste ideeën van
de architect zijn goed gevallen bij de
bew on,:¡'sveriegen'¡i oorüiEi ng i i-i cie w erk-
groep. Of het Bouwfonds deze enigszins
moderne vormgeving. die uitstekend past
bij het huidige w¡tte dorp, zal willen
realiseren, zal nog nader moeten worden
bestudeerd.

Zoals u weet is er een '.verkgroep gefor-
meerd, bestaande uit vertegenwoorcligers
van de direkt aangrenzend.e gronCen aan
Schalmstraat en 1e Wiiakkerssiraat, de
bewonersorganisatie "Wiiie Dorp de
Burgh", de architect Martien Jansen van
OD 205, Jan Luiten, het Bourvionds als
realisator en tenslotte de gemsente
Eindhoven. De afgelopen zomer op cje Dag
van de Architectuur ('l juli) heeft u kunnen
zren op het Burghplein dat cje architect
een 4-tal stedebouwkundige verkavelings-
modellen heeft ontworpen. Van Ceze 4
pasten er 2 binnen het inmiddels vast-
gestelde en van kracht zijnde bestem-
mingsplan, maar weken er ook 2 af.
Natuurlijk waren dat de mooiste, aldus
architect en ook de bewonersvertegen-
woordiging in de w'erkgroeo. Ctm deze
"voorkeursvariant", die dus afweek van
het bestemmingsplan, bespreekbaar te
maken bij de dienst Stadsontwikkeling zijn
er diverse gesprekken gevoerd met
raadsfrakties en ambtenaren en is er zelfs
een schriftelijk verzoek met een bijgaande
motivatie aan de Gemeenteraad gericht.
Helaas ¡s alle moe¡te voor niets geweest:
het oorspronkelijke ontwerp, zoals dat is
vastgelegd in het bestemmingsplan moet
worden aangehouden. Zowel het Bouw-
fonds als de bewoners van de
Schalmstraat wilden de oorspronkelijke
stedebouwkundige struktuur handhaven.
Omdat het bestemmingsplan destiids toch
met de nodige moeite tot stand is ge-
komen, is het College van B&W (en de
raad) op advies van de dienst Stads-
ontwikkeling van mening dat er vast-
gehouden zou moeten worden aan dit
"compromisplan".

Joorgong l, nummer l, moort l99l

Wilte Dorp
houden onder de bewoners die ccn
voornoemde slroten wonen. Het
resultoot wos positief. Opvollend
hierbij wos dot bewoners die zicni
hebben op het burghplein zeiden cci
het hord nodig wos omdoi ze cljr,c
dogelijks zien hoe het nog nei gcec
ofloopt. Wonneer de dorpels kom,e:r
is nu nog niet te zeggen, ik hocp zc
spoedig mogelijk. Morcei Te^,e:-x

lnmiddeis zijn de eerste woningcnÌi":::::
gereed: er komen drie soorten viorìr:g:i:
premie A-koop, premie C-koop {eenr:,.:e
bi.idrage) en Vrije Sector. Dez: .t .
soorten woningen worden in hun arc:iî::-
tuur en verschijningsvorm nadrukk:',rk ::
elkaar afgestemd: zij zijn duideii.j< "::: .:
van elkaar". De bewonersvertegelrv''::': -

ging is enthous¡ast over deze e3ís:3 3^:-
werpen. Todra zrj ook voor de i'e: sa::'
acceptaoei zijn, zuilen cie c¡iv':r::"
openbaar zijn. De bewonersorg=iisa:;: s

voornemens, om zodra een en aii=' ;¿s:
ligt een informatieavond te organis::e-,

Woonwensenonderzoek

Ook heeft de bewonersorganisaiie "',Vi::=

Dorp de Burgh" eind 1990 e.n '."/cc:-

wensenderzoek uitgevoerd oncjer eEi ô3-
tal potentiële kopers voor de nieurv= ''"' <

van het witte dorp. Dit onderzcek .'',':':

uitgevoerd door afstudeerders va¡ :e
HEAO in Eindhoven. Er zijn kopers ge zccì:
door middel van een adverteni'e in iì3:
Eindhovens Dagblad en een anikei ;n :e
Huiskrant. Opvallend was dat reiatiei ve:i
mensen reageerden in de leeftijciscai:gcire
tussen de 30 en 40 jaar, en da: men c?

stijl en kwal¡teit van het huicige 'rri'i:e
dorp heel belangrijk vond. Ook de kcr:
afstand tot het centrum scoorie :rocç.
Men was over het algemeen bereii crn
wat meer over te hebben om in een
(architectonisch) kwalitatief hoog.'vaa i'ci g e

woning re wonen. inmidciels ziin at,e

respondenten geantwoord, en zuilen oc<
zij op de hoogte gehouden worden van c3

vorderingen in de planontwikkeiing.

Cees Donkers

Colofon

Redaktie:
Lex Bosselaar
Marian van der Laag
Ruth Hameleers
Marcel Teheux

Redaktieadres:
St. Odulphusstraat 19

Copij voor het volgends nummer
voor 1 juni.

Dorpels in het

Plonnen voor het DAF I Terrein

Vokmonschqp bestoqt nogl
Tijdens de voorjoorsslormen in .l990

woaiden enkele gevelponnen von
hei dok vcn iret huis. Doi wos op zich
ol vervelend, moor wol nog
verveienciei wcs, ze kwornen ierechi
op het dck von de keuken. DccroP
liggen de kleine dokponnetjes die de

. uitbouwen in het witte dorP zo
korokterestiek moken. De grote

, gevelponnen sloegen een ruime
vierkonte meter oon gruis. Met behulp

, von lij m tope en geleende
dokponnetjes kon een noodreporotie
worden gemookt. Een oonnemer hod
het gouw gezien: "die zijn niet meer te
krijgen'. Hiermee begon een
verwoede speurtocht. SlooP-
bedrijven, oonnemers, dokdekkers
bouwmoleriolen- hondels en zelfs de
verzekering vonden het een prochlig
ponnetje, moor konden het niel
leveren. De Deester ponnenfobriek,
hod het vroeger gebokken, moor wos
veronderd in een volledig



W¡tte Dorp

Onze wijk is er de afgelopen jaren
steeds mooier uit gaan zien. Kosten
noch moeite werden daarvoor ge-
spaard. Het leek ons goed daarnaast
aan het niet-materiële woongenot ook
eens aandacht te schenken, waardoor
de sfeer in onze wijk mogelijk nog
beter wordt. We denken dan aan klei-
ne dingen vóór of mét elkaar doen,
zoals: boodschappen voor zieken,
stoep vegen, kleine klusjes in huis,
kinderoppas, sneeuw ruimen, biblio-
theekhulp, snoeien, samen koken/e-
ten, wandelen/fietsen, kaar-
ten/scrabbelen, autoritjes, schouw-
burg/museum/f ilmbezoek,jeu-de-bou-
le-club, speeluitwisseiing voor kin-
deren, etc., etc.

We zouden graag te weten komen
welke behoeften er leven in de wijk en
welke suggesties men heeft. Op ko-
ninginnedag zal er op het plein een
kraam zijn waar U uw ideeën en vra-
gen kwijt kunt en waar U middels een
prikbord uw opgaven van diensten en
behoeften kenbaar kunt maken.

Tot dan !

De commissie buurtcontacten

ln de Adrianusstraat is een drietal bewo-
ners gestart met het opzetten van een
bewonersorganisatie. Enthousiast gewor-
den door de bereikte resultaten in het
witte dorp willen zij het onderhoud van de
woningen in de Adrianusstraat gezamenlijk
aan gaan pakken. En als alles meezit en de
bewoners er ook voor voelen willen zij
eveneens het onderhoud van de woningen
in de Nicasiusstraat coördineren. Liefst na-
tuurlijk met hulp van enkele bewoners uit
deze straat.

De andere twee straten die uitkomen op
de Wilakkersstraat: de Leonardusstraat en
'ie Hubertusstraat zijn c.q. worden op
;crte termijn gerenoveerd: de Leonardus-

straat is vorig jaar ingrijpend vernieuwd en
met de Hubertusstraat is onlangs een
begin gemaakt. Met het initiatief van deze
drie bewoners zou dan het gehele wijkge-
deelte ten zuiden van de Wilakkersstraat
zíjn opgeknapt. Een prima resultaat!

Om een weg te vinden in alle vragen die
er bij zo'n start horen hebben zij advies
gevraagd aan onze bewonersorganisatie
Witte Dorp de Burgh. lnmiddels hebben de
eerste gesprekken al plaatsgevonden en
zijn de eerste kontakten met gemeente en
notaris al gelegd.Als het enthousiasme,
waarmee deze drie bewoners d¡t in¡tiatief
hebben opgezet, zo blijft voortduren, dan
zou het wel eens mogeli.ik kunnen zijn dat
er voorzichtig een vorm van buurtbeheer
aan het groeien is in dit gedeelte van
stratum.

Er hebben de laatste tijd in het witte
dorp enkele brutale gevallen van
inbraak plaatsgevonden. Veelal op
klaarlichte dag of bij het valten van de
avond zijn de inbrekers via de achter-
zijde van de woning binnengedrongen.
Blijkbaar is het vrij eenvoudig om
binnen te komen, gewapend met een
koevoet om een keukendeur of raam
te forceren of door het breken van het
glas in een keukenraam. Hoewel de
"buit" in bijna alle gevallen gering
was, is wel duidelijk dat de inbrekers
op zoek waren naar geld en cheques.
Andere waardevolle voorwerpen zijn
niet meegenomen. Alleen geluid(CDi-
en video-apparatuur hebben ook cje
belangstell¡ng. Aangezien de inbrekers
op klaarlichte dag herhaaldelijk terug-
komen en daarmee bewust het risico
lopen om gezien te worden, is het van
belang waakzaam te zijn op "vreem-
de" personen in de gangetjes. Ook
bijzonder gedrag op straat (nadrukke-
Iijk binnenkijken van vreemde perso-
nen) kan wijzen op een "ongewone"
belangstelling.

Wij denken dat het van belang is dat
U hiervan op de hoogte bent en wel-
licht maatregelen kunt treffen zoals:
De poort overdag op slot als U weg
gaat, de achterdeur overdag op slot,
geen sleuteltjes in het slot laten
zitten, buitenverlicht¡ng 's nachts aan
en oplettendheid voor onbekenden.
Wellicht dat wij door deze vorm van
"sociale waakzaamheid" erger kunnen
voorkomen. Tenslotte kan in dit
verband ook nog worden vermeld dat
de be,¡.¿oners',,ereniging zoekt near een
goedkope en geschikte verlicht¡ng
voor de gangetjes. Op korte termijn
zullen wij U hieromtrent berichten.

Cees Donkers
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Horizontaal

Niet de zwarte stad (b+4)
Van een uil zijn ze dom (7)
Gesneden openbaar vervoer fi 0)
Aanhankelijkheidsbetuiging van een
gevangenis (3)
Dit alternatief is niks (8)
Deze dieren zaniken (6)

Pogino 2

Vertíkaai

i . Dagbtad op de vtucht (g)
2. Aanwi,izingen van bloedzuigers (S)
3. Gewicht van een voornaamwoord (3)
4. 1 ¡s het niet,

2 is de hetft.
3 is het wel (6)

6. Tijd van pasen en pinksteren (b)
8. Deze godsdienst kan niet lopen (S)
L Volle ruimte in ons dorp op zijn frans

(5)

i'¡ . Ðeze v¡ucht is omgei<eerd ook een
lekkernij (4)

Advertenties

Te koop:
Originele dakpannen:
Dakpan f 1,-
Nok- en rancipannen f 5,-

Wijn:
Vin du Dok, village blanc
1 fles f10,-
12flessenf110,-
St. Odulphusstraat 41

Te koop:
Boek "Het Witte Dorp in Eindhoven
van Dukok" f25,-
Kalender Witte Dorp Í17,5O
Affiches f5,-
Burghstraat 45

Wit op zwart biedt de mogetijkheid
om advertenties of oproepen te
plaatsen. Wij rekenen f2,50 als het
een verkoopadvertentie betreft.
Advertenties of oproepen voor de
volgende Wit op Zwart inleveren bij
de-redaktie voor 1 juni.

Bu urtcontocten lnbrekers oktief Cryptogrcrm
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Koninginnedog Pogino 3

Koninginnedog
in het Witle
Dorp.
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Dinsdog 30 opril is het weer zover;

'Koninginnedog'. Voor de meeste

mensen betekenl dit een vrije dog,

wonneer op diverse plootsen in de

stod leuke oktiviteiten ploots vinden,

Zo ook in het Witte DorP woor oP het

Burghplein een 'Witte Morkt'

gehouden wordt.

"\^/iTTe MorkT"
Misschien bent U wel zo'n creolief

persoon die groog knutselt, lekent of

op een ondere monier mooie dingen

mookt en die wil loien zien. Of heeft U

iuist de zolder opgeruimd en zit U nu te

kijken met ollerlei spulletjes die nog te

mooi zijn om weg te gooien. Wel, don

is hier uw kons om mee te doen oon

de 'Witte Morkt'. Hier kunt U fegen

een kleine vergoeding een kroom

huren om uw spulletjes te verkopen'

Atle bewoners mogen meedoen' Ook

kinderen krijgen de gelegenheid hun

spulletjes te koop oon te bieden' De

morH duurt von I I .00 uur tot I ó'00 uur'

De kosten bedrogen fl.l0,- vooreen

hele kroom en fl. 5,- voor een holve

kroom. lnterese?

Vul don onderstoonde bon in en lever

deze voor l2 opril inop Burghstroot 45'

(groog tussen 18.Ú en 20'æ uur)

Versieren
U wilt niets verkopen? Don nodigen wij

U bij deze uit om onze WiÌle Morkl' te

bezoeken. Ook roePen wij iedereen

op om jezelf of je fiets. steP of

dergelijke zo origineel mogelijk te

versieren in hel koder von

Koninginnedog. Alles mog en niets is

ons te gek' Jong en oud mogen

meedoen en kunnen meedingen

noor een von de vier Prijzen die

worden uitgeloofd oon de meest

originele kondidoten' 's Middogs stort

er vonof het Burghplein een optocht

door hel Witle DorP. Deelnemers

kunnen don een Ceelnomenummer

kr'rjgen op bij een speciole kroom' Doe

ollen mee!

Bollonnen
wedstri¡d
Koninginnedog 1991 wordt extro

kleurrijk door de bollonnenwedstrijd

die oP het BurghPlein gehouden

wordl, U kuntvorrof l4'00¡ur bollonnen

ò fl, 0.25 koPen in onze kroom, Deze

worden don om '15,00 uur mossool

opgelofen. Diegene wiens bollon de

grootste ofstond oflegt krijgt een

mooie Prijs. De winnoor zol bekend

gemookt worden in de volgende

editie von deze kronl.

ToT slot
Zools U ziel, het \Mtle Dorp bruist von

levenl

Kom doorom oP 30 opril noor het

BurghPlein!

Voor evenfuele vrogen kunt u bellen;

12117 6 o'f 124451

lk wilgroog een hele kroom Ò n.10.- huren.

lk wil groog een holve kroom ò fl. 5,- huren,

(huur dient bij oonmelding beioold te worden)
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10.úuur;Verkopershebbendegelegenheidomhunkroominterichten

Deelnemers oon de optocht kunnen een deelnomenummer ofholen

Uitreiking von de prljzen von de versierwedstrijd

Stort von de optocht vonof hel Burghplein

de doorvoor bestemde kroom'

Opening von de'Witte Morkt"

Sluiling von de'Witte Morkt'

Oploten von de bollonnen.

15.15 ur.¡r;

ló.ú t¡.lr;

15,ú rrur;

14,30 uur;

14.æ uur

I l.ú ur.lr;

CIgen

----
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Eervolle Vermelding voor het Witte Dorp

Onverenigbare belangen toch vere
Van onze verslaggever
HAROLD ZUIDEMA

AMSTERDAM - "Een voor-
beeldig overleg tussen de plaatselij-
ke overheid, particuliere eigen-

, 
aars/verhuurders, eigenaars/be-
woners en het verzekeringbconcern
AMEV." Zo prees dejury de bewo-
nersorganisatie van het Eindho-
vense Witte Dorp de Burgh die deze
partijen met zo verschillende be-
langen op één lijn wist te krijgen
voor het stichten van een gezamen-
lijk onderhoudsfonds. Mede door-
dat een wijk van grote archi-
tectonische waarde in zijn oor-
spronkel[ike vorm behouden blijft,
is de bewonersorganisatie onder-
scheiden met een Eervolle Vermel-
ding.

De2& woningen die hetWiræ
Dorp omvat, zþ gebouwd in de jaren
1937 /39.2e, waren destijds uitgeqpro-
,cen modern met hun witte gevels,
vlakke deuren en grcte, op de verdie-
ping horizontaal aaneengeschakelde
ramen, gevat in dunne stalen profie-
len. Maar de traditionele schuine pan-
nendaken, speelse venpringingen en
rijk begroeide, flauw krommende
shaten verzachtten het al te zakeliþ
dat de Nieuwe Zakelijkf,reid vaak had.
Het is de verdienste van de archiæct
W.M. Dudok, dathij de experimenæn
van het Nieuwe Bouwen zó heeft ver-
werþ dat ze werden geaccepteerd in
de meest taditionele tak van architec-
tuur, de woningbouw. De huidige be-
woners ervaren de wijk als een
aangenarne riloonomgeving en wilien
die in sandhouden.

Onderhoudsfonds
Het woningbestand van het Witte

Dorp omvæ zogeheten lanilhuizen,
herenhuizen en middenstandswonin-
gen. Voorde helft zijn het huurwonin-
gen, 'rya4rvan er zo'n 80 in bezit zþ
van de AMEV en de overige van een
vijftiental particuliere beleggen.

De zorg voor de bijzondere archi- ;i 
-

tectuur ontstond bij enkele bewoners 
'

toen de AMEV haar woningen gng '

renoveren en de ranke raamprofielen
verving door zware aluminium pro-
fielen. Overlegmetde gemeente en de
AMEV resulteerde uiteindelijk in een
unieke constructie, waarin alle be-
trokkenen zich konden vinden. Op
voorstel van de bewonersorganisatie
verklaarde de gemeente Eindhoven
zich bereid een forse, eenmalige sub.
sidie te verlenen voor giootschalige
renovatie, mits alle bewonen zich
zouden verplichten tot deelname aan
een onderhoudsfonds en het Wiue
Dorp als monument in stand zouden
houden.

Zonneënergie
in Witte Don

B ij zondere prestatie bewonersorganisatie

Van onzê verslaggever
JOHAN SMIT

AMSTERDAM - Samenwerking van buurtbewoners in woningon_
derhoud beperkt zich meestal tot een incidentele schilderbeurt van enkele
huizen. wanneer bewoners van een hele wük gezamenlük een fonds
stichten voor onderhoud op lange termijn, mag dat bijzoider worden
genoemd. De Bewonersorganisatie Het rvitte Dorp in Eindhoven kreeg
dat l'oor elkaar en ontving daarvoor een Eervolle vermeiding. De heer
Donkers, bestuurslid van de bewonersorganisatie licht een en irder toe.

"Het onderhoudsfonds van het elebelangmethetalgemeenbelangte
Witte Dorp is niet zomaar tot stand veÍzoenen."
gekomen," zegtde heerDonkers. "De
samenwerkingn¡ssendebewonersbe- Unieke prestatie
gon al in 1978 met een centaal anten- Na dJrenovæie van het tuindorp
ne-systeem en andere wijkgebonden heefthetEindhovenseschildersbeddji
voozieningen." Caspar de Haan in overleg met Sigma

De wijk is sociaal heel divers sa- coatings een meerjaren õn¿ernolds-
mengesteld, zodar de Stichting Het plan voor het wine Dorp opgesteld.

!iu9 Dorp bij haar activiæiten kon voor her werk van ae stictrtin! neet
beschikken over know- how vanuit de heer De Haan veel bewonãering:
verschillende disciplines. "we heb- "Iniriarievenomeenwijktebehoudeñ,
ben ook exteme deskundigheid aan- het verkrijgen u- 

""n 
subsidie voor

ln de kranten heeft het één en ander
gestaan over een zonnecollector in
het Witte Dorp. Het laatste arrikeltje
is hierbij overgenomen. Ook op
omroep Brabant is er aandacht aan
besteed. Al met al heeft het ander-
half jaar geduurd voordat wíj toe-
stemming hebben gekregen voor het
plaatsen van een zonnecollector. Dit
had te maken met bezwaren die de
monumentencommissie tegen de
plaatsing van een zonnecollector
had. lk zal U de hele geschiedenis
besparen, want dan heb ik de hele
krant nodig.

Het is interessanter om iets meer te
vertellen over de zonnecollector zeff .
Het gaat om een soort radiator, de
collector, die op het dak ligt. De
collector zit onder een glazen plaat
en als de zon schijnt wordt die
warm. Dit is vergelijkbaar met het .

broeikaseff ekt. Als de zon schijnt
loopt er water door de collector en
dat wordt opgeslagen in een 100 I
voorraadvat. Het warme water
gebruiken we voor de douche. Als
de zon niet schijnt, dan kunnen we
gelukkig toch douchen, want dan
verwarmt de cv-ketel het water. De
installatie werkt goed, alleen zouden
we graag wat meer zonnige dagen
hebben.
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Toch kans op
zorurecolleetor
op eigen huis
in S¡itte Dorp
EINDHOIEN - Tg-ee be*-o-
neÌs van het Witte Dorp heb_
ben alsnog kans dat ze een
zonnecollector op hun huis
mogen zetten. Dat r+illen ze al
langer dan een jaar. maar tot
nu toe kregen ze ge€n bourv_
vergunning. Het woord is nu
aan de Eincihovense geme€n_
teraad, die daa¡ovei maan_
ciagavonci een besluit neemt.
De Welstandscommissie ç.ilde

veranderingen aan huizen
.toe.
D" a"rrra"g van de båu*-
vergunning r*'as echter ge_
daan precies één dag voorãat
het Witte Dorp tot mlonument
was verklaa¡d. De tç-ee be_
v/oners zijn toen in beroep
CeCall_ tegen de beslissing
van,,Welstand".
Vervolgens adlisee¡de de'Welstandscommissie 

negatief
over de aanvraag. De com_
missie vond'de zonnecollec-
toren ontsierend voo¡ het'Witte Dorp. B. en W. volgden
dit advies op en weigerAeî Ae
oouwvergunning.
De bewoners lebben zich
daarop gewend tot de com-
missie voor de Beroep- en
Bezwaarschriften.
De c.ommissie vonci <iai een
zonneeollector van tç-ee vier_
kante meter die niet zichtbaar
is van de weg. het aanzicht
niet schaadt. Zij heeft ook
andere overwegingen meege-
nomen, zoals het milieu_
aspect.
Het advies aan de raad is de
bouwvergunning af te geven.
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Het BuÍgplein
De Wit-kids is de bladzijde voor jullie: de jonge inwoners van het
Witte Dorp. Het wordt gemaakt vóór jullie en dóór jullie.

Deze keer hebben wij aan drie kinderen gevraagd wat zij van het
Burghplein vinden. Waaraan zou je denken?
Op dit moment zijn een aantal mensen uit het Witte Dorp bezig om
geld te krijgen voor nieuwe speeltoestellen. Van de gemeente
hebben zij f4000,- gekregen. Dit l¡jkt heel veel, maar als je een
nieuwe wip wil kopen dan is dit geld al op. Dus je snapt dat deze
mensen volop bezig zijn om meer geld te krijgen om ècht iets leuks
te kunnen maken van het Burghplein.

Als je Marieke Rooimans (4 jaar) vraagt wat ze leuk vindt aan het

Burghplein, dan antwoordt zij: "de glijbaan en de knikkerende kinderenl'

:ctr.of s Bo.,qn.
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Gijs van Amelsvoort (1 0 jaar) heeft een prachtig plan bedacht voor het
Burghplein. Een waar paradijs voor jong en oud.
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Het BuÍgplein Kleurwedslrijd voor W¡Tkids
versicr cle;.e plereit zo nrrroi mogeliii... wie r¡;eet val je irr de prijzenll
l..ever je klr'rurpl;:at uiterlijk in op 20 april op één van de onderstaande
adresseri:
Odulphusstraat 41 òf
St. Odastraat 4
LEI' CIP: de p,¡ij5¡¡¡1teil<ing is op "konirrginneclag"

Naam
Adres
Leeftijd

V o k Posen
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Het Burghplein
mijn ontmoetingsplaats

lk ben niet zo'n "aanbeller". 't
Liefst ga ik maar een vaste
plaats waar ik anderen ont-
moet: Het Burghplein. Tref ik
hier niemand aan van mijn
vrienden en/of klasgenoten,
dan fiets ik weer terug naar
huis. Dat gebeurt trouwens

, maar zelden.

. ik denk dat ik als baby ai werd
I fnê€g€flomen door mijn moe-
:der en zussen naar het Burgh-
plein. Maar pas vanaf + 5 jaar
kan ik het me wel herinneren
dat ik daar heel wat uurtjes
doorbracht in de zandbak,
glijbaantje, hobbelpaard en
klimrek. Ook speelden we
toen veel verstoppertje, omdat
er veel "prikbosjes" waren als
goede schuilplaats.

ln de winter is het natuurlijk
vrij rustig op en rond het
Burghplein. Maar in de zomer-
maanden is het de ontmoe-
tingsplaats voor de vele kinde-
ren niet alleen van het witte
dorp, maar ook uit de omge-
ving. Allerlei leeftijdsgroepen
verzamelen zich daar. Vanaf 0
tot ... heel oud.

Oproep!

ln de zomer komt de volgende
wijkkrant uit-. Dus ook weer
de Wit-Kids. Hebben jullie
reakties dan kun je deze inle-
veren bij Ruth of Marian.
St. Odastraat 4 of
St. Odulphusstraat 41.

Nu ga ik meestal naar het
Burghplein na schooltijd, rond
drie uur, half vier. lk ben altijd
wel te vinden voor een partij-
tje voetbal of lekker kijken
naar een knikkerwedstrijd.
Rond deae tijd zie je het dan
steeds drukker worden, vooral
als het weer meezit. Overdag
tref je er voornamelijk vaders
en/of moeders met niet-
schoolgaande kinderen.

Wanneer mij wordt gevraagci
hoe ¡k het Burghplein graag
zou ingericht hebben, dan
staat voorop een voetbalveldje
met "echte" goals. Op zand is
het duidelijk minder fijn voet-
ballen en truien die dienen
voor paal is niet echt ideaal.
Verder zou ik denken aan een
knikkerplaats met kuiltjes en
eventueel een klein poedelbad-
je voor de peuters.

Friso Munnik (1 2 jaar)
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Zaek de zes verschillen!
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