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Kon i ng i n ned ag : Maxi m aal feest
Maandag 30 april 2001
Ai, helaas. Was vorig iaar de Koningin
nog zelf te gast op het Burghplein, dit
jaar doet de Ml(Z, de meeruoudige
kroningszucht, ons de das om. Er is
zoveel vraag naar koninklijk bloed dat

IET object van al die begeerte veel te
druk bezet is om het Witte Dorp en de
Witte Burgh aan te doen.
Met andere woorden: geen Màxima
op ons Koninginnedagfeest... Wel
een maxlrnaal fees?, l¡ite"raard, met
veel bekende ingrediënten.
Nieuw is dat de tap wat langer open
zal ziin, tot 18.00 uur nog wel. Een
soort compromis tussen degenen die
wel tot in de kleine uurties zouden
willen doorfeesten en degenen die
vinden dat het hier toch vooral om
een kinderfeest gaat.

Vrlfwilllgers gevraagd!
Om deze dag goed te laten verlopen
hebben wij nog een aantalvriiwilligers
nodig.
Ook de jongeren van 12 jaar en ouder
kunnen zich als vrijwilliger opgeven
om een van rJe kinderspelen te hei-
pen.
Heb jü zin om een uurtje bij een spel-
letje te staan, te helpen bij het knut-
selen of snoep uit te delen, meld je
dan aan bij:

Mailina de Groot, St. Odastraat 28,
1e1.2120143 of Maarten van Roessel,
Gebr.Van Doomestr.41, lel. 2127371 .

10.30 - 16.00 uur
Wltte markt
De inschrijving voor de bekende kra-
men op de 'Witte markt' is inmiddels
gesloten. De kosten waren dit jaar
35,- voor een hele en 20,- voor een
halve kraam. Er is besloten om per
adres maar een kraam te verhuren; dit
om 'misbruik' te voorkomen. Het
Irwam voor dat op een adres meerde-
re kramen, ook voor mensen van
buiten de buuft gehuurd weden. Om
iedereen zoveel mogelijk kans op een
van de schaarse (311) kramen te ge-
ven is deze draconische maatregel
getrotfen.
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i K¡nderen kunnen op sen speciaal
! Oee¡ van het plein deelnemen aan
i de 'Witte markt'. Hler kun fil le
i spullen verkopen, maar ook je mu-
i zikale talenten laten horen, anderen
i schmlnken, haarvlechten tegen be-
! tailng, lemar¡d úe hand lEzen en ,Ce

i toekomst voorspellen, enz. Hlerbil
i dagen we lullle ult: vertoon ie kun-
i sten op Konlnginnedag. Maak het
i nog gezelllger op deze speciale
i buurtdag.

11.00 - 11.30 uur
Kinderoptocht
Versier je fiets, step, bolderkar of
driewieler voor een geweldige optocht
door onze wijk. Het is ook dit iaar
weer een van de hoogtepunten op
deze feestdag.
Het thema dit jaar is: 'VLIEG ER
EENS UIT'. Dus aan de slag met
oranje crêpepapier, slingers, wimpels,
koninklijke foto's enz.
Aan het eind van de optocht is er voor
ieder kind een traktatie en 3 prijzen
voor de mooist versierde voertuigen.

12.00 - 15.00 uur
Kinderspelen
Tussen 12.00 en 15.00 uur kunnen
zowel de jongste als de oudere kinde-
ren (tot een jaar of tien) meedoen

spelletjes op het plein. En natuurlijk
wordt er ook weer geknutseld in de
knutselhoek. Om meê te kunnen
doen, moet je een spelletjeskaart ko-
pen (f2,50). Verder kan ieder kind,
zoals in voorgaande iaren, ziin of haar
kunsten vertonen in 'Achterwerk in de
kast'.

En wat is een Koninginnedag in het
Witte Dorp zonder het iaarlilkss op-
treden van harmonie St. Cecilia oP
het plein? Het Stratums muziekkorps
veaorgt niet alleen een muzikaal op-
treden, maar ook een kraam waar de
muziek zal klinken. l(an ieCereen het
Wilhelmus nog een keer meezingen.

Tot 30 april,
de Koninginnedagcommissie
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Even terugkijken; heel bleu en serieus
begonnen zij aan de klus om de
buurtkrant een eigen gezicht te ge-
ven. Marian was gespecialiseerd in
taal en het uitdenken van 'pakkende
koppen', Ruth was onmisbaar vanwe-
ge haar lay-out en de finishing touch.
Er werd indertijd volop vergaderd en
het duurde ruim drie weken eer een
krant klaar was. Maar dan had je ook
'koppen' boven een artikel staan als
'Golf van inbraken overspoelt Witte
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Dorp (begin'90 toen er nog veelvuldig
ingebroken werd), of, 'van halfgebak-
ken naar heel geknipt' (de bakkerij
werd een kapperszaak). Dat lijkt heel
simpel, maar geloof me, dat kostte
heelwat vrije tijd, drank en sigaretten.
De krant werd toen ook nog geplakt
met echte snuiflijm, waardoor wij re-
gelmatig zo stoned als een gamaalde
krant scheef plakten, en de volgende
dag als de ogen weer in de juiste
stand stonden, alles opnieuw konden

gaan uitlijnen. lk herinner me nog een
avond toen de krant klaar was en een
van ons een glas bier over de orgi-
nelen gooide, wat eerst paniek te-
weegbracht en al heel snel een
lachstuip. Ook heftige discussies over
of wij een eigen mening mochten uit-
dragen of dat wij enkel een door-
geefluik waren. Jarenlang hebben wij
geschreven over de bouw van de
nieuwe wrjk, herinrichting van het
Burghplein, de huurdersbelangen,
etc. Heel fanatiek waren wij in het
zoeken naar onderwerpen binnen de
buurt. Langstwonenden binnen onze
wijk werden geinterviewd, buurtbewo-
ners met bijzondere hobby's werden
uitgelicht, reisverslagen van bewoners
uitgediept, en er was een heus werk-
bezoek met êen paginagroot artikel
over huize 'De Burgh. TiJdens onze
inspiratie-avondjes ontstond ook het
idee om Sinterklaas een bezoek te
laten brengen in de wijk. De redactie
leverde de Sinterklaas, de locatie en
het programma. lnmiddels niet meer
weg te denken u¡t de buuÉactiviteiten.
Hoogtepunt voor de krant was natuur-
lijk de feestedit¡e van augustus 1994,
uitgegeven in kleur , waarbij wij zo
gek waren om 284 piepkleine zakies
te vouwen en in elk zakie eenzelfde
hoeveelheid confetti probeerden te
krijgen, (kostte al snel twee avonden
extra).
Tien jaar later loopt de buurtkrant zo'

als hij moet lopen. Verschillende
commissies leveren standaard hun
artikelen aan. Elk lwartaal is er wel
een activiteit waarover gelnformeerd
kan worden, het wordt een routine-
klus. Een avond ondenrerpen verza-
melen, een avond rondbellen,
inventariseren, pagina indelen, een
avond computeren, en twee avonden
of soms maar esn de krant plakken
met biologisch geënte mkz b'rJenwax.
Roken is inmiddels not-done, de
drank beperkt zich tot een enkel
glaasje, de ondenruerpen zijn niet
meer zo spectaculair. Wijsnappen het
wel hoor, de sleur dient zich aan, over
de veertig, geen carrierremogeliikhe-
den, staat ook niet op ie c.v. Wij res-
pecteren jullie keuze en betreuren
deze, maar Ruth en Marian, jullie
weten als geen ander hoe wii, als re-
dactie, schreeuwen om een ingezon-
den brief, een shockerende opinie,
verhalen over een evenhoevig be-
dreigd huisdier, een spirituele erva-
ring, een afwijkende mening, en over
alles wat er leeft binnen onze wijk.
Dus wij nemen geen afscheid maar
kijken uit naar het eerstvolgende arti-
kel dat uit jullie handen vloeit. Tot
gauw. De redact¡e.
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ln de vodge Wit op Zwaft heett u al kunnen lezen dat twee oudgedienden hun taken
als redactiellid hebben neergelegd. Wij zijn inmiddels deze schõk te boven en wilten
deze twee dames toch graag in de bloemetjes zetten. Ruth en Marian waren mede
opdchters van de wit op Zwart-buuftkrant, alweer zo'n tion jaar geleden.

Sylvia Hollanders
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De o.nkglst op deze avond tag tus-
sen de 50 en 60 personen. We vinOen
dat hiermee vanuit de wijk voldoende
belangstelling was voor de besprofàn
onderwerpen. De avond zelf bästond
uit drie delen. Eerst zijn een zestal
korte presentaties gegeven. Daama
was er ruimte voor discussie over de
gepresenteerde onderwerpen en de
avon! is afgesloten met een drankje
aan de bar.

ln dit artikelwillen we graag in het kort
uiteenzetten wetke oñoeúerpen ãJ
revue passeerden en wat er zoal be-
sproken is.

Het beteld van de Süchting
Zoals in de vorige Wt op Zivart-editiê
at aan de orde is geweest, is er een
nieuw interim Stichtingsbertuur. ããi
een aantal taken heeft overgenomen.
!. .Oq organisatiestruc,tuur u"n ãä
Stichting zijn er een aantal wert<groã-
pen actief die zich bezig houdeñmet
o.a. de wijkactiviteiten, breedband_
aansluitingen in het kader van Keñ-
niswijk en er is een werkgroep .or-municatie. Het sfichtingsbestuur
probeert deze werþroepen le onder-
steunen en draagt zorg voor een
goede communicatie.

Het onderhoudsfonde
Een belangrijke doetstelling van het
onderhoudsfonds is de Ooãrstart nãjuni 2001. Hiertoe zat tijdens Oe Ài
gemene Ledenvergadering op 10 mei
aan alle (potentiële) leden eån nieuwondeñoudscontract aangeboden
worden. Daarnaast wordt ei onder-
zocht of.er mogelijkheden ziin om een
uitgebreider pakket van onderhoud
zo3!s bijvoorbeeld de Oakpannen,
achterpaden bestrating en -verlichtino
aan te bieden. Om het (toekomstige)
bestuur van het cnderhcudsfonds en
de Stichting Beheer te onOerstjùnãn
en te begeteiden wordt er gefefen ãi
een aantal zaken uit handen gegeven
kan worden in het kader u"n õóËrtni
partic_ulier. opdrachtgeverschap lzteeuers in deze krant)

Thema avond Witte
Dorp in Pl aza Futura
op 5 maart is er in Ptaza Futura een thema-avond georganiseerd door de gtichtingHet witte Dorp. Aanteiding hieruoor üi aat 

", 
e;rïú;"*;"ö;;eratie actieve buurt-bewoners is opgestaan.dle graag mel-øiunøewoners oirr""", aantat zaken in dewiik van gedachten witden vl¡sseien. oaimaast was dit een mogetijkheid voor ieder-een om de ídeeën die er leven, kenbaar te 

^"X"r. 
-

lll/ljkactlvtteitren
Belangrijk is dat de jaarlijkse adivi-
teiten gecontinueerd woroen ;; ;ãi ;l,
buurtbewoners enthous¡ast útr;kke;
3rin oq de orsanisat¡e n¡eruan.ïoåi'ãii
Jaar staat er als .extra' 

boven de ande_
re activiteiten het Midzomernacf¡Uáããt
gepland op 23 juni.

Communlcaüe

9of 9p communicatiegebied staat erhet één en ander te-gebeure".'Oã
buurtkrant gaat vaker plr jaar u¡to-mel, er w.ordt gebruik gemâakt u"n ã_mal en alle info zal snet op de inter-
ptsitg wrnnr.dse.nt¡wifredoT úsch;¿_
baar zijn.
Andere communicatiemiddelen die in-gezet gaan worden zijn: wijkbijãen_

[9ry-tgn, doeþroepvergaoeringdi ãnrnþopclagen. De verschillendð com-
misstes die adief zijn btijvãñ-"ãñiä,
zer.verantwoordelijk vooi hun com-
municatie.

Hergebrulk kerk Servaasplein
Per I januari komt tret feiligeOóuw oDher 

_Se¡vaasptein vr¡¡. eiäã-;ä5
toeeën over hoe dit gebouw heroe-
br.uikt kan worden oiuooroóeio'äi,
stilteruimte, kinderopvang of gemeen_
schappelijke ruimte vool Ouúrtac¡v¡-
teiten. Ats Wftte oorp ruññ"ñ- *åmeedenken en voorstetnn aoán ioi
behoud en gebruik van deze kerk.

Na de presentaties was er de oele-
genheid tot het stelten u"n uraoeni.-òL
react¡es uit de zaal hadden i*rnï
metijk b_errekking op het onderf,dã;_
ronos. Brandende vragen zoals;

ls er een minimum aantal deelnemers
n-odig voor het vervolg van het f*d;t
Kan in het schitdenre-rk oot ãå wi¡Iãä
Witte Burgh betrokken worden?
Ziin er mogelijkheden voor doe_het-
zelvers om eruit te stappen?
Wat gebeurt er met de pot¡es die nu
nog open zijn?

9¡Of! we stechrs beperkr de moge_
lijkheid hadden om op specifieke ia_
ken betreffende het ohOdnouOsrãnOs
in te gaan, willen we Oeze uiijeOrei-
der aan de orde stefien tijOensïõ n-denvergadering van het
onderhoudsfonds in mei.

Al met al kunnen we terugkijken op
een gestaagde thema_avonO. Welt¡ctit
een reden om dit vaker te organise-
ren.

Buurt

[[en neme een vin du dok
Hier al vast een recept om in vat<antiestemming te Romen:

CarpaggÍo van Rosbief
(Voorgerecht)
lngrediênten (voor 4 personen):
200 gram rosbief
6 zwart€ olijven
1 theelepelkappertjes
Voor de dressino:
2 eettepets otrjfoÏe
I theelepel balsamico azijn
1 eetlepel gehakte peterselie
1 eetlepel gehakte biestook
1 eetlepet witte wijnazijn
zout
versgemalen peper
Voor de garnering:
114 krop iJsbergsta.

Bereiding:
Vcrdeel de plakjes rosbief
oaKpansgewijs over vier borden. Sniid
de otijven in dunne ringetjes. eãsiro¿;
de. carpaccio met de kãpóerües;;ã;
olijven.
Klop in een kommetje een dressinovan olijfolie, balsamico aziií,
peterselie, bieslook en wittew¡nazijn.
t-.eng 

.de dressing aan met wáter iotoe ¡uiste dikte en breng hem op
smaak met peper en zout.-Scr¡ent ãã
oress¡ng over de rosbief. (Dressino
voor carpaccio is ook kant eñ klaar tã
verkrijgen bij de eco-winket!)

93T9"r d.e bordjes met ijsóergsta en
leventueel) geroosterde p¡ñUoom-
pitten.

S?ughettÍ con aglio,
olÍo en peperoncini
(Hoofdgerecht spaghetti met
knoflook, olie en spaanse peper)

,fu4
lngrediënten: ( voor 2 personen)
20O-25O gram spagheiti
1 spaansepeper
4 eetlepels olijfolie
3-4 teentjes knoflook
1 theelepelpeterselie
50 gram parmezaanse kaas

Bereiding:
Kook.de spaghetti beetgaar. Knoftook
n nnaKken, lichtbruin bakken in deolie.. Fijngesneden pepertje 

"uànmeefruiten. petersetie elooór roãrãn
(oregano is ook tekker). eiet- ãä
spaghetti af, meng het knoflookorutiã
erdoor. parmezaanse kaas erovér.

S¡rveer hierbij een frisse salade'uaprese,', dit is tomaat in pfakies
gesneden met hierop bntiãsmozzarela. Bestrooi dii mét *"i
basilicum en giet erwat olijfolie ou* 

'

!k geef de pollepet door aan Jannv
vermeulen, St.Odulphusstraat g.
SMAKELIJK ETENII

,,5Llllf,lliå:',î
L'.tt,, Ia / ìr: / Lil"ia

vin,ffíî'hok
Stichting

Wirte Dorp de Burgh

blind proeven en herkennen van de
wijnen die deel uitmaken u"n Oã ..I
fectfeprocedure. Getukk¡g hàd d; õ-
lectiecommissie dit ¡aar- een ,"i"t¡ãt
g9llatt<etilfg opgave: de voor cl¡t ¡àãrgekozen wijn stak met kop en schou-
ders boven de concunenten uit. Van-
daar dat we deze Vin Ou Oãf,jaargang 2000, ook van harte 

".ñoàly9l."n. De nieuwe jaargang zal voor
net eerst gepresenteerd worden tij-
den-s Koninginnedag op het Burg-li-plein. op d¡t moment is er e'en
þeperkte voonaad aanwez¡g, maàr
het is..nu al mogetijk om dezã unieke
nutsw¡¡n van het Witte Dorp per in-
schrijving te besteilen bij hei ,äãr"t"_
i?.?ï_1 de stichtins nét wittãôõip,
uurgnstaat 31.

Serveer er eventueeltoast met room-
of kruidenboter bij.

C..o,,la/ r)c/ Lu"ia

:vin,ffii'ilok
Stichting

Wine Dorp de Burgh

Le nouveau
Vin du Dok
est arrivé!
llet-i¡ee1 groot.genoegen dat we jut-
rre een nieuwe jaargang Vin du óok
Kunnen aanbieden. Deze nieuwe
Jaargang is na een zorgvuldige *1"._
tieprocedure gekozen u¡t rñeerO-ere,

, zeer goede kwaliteitswijnen. Hiervooiis. de speciate v¡ñ ou óó[_
selectiecommissie bijeen g"*"".iõ,
door middel van een streñoe keurino
een selectie te maken uit ãe 

""no"lboden witte wijnen. Bij de,"lrrtiãuän
oe w¡jn wordt vooral gelet op kleur
(wit), hetderheid (hetderi, ,"rf il"Lrãìi
en smaak (ook lekker). Oaamàast lei
de selectiecommissie'ook op d; ¡":
vfo.ed on de welbespraakth'eid, oe-
zichtsvermogon en liihaamsstãó¡liie-it

.11 het nuttigen van diverse gtaà;
y?n 9en zetfÇe type wijn. Het tõppunt
van de avond is het bijira

Hilde van Gurp
Trouwens, de selecflecommissie kan
nog weleen aantalervaren en minder
:rfrï wijnproevers gebruiken.

.Ì.9ry"'j met koppijn de dag ema,
want. de wijn moet toch op. Volgend
Jaar is er wêer een nieuwe ,"1äiå_
1ond.e.r.Heb 

je interesse, metO je dàn
aan bij het secretariaat.

André Slenter
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Doorstart VOF oP ledenvergadering
GontinuTteit van onderhoudsfonds
Het Witte DorP gaat ook u aan

Methetafrondenvandelaatstefinanciëteverntich!in091...,:!?tschilderprojectzo
qoed als afgesloten. Hêt resultaat mag er ziin, want ne.l,witte 9-2ro 

staat weer in een

-keurige 
witte ias. r¡id o, ai"rt uoori,it t í¡iírài, *"nt h:e ga?: we nu verder? Een

en ander komt verderîÅn d"ãia" op een nígi^"n" Ledenvergadering die op 10 mei

jenouAen wordt in de Witakkerschool'

van de VOF te laten ondersteunen en

nãéeteioen door een professionele

oartii. Ondanks alle vrije uren en aan-

*"tio" kennis bij het bestuur is feecl-

¡ack-door een onafhankelijk persoon

een overweging zeker waard'

Een ander aandachtspunt betreft de

communicatie.
óï uãgtip te creëren en informatielij-

n"n .o"gättructureerd mogeliik te ta-

i"i *trõP"n, is het voorstel om de

communicatie van het bestuur naar

haar leden nog eens onder de loeP te

;;; en te 
-Verbeteren' Met alle di-

;ü" en traditionele middelen (zoals

Ëe'nuurtXrant en het infobulletin) zijn

we uitstekend in staat om elkaar oP

eenduidige wijze te informeren over

(actuele) zaken.

Financieel voordeel
Tãu"n, wil de commissie onderzoek

doen naar de haalbaarheid om oP

f<ãrte termiin afspraken te maken met

ãá 
-UerastiÁginspectie. 

Dit betreft de

mãandelijksã verrekening vooraf van '

Oã aftref<'Oare onderhoudskosten' De-

ze kosten worden beschreven en

vástoásteld in het meerjaren onder- 
,

nãrãtptgtumma. Ze worden besteed

ilid;ï dã uitvoering van dit meeria-

rånplan gedurende de looptijd van het

onderhoudscontract'

Cees Donkers

daarbij is dat we hetzelfde onder-

ñouosbafket hanteren als bii het vori-

oe contract. We hebben het dan over

[tein onOernoud en het schilderwerk'

iåit áno"t. betreft de administratie

uãn n"t onderhoudsfonds' Nu doet de

rii"nting Beheer dat inclusief het be-

heren vãn het vermogen' De vraag die

de comm¡ssie stelt, is of we de moge-

ti¡fn"iO moeten bekijken om dit laatste

üit te oesteden aan een professionele

ããràL parti¡. Het gaat immers om be-

hoorliik wat geld.

Laatsie ondérwerp bij deze kernvraag

is dat de commissie bij het onder-

houdscontract een bijlage op wil .ne-
mln *aar¡n het exacte sPaarbedrag

per woning wordt vermeld'

U itbreiding onderhoudsPakket
io"l. u"rtád is het idee om het stan-

ãããto onderhoudscontract door te

iãit"n waarin voorzien wordt in het

ã"nitO"*"tk. Toch is het wellicht een

ãàeoe qedachte om ook eens verder

iä kiil<eñ dan alleen het schilderwe-rk

Met'het verstriiken van de jaren 
.zt¡n

äor, 
"no.t" 

onúerdelen van onze hui-

iã^ ãun vervanging of vernieuwing

toe. Het idee bestaat om onderzoeK ¡e

iãten ooen naar de beste aanpak voor

de dakPannen' Kiezen we voor ver-

;.é'*d of is dit nog niet noodzake-

riik?
ìo. ziin er wellicht nog andere iOeqg¡

en suggesties. Te denken valt þU-

uðotÉãäTo aan het bestraten van de

åóñiãtpuo.n, de aanpak van verlich-

iing oi de betonbanden aan de voor-

)i¡ã"-trin"n. Uw gedachtegoed.wordt

U¡ Oeze kernvraag zeer oP PrUs ge-

steld.

Collectief Particulier
ondrachtgeverschaP
Ãänoez¡eñ cle financiële belangen

orooi ziin, stelt de commissie de vraag

ãt n"t ïerstandig is om het bestuur

Om zo volledig mogelijk antwoord te

oeven oP deze vraag is de commissie

iìefomst Vereniging Onderhouds--

tonds' opgestaan. Een prima in¡t¡at¡ef

*âni 
""i't-naar 

de taak om te onder-

zoeken, hoe met het vernieuwen van

f,ãt fangtopende onderhoudscontract
vãn Oe-re'Oen de vereniging Onder-

nôuOstonOs (VOF) kan worden voort'

gezet.

De commissieleden buigen zich daar-

bii over de volgende kernvragen:

- Hoe kan het Onderhoudsfonds na 1

iuni een doorstart kriigen?
'- W"lX" mogelijkheden zijn er voor

een uitgebreið päkket van onderhoud?

- Hoe kan inhoud worden gegeven

""n 
het collectief Particulier

oodrachtoeverschaP?
- Zin 

"tätsPraken 
te maken met de

Uefást¡ÃgOienst zodat we een financi-

eel vooúeel kunnen behalen?

De ideeën en voorstellen zullen tii-

ãens de Algemene Ledenvergadering.

óó oonoeroãg 1o mei aanstaande met

áã tto"n beðProken worden' ook Po-

ie-nrcA f"O"n ziin hierbij van harte.uit-

àånooigo. Nu ei opnieuw invulling kan

úorOen gegeven aan het Onder-

ñãuãttonðs, is het in een ieders be-

iun! in dit stadium erbij betrokken te

ziin.
Om alvast enig inzicht te geven over

ñet soort onderwerpen dat betrekking

neelt oP de vier genoemde \ttlYtl-,
gen, zâl de commissie ze in het kort

belichten.

Doorstart onderhoudsfonds
Het spreekt voor zich dat wanneer te-

Oereen zich inzet voor een uniforme

uñriãring van ons dorP, we ee1 
9,9ed

ðnáåtnoüotcontract moeten opstellen'

äiããttt de voigende Algemene Le-

åånuetg"o"ring wilten we dit contract

ãán oór voorleggen' UitgangsPunt
StadsdeelcolTl-
missie Stratum
Oo zaterdag 10 maart heeft de stads-

dáelcomm¡ssie Stratum zich gepre-

senteerd in het Wiro Zalencentrum

achter de Tivolikerk aan de Heezer-

weg. Verlegenwoordige,rs )/an. 
belvo;

n"tä- 
"n 

belangenorganisaties konden

aangeven waar de commissie aan'

dacñt aan moet besteden' Namens

het Witte DorP was ondergetekende

aanwezig.
ln zijn aì-gemeenheid bleek op de ver-

gaãéring-oat stadsdeel Stratum veel

iast neõtt van straatvuil, dat er veel

ônveitige plekken zijn en dat.de..ille-

ãae rãmòrbewoning aangepakt dient

t-e worden. Allemaal zaken waar wU ln

het Witte Dorp relatief weinig last van

nebben. Het parkeerprobleem, bij ons

toch lanqzaam maar zeker weer hoog

àïã" uãã^da, werd ook wel belangriik

ãã".rtt-ñãur verschoof in de discussie

t"".h r;; een lagere Plaats oP de Pri-

oriteitenliist van de stadsdeelcommls-

ãi", L""åas verkeersonveiligheid en

G mentaliteit van het gemeentelijk

apparaat'.
ôä comm¡ssie gaf aan niet over be-

voegdneOen te beschikken' De com-

rnirãi" ãd"¡teert het college van.B&W'

;iù.- commissievoorzitter Paul van

;;êtl.ien en wil de communicatie

tutt"n gemeente en burgers verbete-

ren. Dã commissie vergadert oPen-

bãàr ¡n juni, oktober en december'

éãt"núatt"nd kan worden geconsta-

teerd dat we een nieuwe stadsdeel-

i,ätt*itti" rijker zijn, die de afstand

tussen bestuur en burger moet ver-

iJãin"n. Het is maar dat u het weet'

Cees Donkers

De volgende Algemene
Ledenvergadering is oP

Donderdag 10 mei a's'

aanvang 20.00 uur, locat¡e

Witakkersschool' U bent
van harte welkom'

Golofon redactie Wit oP

Kop,i voor het volgende

nümíner: inleveren vóÓr 1 apri!

2001. De redactie behoudt

zioh het recht voor stukken in

Zwart

redactie:
m.thgeuìrven @ hccnetnl
Witte DorP oP internet:

n'lrmr.ose.nllwittedorp'
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Rllksmonument
De status RiJksmonument wordt ver-
leend door de staatssecretaris en
heeft betrekking op de individuele
panden in het Witte Dorp. Deze status
biedt dan ook wel fiscale voordelen in
die zin dat de onderhoudskosten
(achteraf) attrekbaar zijn voor de be-
lasting voor zover deze boven een
bepaalde drempel uit gaan. Naar
aanleiding van een bezoek aan de
Rijksdienst voor Monumentenzorg
wist het bestuur van de Stichting Witte
Dorp dat aile 264 woningen in de wijk
waren voorgedragen en dat er een
positief advies hierover was uitge-
bracht door de Raad voor de Cultuur.

Ultspraak
Wij als bestuur hebben toen aange-
drongen op een uitspraak over deze
stiatus voor 1 juni in verband met het
voortzetten van het onderhoudscon-
tract voor de aangesloten eigenaar-
bewoners. Het bestuur kreeg de toe-
zegging en die is nu waargemaakt. De
brief, maar meer nog de bijbehorende
brochure, zet uiteen hoe het verder
gaai. Met name ook cie eigenaar kan
een bezwaarsch¡ift indienen tegen de
aanwijzing. Zolang als die procedure
loopt, geldt al wel enige bescherming,
maar zijn de huizen niet offic¡eel b¡j-

De stichting Hêt Witte Dorp heeft, net
als alle organisaties en personen die
gereageerd hebben op het plan om
betaald parkeren ¡n te voeren, een
brief gehad van de gemeente over het
ondenrerp. Beter laat dan nooit, want
al in oktober werd het vorige plan af-
geschoten door de gemeenteraad.
Overigens is het Plan van Aanpak
waar sprake van is, inmiddels behan-
deld door het college. Wat daar is uiþ
gekomen, was nog niet bekend bü het
ter oerse dâen ven rleze bur¡rtkrant-

Geachte heer, mevrouw,

Om aan de bedreiging van de bereik-
baarheid en leefbaarheid in woon-
buurten ten gevolge van het groeiend
aantal geparkeerde auto's het hoofd
te bieden, was in de concept-
Parkeernota voorgesteld belangheb-
bendenparkeren, in de vorm van be-
taald parkeren, in te voeren in het
gebied binnen de Ring.
Daarbijwerd beoogd om enerzijds ga-
rant¡es te scheppen voor het parkeren
door bewoners en andezijds het par-
keren door passanten fors te vermin-
deren door et invoeren van betaald
parkeren.

Uit de vele afwijzende reacties op ons
voornemen hebben wij geconcludeerd

Witte Dorp wordt
R¡i ksmonument!!!
Na jarenlang aankondigen en wachten lijkt het nu toch echt te gaan gebeuren: de
slafus van het Witte Dorp wordt juridisch erkend. De nagenoeg onleesbare brief van
de Rijksdienst voor de Monumentenzorg die half april in de bus viel, kondigt dat aan.
Eindelijk is het zover. De woningen worden rijksmonument (met de bijbehorende fis-
cale voordelen) en de wijk in zijn totaliteit wordt een beschermd stadsgezicht.

Brief gemeente: betaald parke-
ren nog niet helemaal van baan

geschreven in het Monumentenregis-
ter.
Stadsgezlcht
Een maahd eerder hebben de bewo-
ners van enkele monumentale wijken
in Eindhoven, waaronder het Witte
Dorp, een brief van de gemeente ont-
vangen waarin wordt aangekondigd
dat deze wijken als beschermd stads-
gezicht worden beschouwd en dat
een voorstel hiertoe'ter inzage l¡gt bij
de Technische Dienst. Dit voorstel,
waar dus nog op kan worden gerea-
geerd, wordt na een lange procedure
via gemeente ên Rijksdienst Monu-
mentenzorg omgezet in een definitie-
ve beslissing, naar verwachting eind
2001.
De term 'beschermd stadsgezicht'
heeft betrekking op de stedenbouw-
kundige samenhang van de wijk. Het
gaat daarbij niet zozeer om de indivi-
duele huizen maar om zaken als spe-
cifieke hoekoplossingen, symmetrie,
de hoge tussenwoningen die een lan-
ge straatwand onderbreken, maar ook
de plantsoenen en de straatprofielen.
Allemaal zaken van meer algemene
aard die de stecjenbouwkunCige ïeara-
liteit van de wijk bepalen. De status
beschermd stadsgezicht heeft dan
ook geen betrekking op individuele
eigenaren en kent ook geen fiscale
voordelen.

Cees Donkers

dat er thans onvoldoende draagvlak is
voor deze maatregel in het hele ge-
bied. Daarom hebben wij dit voorstel
ingetrokken en de inspraak over de
Parkeemota beëindigd.

Bij het uitblijven van maatregelen
zullen de huidige problemen ten ge-
volge van de parkeeroverlast zich
echter blijven voordoen en in de toe-
komst alleen nog maar toenemen.
Daarom gaan wij ons nu beraden op
welke wijze daarop zou kunnen wor-
den ingespeetd. Daarbij staat ons een
gebiedsgerichte benadering voor
ogenr waarbü wü in overleg met de
bewoners en andere belanghebben-
den in een gebied zullen bezien wat
de beste oplossing is voor de ervaren
bereikbaarheid- en leefbaarheidspro-
blemen. Omdat de problematiek per
buurt kan verschillen vergt dat een
maatwerkaanpak, gebaseerd op een
op de betrokken buurt gerichte analy-
se. Daarvoor za) een Plan van Aan-
pak worden opgesteld dat als leidraad
moet dienen bij de oplossing van de
mede door de bewoners aangedra-
gen problematiek.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van
Eindhoven.

Buurt

Groenbeleidsplan
Eindhoven
Op 24 maart was er in het Wiroge-
bouw een inspraakavond voor het
stadsdeel Stratum waar de Stichting
het Witte Dorp ook voor was uitgeno-
digd. ln een begeleidend schrijven
staat het volgende te lezen: 'De Visie
Groenbeleidsplan poogt invulling te
geven aan een modern groenbeleid
waarin groen een gelijkwaardige posi-
tie inneemt naast andere sectoren als
$,'onen, verkeer en r¡,,erken.' Nou dat
klinkt ingewikkelder dan dat het is.
Waar het om gaat is dat de gemeente
Eindhoven bezig is met ontwikkelen
van beleid voor wat betreft de hoe-
veelheid en soorten groen (bomen,
struiken en overige planten) in de
stad.
Het goede nieuws is dat hiervoor
wordt overlegd met de milieubewegin-
gen zoals Brabants Landschap en de

lnformatie en
Advies Centrum
(lAC) in Stratum
Vanaf eind januari is er in Stratum een
I'nformatie en Advies Centrum voor
ouderen vanaf 55 jaar gevestigd, in
het Steunpunt voor ouderen aan de
Jaguarstraat 2. Het maakt onderdeel
uit van een netwerk van zes lnforma-
tíe Advies Centra over Eindhoven.
Doel is om ouderen te adviseren en
eventueel de weg te wijzen naar al-
lerlei instanties om hen zodoende tot
steun te zijn in het zolang mogelijk
zelfstandig de dingen te doen die ze
willen doen. Het Welzijn van de oude-
re en zijn vraag is uitgangspunt voor
ons.
Vooils kunnen ook personen die in
het dagelijks leven belast zijn met de
zorg voor de oudere een beroep doen
op ons.
ln lnformatie en Advies Centrum (af-
gekort IAC) ligt voldoende informatie
materiaal klaar dat meegenomen kan
worden.

V"ereniging Natuurmonumenten. Het
slechte nieuws is dat uit diverse reac-
ties uit de zaal blijkt dat het al een
probleem is om het huidíge groen, en
dan met name de bomen, te be-
schermen tegen 'per ongeluk' omhak-
ken. Al met al is de gepresenteerde
visie een stap in de goede richting,
maar het groen in de stad blijft een
bron van zorg. Voor onze wijk zijn er
niet direct wijzigingen te verwachten,
maar het is goed om waakzaam te
blijven...

De Visie Groenbeleidsplan ligt tot en
met dinsdag 24 tpril ter lnzage in het
informatiecentrum van het Stadskan-
toor, Stadhuisplein. Gedurende deze
termijn is eenieder in de gelegenheid
om schriftelijk te reageren op dit plan.
De schriftelijke reactie moet worden
toegezonden aan de directeur van de
dienst Stedelijke Ontwikketing en Be-
heer, Postbus gg8, 5600 AZ Eindho-
ven.

André Slenter

Seniorenvoorlichters
De mensen die er werken zijn vrijwilli-
gers. Het zijn seniorenvoorlichters die
hiervoor een opleiding hebben gehad
en regelmatig gebruik maken van de
aangeboden bijscholingsmogelijkhe-
den.
Een van onze werkwijzen is de oude-
ren in de wijken vanaf de leeftijd van
60 jaar aan te schrijven en ons telefo-
nisch nadien aan hen voor te stellen.
Dit om de oudere bekend te maken
met ons en hetgeen wij zouden kun-
nen betekenen.

Klussen
Op korle termijn willen wij vanuit het
IAC een groep vrijwilligers voor het
doen van kleine klussen laten operen.
Hierbij moet dan gedacht worden aan
een boodschap doe, een lamp ophan-
gen, een stekker vastzetten of iemand
per auto binnen de stad te vervoeren.

Het IAG is open: op donder-
dag van 13.30 uur tot 16.00
uur en op vri¡dag van 09.30
uur tot 12.00 uur. Telefoon
238.44.30.



Hondentoilet plein
houdt Dorp bezig
Al snetwas het de 'tatk of the town': de gemeente maakte bekend in Groot Eindho'

ven en het Eindhovens Dagblad dat er een hondentoilet moet komen op het Burgh'
ptein. Niet zo'n kleintje, maar een van minimaal 64 vierkante mêter. Waar precies is
'nog 

niet bekend, maar dat maakt alteen maar dat de gevolgen van het besluit meer
gevreesd worden.

Niet iedereen heett het gelaten bÜ het
praten op het plein. lndividuele buurt-
bewoners hebben bezwaar gemaakt
bij de gemeente tegen de aanwiizing
of zullen dat nog doen (sluitingsda'
tum: 4 mei; adres zie onder). De
kwestie is ook ter sprake gekomen bij
het maandelijkse overleg van actieve
buurtgenoten en het interim-bestuur.
H€t bestuur van de stichting Het Witte
Dorp heeft daama ook een bezwaar-
schrift geschreven. Die brief luidt, in

verkorte vorm, als volgt:

Aan: De directeur van de Dienst
Stedeliike Ontwikkeling en Beheer

Postbus 998
5600 AZ Eindhoven

Betreft: Bezwaarschrift Nota "Loca'
ties hondentoiletten", Locatle
Burghpleln, TuindorP, Stratum.

1.S.,

Uw voornemen om in Eindhoven het
hondenpoepprobleem aan te Pakken
verdient grote waardering. Ook op het
Burghplein worden wij, ondanks de
aangebrachte verbodsborden en de
waaþaamheid van de ouders van de
vele kinderen die van het Plein ge'
bruik maken, met dit Probleem ge-
confronteerd.

Echter Uw voorstel om oP voornoem-
de locatie, Burghplein, Tuindorp,
Stratum een hondentoilet te plaatsen,
roept bü de stichting 'Het Witte Dorp,
De Burgh' en een aantal verontruste
ouders de vraag op of het Burghplein
wel de meest geschikte locat¡e hier-
voor is. Wellicht is er in de zeer nabije
omgeving van het Burghplein een ge-

schiktere locatie te vinden.

Plaatsing van een hondentoilet op het
Burghplein doet naar onze opvatting
geen enkel recht aan het zeer inten-
sieve gebruik van het plein door de
vele kinderen in onze wiJk. Het plein is
op dit moment de enige Plek in de
wijk waar de vele kinderen vriiuit kun-
nen spelen met een minimum aan ri'
sico en dat willen wii graag zo
houden. Het liikt uiterst ongewenst
om naast de grote concentrat¡e kinde-
ren op het toch al overbelaste plein

ook nog een vcorziening te tretfe'r die
een grote concentratie honden aan-
trekt.
Door plaatsing van een hondento¡let
kan er een buitengewone onhygiëni-
sche situatie op het plein ontstaan en
wordt het plein daarmee een risico'
factor voor wat betrett de gezondheid
van eenieder die er vertoeft en voor
spelende kinderen in het biizonder.
Het is onze stellige overtuiging dat,
ondanks veelvuldig ouderliik toezicht,
niet te voorkomen is dat sPelende
kinderen zich nabii dit hondontoilet
ophouden of zich erin begeven om
bijvoorbeeld hun speelattributen op te
halen. (...)
Gelet op het belang van het plein voor
de bewoners en in het bijzonder onze
kinderen, gezien het ontbreken van
altematieve speelplaatsen en ont'
moetingsplaatsen in de wiJk, doen wii
daarom een dringend beroeP oP U
om af te zien van de Plaatsing van
een hondentoilet op het Burghplein.

Tevens nodigen wii u uit om met ons
een dialoog aan te gaan. lndien een
hondentoilet in de wiik wenselijk wordt
geacht, willen de wijkbewoners graag

samen met U een geschikte en ac-
ceptabele locat¡e zoeken. (...)

A.G.J. Slenter, secretaris

Buurt

ln de statuten staan de doelen van de
stichting als volgt omschreven:
- het beschermen van het specifieke
karakter van onze wiik
- het bevorderen van de kwaliteit van
onze woonomgeving en leefklimaat
en
- alhetgeen hiermee in verband staat
of daartoe bevorderliik kan ziin

ln de praktijk wordt het eerste doel in-
gevuld doordat het stichtingsbestuur
als aanspreekpunt fungeert voor de
wijkbewoners en overheidsinstanties
zoals bijvoorbeeld de gemeente
Eindhoven. ln de afgelopen iaren is
gebleken dat de stichting door de
gemeente als belangrijke gespreks-
partner wordt beschouwd voor zaken
die onze wijk aangaan.

Activiteiten
Het tweede doel komt voornameiijk tot
uiting door middel van activiteiten die
door onze wijkbewoners georgani-
seerd worden. Het meest bekend zijn
de iaarlijks terugkerende activiteiten
zoals de Nieuwiaarsrecept¡e, Straaþ
speeldag, Koninginnedag, SPortdag
en het Sinterklaasbezoek. Waar mo-
gelijk worden deze activite¡ten samen
met de ons omringende wiiken geor-
ganiseerd.
Met name de intensieve samenwer-
king met de mensen uit De Witte
Burgh is voor ons zeer belangriik en
waardevol.

Leuk idee
Naast de bekende activiteiten willen
we als bestuur ook graag ruimte en
ondersteuning geven aan nleuwe ac-
tiviteiten voor onze wiik. Behalve het
geven van feesten kun ie daarbii den-
ken aan zaken zoals concerten op het
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Burghplein, cursussen en het organi-
seren van informatie- en contact-
avonden.
ledereen die een leuk idee heeft of
geïnteresseerd is om iets op touw te
zetten, is van harte welkom om hier'
over met het bestuur te komen Pra-
ten.

Samen kunnen we dan bekijken hoe
we als bestuur van de stichting het
beste ondersteuning kunnen geven
op het gebied van financiën en orga-
nisatie.

Contact
Als bestuur van de Stichting vinden
we het erg belangrijk om een goed
contact te hebben (en te houden!)
met alonze wiikbewoners. Begin april
is er een thema-avond geweest
waarover elders in deze Wit op Zwart
bericht wordt. Ëen van de andere
manieren om onderling contact te be-
vorderen zijn de inloopdagen.
De bedoeling van een inlooPdag is
dat iedereen uit de wiik vrijuit kan bin'
nenlopen en met de aanwezige wiik'
bewoners en bestuursleden kennis
kan maken en een boompje opzetten.
Voor koffie, thee en een koekie wordt
gezorgd.

lnloopdagen
Voor de komende maanden zijn de
inloopdagen als volgt gePland:

- zondag 13 mei, 14:00'16:00 uur,
Burghstraat 31
- zondag 10 juni, 14:00-16:00 uur,
Burghstraat 31

Buiten de inloopdagen is het bestuur
altijd aanspreekbaar via het secretari-
aat: André Slenter, Burghstraat 31,
tel. 2112002.

Het bovenstaande is natuurlijk voor
het grootste deel flauwekul. De sim-
pele waarheid is dat de palen tot nu

toe puur als experiment zijn blijven
staan. Het leek ons een leuk idee om
's winters hoge feestverlichting te
hebben bij eventuele ijspret in de bak.
Achte¡'af gezien bleef die ijspret be-
perkt tot het selecte clubje ijsmees-
ters, maar dat konden we vooraf ook
niet weten. Als 'men' de palen echter
niet wil laten staan, dan laten we ze
volgend jaar gewoon in oktober weg-
halen. Voor dit jaar ligt dat helaas wat
moeilijk, omdat ze normaal gesproken
al vroeg geplaatst worden fiuni/juli).
Nu is het bovenstaande niet allemaal
verzonnen. Het verzoek van de Licht-
jesroute organisatie is namelijk seri-
eus. Er is ruimte in het jaarlijkse
Lichtjesbudget, zodat zij iets voor het
Witte Dorp kunnen doen. Maar dan
moeten wij wel iets bedenken wat
specifiek te maken heeft met onze
wijk. Liefst uitvoerbaar in gewone
gloeilampen en niet al te groot.
Suggesties en/of uitgewerkte ideeën
zijn dus van harte welkom oP onder-
staand adres.

Gerard Verschuren
1e Wilakkersstraat 24
5614 BH Eindhoven
Tel.:2122557
Mail: gerard @ maitre.tmfweb.nl

Stichting Het Witte Dorp

De palen (2),
een reactie
Na de column van Edioe en de brief
van Ellen in de vorige buurtkrant over
de palen op het BurghPlein, is het
hoog tijd voor een "officielle" reactie
van uw Lichtjesroute-wijkhoofd. Die

luidt als volgt.
Na het geslaagde experiment van vo-
rig jaar met de 3 palen, willen we dit
jaar het aantal palen verder uitbrei-
den. Naast de spraakmakende walvis
van vorig jaar (vanaf nu een terugke-
rend succesnummer), zijn we namelijk
door de overkoepelende Stichting
Lichtjesroute Eindhoven gevraagd om
een typisch Witte DorP ornament te
ontwerpen. Het nadenken over dit
tweede ornament is inmiddels in volle
gang. En natuurlijk kunnen we als
Witte Dorp ook niet achterblijven in dit
Verlovingsjaar. Daarom wordt het
derde ornament een portret van onze
kroonprins samen met zijn Maxima,
omlijst door een roze hart. De palen

kunnen dan verder door het jaar heen
gebruikt worden voor de constructie
van tenten bij festiviteiten, klim- en
abseilactiviteiten bij Koninginnedag,
permanente vlaggenmasten voor o'a.
de Witte Dorp-vlag en Witte Burghvlag
enz. enz,
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Feesje is terug van weggeweest:
zaterdag 2g iuni 2001

Midzomern achtfeest
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wij zijn momenteel flink bezig om een leuk feestje in
elkaar te brouwen.
Aangezien het een korte nacht wordt met een daarbij
horende lange avond, hebben we gekozen voor een
pleinfeest, beginnend met een BBe (garË,eeue) met
leuke verrassing vCIör de kinderen.
Deze loopt dan soepel over in een tropisch, zwetend,
dorstlessend en swingend dansfeest.

lk'Feesje' zal al aanwezig zijn op Koninginnedag.
Naast de bar mag ik staan om BBe øewi¡zen te ver-
kopen. Aangezien deze BBe in onze organísatíe een
teer en bederfelijk onderwerp is, wil ik op voorhand
weten, hoeveel volwassenen en kinderen híeraan
willen deelnemen. Bier in het vat verzuurt niet en is
door CIns niet als risicovol dragend probleem eruaren.
Ðoor de grote bezorgdheid cp hett gebied van asË
en MKZ zullen wij vanzelfsprekend een algemeen en
gemeend standpunt innemen.

Diegenen die wel wilten deelnemen aan de BBe,
maar niet op Koninginnedag hun ptaatsbewijzen
kunnen halen, willen wij de mogelijkheid geven'zich
te veruoegen bíj:
lnge Marcelissen, Gebr. van Doornestraat 4 tel.
2127187 of roine van Ðorst, 1, wilakkerstraat 6 tet.
2t2rca7,




