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Koninginnedag
Feriodiek voor de bewoners van Het Witte Dorp, Eindhoven.

Woensdag 30 april op het Burghplein. Ook
dit iaar weer feestelijke aktiviteiten voor

iong en oud.

We verheugen ons weer op de be-
kende Witte Markt, waar particulieren
verkoop houden van prachtige waar,
heerlijke versnaperingen of creatieve
talenten ten toon spreiden. Daarnaast
zal er de Witte Matjes Markt zijn, waar
kinderen handelen en onderhandelen
of kunsten vertonen.

Er wordt een uitgebreid activiteiten-
programma, met fietstocht-nieuwe
stijl, spelletjes en knutselactiviteiten,
live-muziek, en zeer ludieke grote ak-
tiviteiten voor de jongere en oudere
jeugd aangeboden.
Door de sponsoring door het Eindho-
vense speelpark "De Splinte¡'' is dit
mogelijk.
Een activiteitenkaart van 1,50 euro
geeft recht op deelname en op ver-
snaperingen.

Natuurlijk heeft de organisatie ook
gedacht aan het gezellige terras naast
de bar, waar eten en drinken, een
pilsje en een wijntje te krijgen zijn.
Folders met het programma zijn, als u
dit leest, al thuisbezorgd.

ristieke, met de historische ontwikke-
ling samenhangende structuur en
ruimtel'rjke kwaliteit van het gebied te
onderkennen als zwaarwegend be-
lang bij de verdere ontwikkelingen
binnen het gebied. De aanwijzing be-
oogt een basis te geven voor de
ruimtelijke ontwikkeling die inspeelt op
de aanwezige kwaliteiten, daarvan
gebruik maakt en daarop voortbouwt".
Met deze status is vooral de steden-
bouwkundige samenhang van de wijk
gewaardeerd. Waar de Rijksmonu-
mentenstatus in 2001 vooral uitspra-
ken deed over vooral architectonische
kwaliteiten van de individuele panden
en blokken, is deze bescherming
vooral gericht op de kwaliteit van de
wijk als geheel. Het kan worden be-
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Mochten er toch nog vragen zijn, oi
zijn er vrijwilligers die zich willen
aanmelden, dan kan men terecht bij
de organisatie :

Mariette: 2127365, Toine: 2127307,
Jeanine: 2122587, Karin: 21 13127
MarieJet: 2128201
Het belooft wederom een geweldig
evenement te worden.

Toine van Dorst

# =f¡

Witte Dorp nu ook beschermd stadsgezicht
Het witte Dorp is een beschermd stadsgezicht geworden. Na een procedure van
een iaar of tien hebben de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap-
pen (OCW ) en de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu-
beheer het witte Dorp en drie andere wijken in Eindhoven aangewezen als
beschermd stadsgezicht. Het gaat om de wijken Philipsdorp, villapark Den Elzent
en villapark Tongelre. Samen het Riel dat al geruime tijd die sfafus had, telt Eindho-
ven nu vijf beschermde stadsgezichten.

*

Oproep voor
Koninginnedag
Oproep voor de ervaren motorrijders:
Op Koninginnedag willen wij enkele
stoere motoren hebben om de kinde-
ren een klein tochtje te kunnen laten
maken. Tijdstip: van 13.00 tot en met
16.00 uur.
Heb jij een motor staan en moet deze
hoognodig uitgelaten worden, aarzel
niet en bel Toine van Dorst (040-
2127307).
Misschien kan dit het begin worden
van de Motorclub van de Wítte
DorpM/itte Burgh-combinatie.

schouwd als een ondersteuniirg van
de initiatieven van de bewoners om de
rijke stedenbouwkundige kwaliteit te
behouden en zo veel mogelijk terug te
brengen waar die al verloren is ge-
gaan. De originefe zorgvuldig gede-
tailleerde hoekoplossingen met
bijzondere zijgevels en karakterístieke
muurtjes, zijtuinen en details krijgen
hierdoor extra waarde evenals de
reeds behoorlijk vervallen betonnen
tuinranden. De zorg voor deze ge-
meenschappelijke kwaliteit zal, welis-
waar op basis van de eigen inzicht en
inbreng van de individuele eigenaren,
hierdoor nog beter voor de toekomsti-
ge generaties beschermd zijn. Het
onderhoudsfonds biedt hiervoor een
belang rijke ondersteuning.

De besluiten tot aanwijzing van de
vier beschermde stadsgezichten lig-
gen, met inbegríp van de daarbij ho-
rende begrenzíngskaarten met
toelichting tot en met 28 mei ter inza-
ge bij Technische Diensten, Frederik
van Edenplein 1 (4e etage), en in de
leeshoek van het informatiecentrum in
het Stadskantoor, Stadhuisplein 1 0.

Aldus het persbericht van de ge-
meente Eindhoven. De beschermde
status van Philipsdorp, een van de
eerste projecten van sociale woning-
bouw in Nederland (1909) werd
woensdag 16 april bekend gemaakt
door burgemeester Welschen van
Eindhoven op een verjaardagsvisite bij
de 98 jarige heer Frits.
De aanwijzing van Philipsdorp, de vil-
lawijken Tongelre en Den Elzent en
het Witte Dorp zijn het resultaat van
een landelijke inventarisatie naar de
stedenbouw uit de periode 1850 tot
1940. Die inventarisatie werd ruim tien
jaar geleden landelijk ingezet. De pro-
cedure tot aanwijzing van beschermd
stadsgezicht duurde zolang omdat er
twee ministeries, gemeenteraden en
een aantal landelijke adviescommis-
sies bij betrokken zijn. De bescher-
ming geldt met name de karakteristiek,
structuur en ruimtelijke kwaliteit van
een gebied. Het bestemmingsplan
moet er voor zorgen dat deze kwaliteit

gewaarborgd blijft. Dat betekent dat
niet alleen de individuele panden be-
schermd zijn, maar ook de wijk als to-
taal. Wat dat voor het Witte Dorp
precies betekent, is nog niet duidelijk.

Witte Dorp
ln de toelichting op dit besluit, die ove-
rigens nog'6 weken ter visie ligt op de
Technische D¡enst, staat dat deze
twintigste-eeuwse stadsuitbreiding,
door particulier initiatief tot stand ge-
komen, een homogeen en duidelijk
begrensd gebied markeert waarbij in
de opzet en invulling vooral aandacht
is besteed aan de gevelwanden. Hierin
wordt "door middel van een extra
bouwlaag of een gedraaid bouwvolu-
me de stedenbouwkundige structuur
benadrukt"- Het driehoekige Burgh-
plein neemt een belangrijke structure-
rende plaats in binnen de wijk.
Doelvan de aanwijzing is "de karakte-



Men neme een vin du dok
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En... in tegenstelling tot enkele van
mijn illustere voorgangers drinkt men
de wijn nu een keer niet meteen op
vóór of tijdens het koken, maar ver-
werkt deze in het gerecht en nuttigt
hem bij het eten.

ln deze rubriek wederom een ltaliaans
gerecht en wel het zeer eenvoudige
een-pans gerecht:

Risotto ai
frutti di mare

Benodigdheden vÒor 4 personen:

Min. 500 gr. frutti di mare (vers of
diepvries; scampi's, mosselen, gar-
nalen, inktvis, vongole).
4 sjalotjes
olijfolie
4 knoflooktenen
2,5 dlwitte droge wijn
400 gr. risotto rijst
2 visbouillonblokken
25O gr pomodoro
2,5 dl room

ln een ruime braadpan met deksel
verhit je de ruime hoeveelheid olijfolie
en voeg je de fijngemaakte knoflook

toe. Etfe pruttelen, knoflook niet bruin
laten worden. Sjalotjes toevoegen en
even fruiten. Frutti di mare toevoegen
en eveneens minuutje aanbakken.
Veruolgens risotto toevoegen, even in
braadvocht omscheppen. Ca. 1 liter
water, bouillonblokken en ongeveer
2,5 dl witte wijn toevoegen. Dit geheel
moet ca. 20 min. koken. Deksel op
pan en tussendoor regelmatig kijken.
Evt. wat water of scheut wijn toevoe-
gen. Er moet steeds wat kookvocht
zichtbaar zijn. Na 20 min. flinke scheut
pomodoro toevoegen enkele minuten
mee laten koken. Als laatste flinke
scheut room toevoegen, doorroeren,
opsnuiven, even proeven, evt. wat
zout toevoegen. ln mooie schaal
scheppen en parmantig naar de tafel
lopen en serveren met salade en witte
wijn. Gegarandeerd succes.

De pollepel gaat naar Roeland van
Elen.

Roland de Bruyn

We genieten enorm van haar, en ont-
dekken elke dag weer nieuwe dingen!
Linne heeft ook al een heuse eigen
website waarop veel foto's van haar
staan. Nieuwsgierig geworden?
Kijk op wwrv.hesling"nl

Liefs,Wim, Mariëlle en Linne Besling

Baby voor Mariëlle
ln de vorige buurtkrant moesten we
afscheid nemen van Mariëlle Besling-
Dullaert. Zij vertrok naar Frankr¡jk. Uit
La Douce France komt nu goed
nieuws: Mariëlle is bevallen van een
dochter. Ze maakte het zelf zo be-
kend, per e-mail:

Lieve allemaal,

Vol trots willen we jullie laten weten
dat onze dochter is geboren !

Zeheel Linne Madelief
Linne is geboren op B februari in
Grenoble.
Ze groeil als kool en heeft grote ogen
die wijs de wereld in kijken.

Colofon redactie Wit op Zw
Kopij voor het volgende nummer:
inleveren vóór 1 juni 2003. De
redactie behoudt zich het recht
voor stukken in te korten.

Kopij zo mogelijk op floppy of per
e-maíl aanleveren bij de redactie:
m.theeuwen@hccnet.nl Redactie:

Witte Dorp op internet:
www.hetwittedorp.nt
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Marcia Habels, St. Odulphusstr. 10,

Sytuia Hollanders, St. Odulphusstr.26,
Edjoe Osinski, Burghplein 19,

Michel Theeuwen, St..Odastraat 9,

2128944
2112688
2122683
2125545

Buurt

W¡lgenhof
toren aan

wil wooJt-
Schalmstraat

Wilgenhof wilfors uitbreiden, zo bleek uit een artiket in het Eindhovens Dagblad van
28 februari. Meest in het oog springend onderdeel van het ptan zijn een woontoren
van 24 verdiepingen (!) die aan de Schalmstraat moet verrijzen en extra verdiepingen
op de bestaande bouw. Het huidige restaurant op de hoek Gasthuisstraat-Jorislaan
moet plaatsmaken voor nieuwbouw van twaalf bouwlagen. Verzet tegen de plannen
is er in ieder geval vanuit de Rochusbuurt aan de overkant van de Jorislaan en vanuit
de Schalmstraat.

Het gehele plan wordt nu bestudeerd
door de Dienst Stedelijke Ontwikke-
ling en Beheer om later te worden be-
oordeeld door het gemeentebestuur.
Ook het College Bouwvoorzieningen
en het ministerie van VWS moeten
akkoord gaan. Om het huidige maxi-
mum van acht bouwlagen te overstij-
gen, is in ieder geval een wijziging
van het bestemmingsplan nodig.

De Vitalis Zorggroep heeft plannen
voor dertig verpleegbedden, terwijl
bestaande kamers voor verzorging
worden samengevoegd tot grotere
appartementen. Om daarmee gepaard
gaand verlies aan plaatsen te com-
penseren, komen er extra verdiepin-
gen boven op de bestaande bouw.
Vitalis hoopt na de zomervakantie met
de bouw te kunnen beginnen.

M. van Eerd, toen nog bestuursvoor-
zitter van Vitalis, maar inmiddels met
de vut, spreekt in het Eindhovens
Dagblad van een voorbeeld voor Ne-
derland.'Terwijl elders voorzieningen: vârì 25 jaar oud worden gesloopt, wil-
len wij dit mooie en in prima staat ver-
kerende gebouw behouden en
helemaal aanpassen aan de eisen
zoals die in de toekomst aan de zorg
gesteld worden.'
Wilgenhof is in 1976 opgjeteverd ats
bejaardenhuis met honderd bedden,
daarnaast waren er 172 serviceflats.

De kleine kamers voor verzorgings-
huiszorg zijn steeds minder gewild.
Om de wachtlijsten voor verpleging

Te koop:
Boek 'Het Witte Dorp in Eindhoven
van Dudok' 12,50 euro. Kalender
Witte Dorp I euro. Poster Het Witte
Dorp van Joost Veerkamp, 22 euro;
de ansichtkaart van Veerkamp: 1 eu-
ro.
André Slenter, Burghstraat 31, tel.
2112002.

Te huur:
Het Witte Dorp heeft een driedelige
ladder, uitgeschoven'8,25 meter lang.
Deze ladder is ook te gebruiken als
vrijstaande ladder. Huurprijs 5 euro
per dag, 3 euro voor een halve dag.
Te bevragen: Leon van Gorp, St.
Odulphusstraat 41, tel. 2134191.

Wit op Zwart biedt de mogetijkheid
om advertenfrþs fe plaatsen. Dat is
voortaan gntis!!! U kunt uw adver-
tentie oÍ oproep inlevercn bij elk lÍd
van de redactie.

Advertenties

tegen te gaan worden de tweede en
derde verdieping omgebouwd tot ver-
pleegafdelingen met in totaal dertig
bedden. Overblijvende kamers wor-
den samengevoegd tot grotere ap-
partementen. Om het verlies aan
verzorgingsplaatsen te kunnen com-
penseren, wordt er uitgebreid. De
nieuwe appartementen van zestig tot
zeventig vierkante meter vallen in de
sociale huursector en worden ver-
huurd door de woningcorporatie Vita-
lis.
De huidige Speckenzaal, die dienst
doet als restaurant en recreatieruimte,
wordt vervangen door een groter ge-
heel. 'We willen in een deel van de
tuin een ruimte bouwen met meer
voorzieningen, meer fun', aldus Van
Eerd.'Voorzieningen zoals winkels,
een café, een stomerijdienst en een
bank. Het moet een open wijkcentrum
voor senioren worden, waar het ge-
zellig is om op bezoek te gaan.'
Om de nieuwe voorzieningen te finan-
cieren, is de luxe woontoren van ca.
zeventig meter hoog nodig, met in de
kelder parkeerruimte. Projectontwik-
kelaar Planoform heeft al langer plan-
nen voor koopappartementen voor
senioren in de Schalmstraat, waar nu
het vrouwencentrum en de garage
gevestigd zijn. Om ook daar zorg te
kunnen verlenen, denkt Vitalis aan
overdekte loopbruggen tussen die ap-
partementen, de woontoren en Wil-
genhof.

MichelTheeuwen
(met dank aan Eindhovens Dagblad-

correspondent Geert van Elten)

Gevonden:
Op het Burghplein, een fietssleutel
met wit label waarop de fietsfabrikant
B. van Duren Aalsterweg. Terug te
halen op Burghplein 8.

Te koop:
Twee fauteuils merk Estillo, type Van
Speijck. Zwart met rode armleuning 40
euro. Schommel 10 euro.
J.v.d. Stelt, St. Odulpusstraat 19, tel.
2120112.

Te huur:
Voor feesten en partijen: poppenkast.
Kosten: 6,50 euro per dag. lnlichtin-
gen: 2125545, Michel Theeuwen.

Te koop:
Wijn Vin du Dok, de witte huiswijn van
het Witte Dorp: 5 euro per fles. Te
koop bij André Slenter, Burghstraat
31, tel. 2112002.
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Afgelopen jaar ben ik (Toine) door de
besturen van het Witte Dorp en de
Witte Burgh gekozen tot 'vrijwilliger
van het jaar'.
Natuurlijk ben ik voor zo'n gebaar erg
gevoelig en ik wil hen hiervoor via dit
krantje bedanken.
Tevens wil ik mijn collega-vrijwilligers
bedanken, voor de prettige manier van
samenwerken. Meestal op een pretti-
ge en ongedwongen manier, de voor-
bereidingen worden vanuit They's
achterzaaltje of soms thuis gedaan.
Naast een gezonde bestuurlijke basis
en ook het feit dat onze buuden een
onderscheidend vermogen (Wit en
pas geverfd) heeft ten opzichte van
andere buurten, staat ons buurtleven
op een zeldzaam hoog niveau, wat wij
met zijn allen moeten koesteren.
Het Burghplein is een sociale ontmoe-
tingsplek voor jong en oud. Op een
warme zonnige dag is het een druk en
levendig gebeuren.
Het is een groot goed om die diversi-
teit en spontaniteit voor de buuñ te
behouden, maar dit betekent wel be-
trokkenheid en inzet.
Wij 'het Witte Dorp' en 'De Burgh'
kunnen teren op een grote groep vrij-
willigers, maar toch willen we meer.
Elk jaar is het moeilijk om bepaalde
evenementen en bestuurlijke taken te
vervullen. Op dit moment teren wij op
routine.

Vrijwilligers van een evenement, of het
nu Koninginnedag, Lichtjesroute, Sin-
terklaas, Straatspeeldag of Midzomer-
nacht is, maar ook bestuurstaken, van
de stichting en de vereniging, het on-
derhoudsfonds, dit krantje en niet te
vergeten de pleinbeheerders.

Naast de vaste activiteiten worden ook
spontane activiteiten opgezet, zoals
twee jaar geleden het WK voetbal,
een commissie die met de gemeente
praat om het plein te verbeteren of
een wilde poging om van het plein ijs
meester te worden.
Alles draait om vrijwilligers, zij steken
een deel van hun tijd in het buurtwe-
zen. Aan de buitenkant klinkt het als
tijdrovend en vermoeiend, maar het
tegendeel is waar. Het concreet ma-
ken van een evenement, de planning,
conceptbepaling, de noodzakelijke
voorbereidingen en het uitvoeren van
een evenement, zijn dingen die enorm
stimulerend wer(en. Het is fantastisch
om een evenement goed te laten ver-
lopen.

Garnaval 2003
f,- ?p*

, | ìi¡

Ook nu wordt weer een lekkere fles
Dudokwijn verloot onder de goede in-
zenders van onderstaande puzzel.
Oplossingen indienen of opsturen
naar ondergetekende (Burgplein 1 9).

Twee aansteeklonten

Voor het Midzomernachtfeest is er
een groot vuurwerk gepland. Dit dient
om precies 24.0O uur afgestoken te
worden. Echter om 23.15 uur valt de

lk wil juist de jonge buurtgenoten op-
roepen, om je carrièreplanning een
heroverweging te geven en jezelf te
laten zien en je op te geven als vrijwil-
liger voor een van onze sociale ge-
beuftenissen.
Momenteel hebben wij een acuul pro-
bleem, namelijk de Straatspeeldag.
De vrijwilligers van vorige jaren heb-
ben het te druk met andere buufiza-
ken en zouden graag het bijltje willen
doorgeven aan een nieuwe lichting.
Lijkt het je wat, aarzel niet en je zult
geen spijt krijgen.
Tevens willen wij voor oudejaars-
avond 2004 een Millenium-Lustrum
organiseren. Misschien vroeg dag,
maar wij zoeken hiervoor geinteres-
seerden.
lk wil beëindigen met de volgende
stelling en een directe vraag aan de
lezer,
Vraag niet wat de buurt voor
jou zal doen, maar wat ¡¡j
voor de buurt kunt doen.

elektriciteit uit en niemand heeft een
horloge bij. Gelukkig heeft vrijwilliger
Toine twee aansteeklonten over van
Nieuwjaar. De aansteeklonten zijn van
verschillende lengte en gemaakt van
verschillend materiaal. Ook z'rjn ze
ongelijk van dikte over hun lengte. Het
duurt 60 minuten voordat een koord
compleet is opgebrand. Hoe kan Toi-
ne met deze twee aansteeklonten
toch zorgen dat zijn vuunverk precies
om 24.00 uur wordt afgestoken.

Vergadering VOF

Op dinsdag 20 mei hebben de leden
van Onderhoudsfonds hun jaarlijkse
ledenvergadering. Dit jaar vindt die
plaats in de Fatimakerk aan het St.
Servaasplein. Voor de Fatimakerk zijn
studies voor hergebruik in ontwikke-
ling. Het Bisdom heeft de kerk te koop
aangeboden. Sinds vorig jaar is de pa-
rochie gestopt met de erediensten.
Stichting Witte Dorp heeft bij de ge-
meente al kenbaar gemaakt dat bij de
aangrenzende buurten veel belang-
stelling bestaat om de kerk als een
zogenaamd 'Civic Center' in gebruik te
nemen. Met de ledenvergadering van
20 mei lopen we dus vooruit op deze
ontwikkelingen!
Welke onderwerpen komen aan bod?
Onderhoud van de daken. ln de vori-
ge ledenvergadering hebben we de
resultaten van een technische inspec-
tie gepresenteerd. Daaruit bleek dat de
onderhoudsstaat bijna onvoldoende is.
ln de komende vergadering zal het be-
stuur een voorstel doen voor het op-
stellen van en plan van aanpak voor
vervanging van de dakpannen.

Onderzoek Gollectief Beheer. Het
onderzoek kunnen we over een half
jaar definitief afronden. Het bestuur zal
de leden een voorstel doen voor sa-
menwerking van de Vereniging met
Woningstichting SWS uit Eindhoven.
Zij bieden adviezen en begeleiding
aan voor particuliere eigenaren op het
gebied van onderhoud en beheer.

Besturen. De samenstelling van de
besturen is de laatste jaren veel ge-
wisseld. Frisse bestuursleden zijn van
harte welkom. Wíe wil zich inzetten
voor het Onderhoudsfonds?

Algemene Ledenvergadering Vereni-
ging Onderhoudsfonds Het Witte Dorp

Datum: 20 mei
Tijd: 20.00 - 22.00 uur
Plaats: Fatimakerk, St. Servaasplein

GeÏnteresseerd in het Onderhouds-
fonds, maar nog geen lid? De leden-
vergadering is voor iedereen
toegankelijk.

Peter Meeuwis, voorzitter Onder-
houdsfonds, St. Odulphusstraat 13,
telefoon 040 2940530 of e-mail
o¡derhoudslonds_@lrelwittedorp-nl.
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Succes!

Edjoe Osinski



Pagina 4

Er is een nieuwe commissie ín de buurt gevormd: de Pleíncommissie. Deze commis-
sie heeft zich ten doel gestetd om in overleg met de buut'tbewoners verbeteringen
aan te brengen aan het Burghplein in zijn huidige vorm.

Plein

Ple¡ncommissie werkt aan mooier Burghplein

De commissie bestaat uit de volgende
buurtbewoners

Miriam Banken, Burghplein 17,
Betsy Osinski, Burghplein 19
lnge Marcelissen, Van Doornestraat 4
Ellen Kroon, Burghpleín 16

Aandachtspunten
ln een eerste bijeenkomst heeft de
commissie een lijst van aandachts-
punten voor v.erbetering opgesteld. De
lijst omvat o.a.
De bak; het betreft hier vooral het
materiaal dat veel overlast geeft (val-
len, stof) en de waterafvoer als het
flink geregend heeft.
De zandbak annex speeltuin.
De rolschaatsbaan.
De groenvoorziening. Op het plein zijn
te weinig bomen. Ook gaan het gras
en de planten stuk
De overlast op het plein wordt ook
meegenomen. Het betreft hier de ver-
nielingen aan banken en prullenbak-
ken, lawaai en andere overlast.
De veiligheid. Dit betreft de verlichting
maar ook diefstal van fietsen.
Het parkeren. Er is te weinig parkeer-
gelegenheid.

ldeeën en verdere besprekingen
Er is door de commissie een eerste
lijst van ideeën opgesteld ter verbete-
ring van bovengenoemde aandachts-
punten. Deze ideeën ziin besproken
met medewerkers van het stads-
deelkantoor Stratum, te weten Dré
Noten, verantwoordelijk voor onder-
houd en Chrith Leppens, coördinator
leefbaarheidsteam.
Dré Noten zal nagaan wat er gedaan
kan worden aan o.a. het materiaal in
de bak. Waterafuoer in de bak gebeurt
door middel van zogenaamde straat-
kolken en die kunnen geen grote hoe-
veelheden water verwerken. Ook
dienen deze handmatig schoonge-
maakt te worden.

Het zand rondom de speeltoestellen
dient in wezen niet als zandbak. Het is
ondergrond voor de speeltoestellen.
Het zand wordt aangevuld, maar niet
afgevoerd en veruerst. Mocht dit nodig
blijken dan kan eern aanvraag worden
ingediend bij onderhoud.
De speeltoestellen worden maande-
lijks gecontroleerd en er is jaarlijks
groot onderhoud. Als er genoeg
draagkracht is vanuit de buurt kúnnen
aanvragen worden ingediend voor uit-
breiding.
De groenvoorziening wordt gecoördi-
neerd door Dré Nolten. Er is opdracht
is gegeven om de meidoorns op het
plein die dood zijn weg te halen.
Wanneer dit precies gebeurt, is nog
niet duidelijk, net zo min als welk soort
voor bornen daar voor terugkomen.
Het parkeerprobleem is bekend en is
regelmatig onderwerp op de agenda.
Er wordt bekeken of aan het Burgh-
plein meer plaatsen gecreéerd kunnen
worden. Dit hangt af van de vraag of
er kabels of leidingen onder lopen. De
parkeernorm bij de gemeente is 1,2
parkeerplaats per huishouden
Er komt een verbod voor honden op
het plein. Er wordt een hondentoilet
gecreëerd op de Geldropseweg, aan
de kant van het kasteel (zie elders in
deze krant).

Leef baarheidsteam
Betreffende de ande¡'e aspecten
rondom het plein zoals overlast en
veiligheid is het idee van een zoge-
naamd leefbaarheidsteam toegelicht
door Chrith Leppens en verder be-
sproken met de commissie. ln diverse
wijken in Stratum zijn deze opgerícht
(Kerstroosplein, Bloemenbuurt) om te
werken aan gezamenlijke aanpak van
o.a. (verkeers)veiligheid, inrichting
van de wijk, speelplaatsen, onder-
houd, schoonhouden en overlast. Dit
zijn ook allemaal aspecten die bij ons
in de buurt leven. Het idee is om ook
in onze wijk een leefbaarheidsteam op

te richten zodat alle partijen op de
hoogte zijn van de diverse zaken en
er gezamenlijk met de betrokken in-
stanties gericht naar een oplossing
kan worden gezocht.

Schalmstraat
Er is contact gelegd met een aantal
bewoners van de Schalmstraat. Deze
zijn bij de gemeente geweest om het
braakliggend terrein aan hun straat
een functie te geven. Jos Verhagen,
Schalmstraat 9 (tel. 2127465) is de
contactpersoon. De Schalmstraat
hoort bij onze wijk en het is ook in ons
belang dat de speelíntensiteit niet al-
leen op het plein ligt. Verder contact

Om de traditie in ere te behouden,
wordt ook dit jaar het Midzomernacht
Feesje gehouden. En wel op zater-
dag, 21 juni 2003, Midzomernacht.
Het concept is jullie inmiddels bekend
en wij draaien op routine, maar om de
sleur te doorbreken, hebben we een
kleine verandering in het programma
aangebracht. Namelijk in het eten; in
plaats van de grote BBQ, hebben wij
een gastronomisch verantwoord alter-
natief gevonden. Althans meerdere
alternatieven, momenteel zijn wij druk
aan het onderhandelen over de defini-
tieve invulling.
Wat wel zeker is, is dat het een mon-
diale keuze wordt. Wat het precies
gaat worden, is nog een verrassing,
maar het is wel anders dan het traditi-
onele Midzomernacht BBQ.
Om enkele mondiale voorbeelden te
noemen, pizza's uit ltalië, Bourgon-
disch eten uit Frar{krijk, hot dog en
hamburqer uit Amerika en rijst met
babi pangang uit China. Allemaal

zal worden opgenomen om de diverse
acties op elkaar af te stemmen. Voor-
stellen zíjn het aanleggen van een
trapveldje met kieine goaltjes, een
f ietscrossbaantje en hondentoilet.

Zo genoeg te doen dus. Zijn er ideeën
of suggesties vanuit de wijk, aarzel
dan niet om contact op te nemen met
de commissieleden. Hoe meer buuñ-
bewoners deze acties ondersteunen
des te groter is het draagvlak hier-
voor. De commissíe zal de buurt ver-
der informeren via deze krant, met
nieuwsbrieven of (voor de mensen
met een pc en internet) via
www.hetwittedorp.nl.

buitenlandse gerechten, maar let op
het keurmerk'Made in Holland'. Van-
zelfsprekend worden kwaliteit en af-
wassen nauwkeurig in de keuze van
de gastkok in overweging genomen-
Het geheel wordt overgoten met een
muzikaal sausje van Tres Perado's en
naar wij hopen zal Wil Marks Without
Band er dit jaar ook bij zijn. Spontane
acties worden niet geschuwd, mits zíj
van tevoren zijn aangemeld.
Met de al bijna gebruikelijke DJ-Jean,
die vorige jaar een super swingend
optreden gaf, wordt het feest tot in de
late u u rtjes voortgezet.
Op Koninginnedag kun je al reserve-
ren voor een diner dansant. Op de
zondagen 25 mei en 1, B en 15 juni
nemen we op het Burgplein jullie
aanmeldingen in ontvangst, van 16.00
tot 18.00 uur.
De kosten zijn hetzelfde gebleven, f 0
euro per volwassene, 5 euro voor een
kind tot 12 jaar.
Als je nog vragen hebt, kun je terecht
bijToine van Dorst (040-21273071.
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Midzomernacht Feesje dit keer

op 21 iun¡ 2003
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ln de vorige buurtkrant hebben we een
tekst gepubliceerd van Huub Smul-
ders over de Dudokleerling Van Erp.
Smulders had via de nazaten van Van
Erp ook een tekening van de grote
meester zelf opgedoken. Die stond
per ongeluk niet bij het artikel. Omdat
de snelle schets van Dudok best bij-
zonder is, willen we 'm toch nog een
keer afdrukken. Bij deze.

Het schetsje zat bij een brief van Du-
dok aan Van Grootel, de aannemer
van het Witte Dorp. Het gaat in dat
schrijven over het oplossen van het
'probleem'van het laatste huis in de rij
aan het begin van de Burghstraat,
even kant. Die woning springen een
stukje vooruit, zoals we nu zelf kun-
nen zien, op de bijgaande foto.

De halve buu¡t was op pad, die zon-
dag; kinderen renden door de straten
met lekkernijen, hun ouders (sommige
althans) werkten zich in het zweet om
de aanvoer te verzorgen. En dat alles
voor het goede doel van het Wereld
Natuurfonds: Red het Koraal. lnitia-
tiefnemer Stefan Driessen deed ver-
slag voor het WNF, maar ook voor Wit
op Zwart.

VERSLAG

(MET rK WORD STEFAN BEDOELD)
HET BEGON TOEN IK DE TAPTOE
VAN RED HET KORAAL KREEG.
EERST DEED IK UW ACTIE MAAR
DE VOLGENDE MORGEN DACHT IK
AAN IETS WAT IK 1 A 2 JAAR GE-
LEDEN OP HET JEUGDJOURNAAL
ZAG:4 MENSEN GINGEN VOOR DE
SUPERMARKT WAFELS BAKKEN
EN DE OPBRENGST GING NAAR
UNICEF.
IK VROEG AAN MIJN MOEDER
(VERONTQUE MARKS) OF ZrJ WA-
FELS WOU BAKKEN OP DE TOEN
AANSTAANDE ZONDAG (NU EEN
WEEK LATER).
EENMAAL OP SCHOOL VROEG IK
AAN ASTRID BOSSELMR (EEN
VRTEND|N VAN MtJ) OF ZtJ MEE
WOU DOEN DAT WOU ZE GRAAG.
EN HAAR VADER (LEX BOSSE-
LAAR) HAD OOK EEN POFFERTJES
TOESTEL DAT (NA HET NAVRA.
GEN) ZEKER OOK GEBRUIKT
MOCHT WORDEN EN HAAR MOE-
DER (JACO VAN DER STELT)
MAAKTE FOTO,S.
VRIJDAG GING IK BIJ MIJN BESTE
VRTEND S|DNY SPELEN(EEN JON-
GEN DIE NAAR DE STAD SIDNY IS
GENOEMD).
HIJ DEED OOK GRAAG MEE EN ZE
ZOUDEN APPELFLAPPEN MAKEN!
ZONDAG WAS HET ZOVER ER DE-
DEN 13 MENSEN MEE (K|JK ON-
DERAAN).
VERONIQUE BAKTE MET DRIE
TOSTELLEN TEGELIJK WAFELS
LEX BOSSELAAR MAAKTE POF.
FERTJES EN SIDNY HAD DE AP.
PELFLAPPEN MEEGENOMEN DUS
ALLES KON BEGINNEN.
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DE BAKKERS VERKOCHTEN
PLAATSELIJK EN DE REST VER-
KOCHT LANGS DE DEUREN.
ER WAREN VERSCHILLENDE PA-
REN. EEN PAAR WAS IK SIDNY
STIJN EN LATER TOEN WE WEER
VOORAAD GINGEN HALEN KWAM
DOMINIC ER OOK BIJ VERDER
WAS ER EEN PAAR VAN EMMA IVO
EN JANNA RIAN EN ASTRID WA-
REN EEN PAAR EN SASKIA EN
ALICE.
I}<ZELF BEGON IN DE BURG-
STRAAT DE MENSEN SNAPTEN
(NA DE UITLEG ) GOED WAAR HET
OM GING
EN HET WAS EEN WAANZINNIG
LEUK PROJECT
PRIJS:
2 WAFELS lEURO
IPORTIE POFFERTJES (10) lEURO
lAPPELFLÀP lEURO

(vooRNAAM, ACHTERNAAM, LEEF-
TrJD, ADRES)
IVO KEULEN,6, BURGSTRAAT 17
JANNA KEULEN,6,BURGSTRAAT 1 7
JACO VAN DER STELT ROND DE 40
ODUPHESSTRAAT 19
LEX BOSSEI.AAR ROND DE 40
ODUPHESSTBAAT 19
ASTRID BOSSELAAR NU 9 TOEN 8
ODULPHESSTRMT 19
RIAN VAN KESTEREN,9, ST.ODASTR-
28
EMMATHEEUWEN, 6, ST.ODASTR. 9
STIJN THEEUWEN, 8, ST.ODASTRAAT
I
SIDNY GAKPO, 9, KARTHUIZEN-
STRAAT 44
DOMINIC CASTANO
VERONIQUE MARKS, 41,
BURGSTRAAT 8
STEFAN DRIESSEN, 9,
BURGSTRAAT 8

MET DANKAAN
HANS VAN KESTEREN
BAS ZEPER EN LIDIA BONGENAAR

HET TOTAAL BEDRAG lS: 99.00
EURO
303 VIERKANTE METER

Een van de groepjes die de.lekkernij-
en verkochten: Dominic, Stefan, Syd-
ny en Stijn

Buurt

Een echte Dudok! Op pad voor het goede doel

W.M. Dudok, architect B.N.A. Utrechtscheweg 71, Hilversum
20 october 37
Zeer geachte heer V. Grootel, in antwoord op uw schrijven dd. 20 oct. deel ik u mede
dat ik de Heer v. Erp zaterdag a.s. te plm. 2 uur zal kunnen onfuangen. wij moeten
natuurlijk gebruik maken van de gelegenheid er een woning meer te bouwen, maar ik
meen dat in principe de vorige oplossing wel gehandhaafd kan blijven; dat is m.i. de
mooiste manier om het eindhuis vooruit te doen springen. Laat V. Erp dus vast een
oplossing in bovenstaanden geest proberen; met of zonder balcon. Met vriendelijke
groeten en hoogachting,
(handtekening Dudok)

W. M. DUDOK ARCHITECT B.Nå. UïNECHTSCHEWEG 71, HILVERSUM
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ln ianuari verspreide de commissie aanbouw van de Stichting Het l\litte Dorp een
enquête met een zestal vragen over aanbouwen in Het tAlitte Dorp. Bijna 45
percent van de bewoners van onze wijk nam de moeite te reageren.

Buurt

U itslag enguête aanbouwrege ng Witte Dorpr¡

Graag willen wij de resultaten van
deze peiling van de 'stemming' van
de w'rjk over mogel'rjke aanbouwen
aan u presenteren. Daamaast willen
wij u informeren over de verdere
voortgang van het proces dat wij nu
ruim een half jaar geleden gestart
zijn. Het einddoel blijft nog steeds
een regeling rond aanbouwen die
draagvlak krijgt van de wijkbewoners
en ook in juridische zin vastgelegd
kan worden.

ln deze korte toelichting wilden wij
ons beperken tot de belangrijkste
zaken. De details - de precieze
scores op de verschillende
(deel)vragen - vindt u op de site van
het Witte Dorp, www.hetwittedorp.nl,
of bij de commissieleden (zie onder
aan dit artikel). Daar zt¡n ook de
gemaakte'losse' integraal te vinden.

[Þ belangrijkste uitslagen op een
rijtje:

Wat víndt u van ons inîtiatief?

Een heel grote meerderheid van de
respondenten (80"/') vindt dat het
heel belangríjk is te streven naar een
uniforme aanbouwregeling (vraag 1 ).
Een heel grote meerderheid van de
respondenten (72o/") vindt dat het
heel belangrijk is te streven naar een
standaardontwerp voor aanbouw,
mocht er aangebouwd gaan worden
(vraag 2).

Welke thema's voor aanbouw vindt u
belangrijk?

ln de enquête werd een onderscheid
gemaakt tussen vier thema's waar
een mogelijke aanbouw aan moet
voldoen. Wij wilden van u weten
welke thema's u belangrijk vindt en
welke thema's u minder belangr'rjk
vindt. Dit zijn de thema's:
1. respect voor de monumentale
status van de wijk

2. rekening houden met actuele
woonwensen
3. rekening houden met het groene
karakter van de wijk
4. rekening houden met het belang
van de buren

Uit de antwoorden blijkt dat respect
voor het rijksmonument dat het Witte
Dorp is, voorop staat (72"/").
Ongeveer gelijk scoren het groene
karakter van de wijk eó het belang
van de buren (beide 34%). Als
laatste de actuele woonwensen,
waarbij opvalt dat veel mensen dat
niet belangrijk vinden.

Wat wilde u verder aan ons ¡$¡it?

Veel nnensen hebben van de
gelegenheid gebruik gemaakt om
een opmerking toe te voegen. Op
een aantal opmerkingen wilfen we
hier kort ingaan.

Een aantal van u gaf aan de enquête
te sturend te vinden richting aan-
bouw.
Die indruk is waarschijnlijk ontstaan
doordat we in de vragenlijst uitvoerig
stilstaan bij de gewenste criteria van
een aanbouu
De enquête is voor ons slecht een
hulpmiddel om enezijds uw mening
te vragen over de procedure en
anderzijds om meer betrokkenheid te
creêren over dit belangrijke
onderwerp. Beide lilkt gelukt. U zutt
zien dat de interpretatie van de
enquête zeer ruim gehouden is en
dat alle mogelijkheden nog open
staan.

De vfaag of u wel aanbouwen wilt in
Het llúítte Dorp en de vraag of u
persoonlijk een aanbouw wilt, zijn in
deze enquête niet gesteld.
Blijkbaar is uit de informatie niet
duidelijk geworden dat we deze
vraag in dit stadium nog niet willen
voorleggen. We denken namelijk dat
de vraag niet te beantwoorden is

zonder een concreet ontwerp. Als we
nu de vraag voorleggen of men voor
of tegen een aanbouw is zullen veel
mensen niet kunnen kiezen omdat ze
niet weten hoe de aanbouw er uit zou
zien en wat dat voor hen betekent,
als mogelijke uitbouwer, of als
mogelijke buren van een aanbouwer.

Voor de goede orde: de commissie
had en heeft geen standpunt tav wel
of niet aanbouwen in het Witte Dorp.
De individuele oommissieleden
hebben die voorkeuren uiteraard wel
maar wij geven die voorkeur graag
als wijkbewoner aan wanneer er een
reêel, juridisch te onderbouwen
voorstel ligt waarop u en wijja of nee
kunnen zeggen.

De huidige regetgeving ,b
hoogdrempelig genoeg om een
aanbouw tegen te houden. Door een
regeling te maken bestaat de kans
dat er juíst meer mensen gaan
aanbouwen en de monumentale
status juist ertra aangetast wordt.

Het antwoord hierop is niet
eenduidig. Enezijds is de opmerking
terecht. Anderzijds zijn er duidetijke
aanwijzingen dat er een regeling in
de maak is/was bijde gemeente.

Een andere opmeking is dat de
commissie een klein clubje is dat
voor anderen alles wil regelen.
We proberen juist te voorkomen dat
anderen iets regelen zonder ons
daarin te betrekken. Er zijn al twee
voorlichtingsavonden gehouden en
twee enquêtes. ledereen die mee wil
praten is daarvoor uitgenodigd.
Degene die aangegeven hebben om
verder over het onderwerp mee te
willen praten, zijn door de Stichting
uitgenodigd om in de commissie
plaats te nemen.

Hoe gaan we nu verder?

De enquête hebben we vertaald naar
de volgende vier mogelijkheden:

1. Een aanbouw die het karakter van
het monument zo veel mogelijk intact
laat.

2. een 'onderbouw', een alternatief
voor een uit- of aanbouw door (deels)
ondergronds ruimte te winnen.
3. Een 'uitbouw' in de stijl van de
erker.
4. Geen'aanbouw'.

Momenteel geeft het architec-
tenbureau Diederen, Dirrix, van
Wylick hier een invulling aan. Dit
ontwerp wordt samen ontwerpen die
eerder in opdracht van de gemeente
gemaakt zijn en eventueel andere
door wijkbewoners ingebrachte
ontwerpen, voorgelegd aan een
adviescommissie. Die willen we
samenstellen uit (leden van de)
Welstands- en Monumentencom-
missie van de gemeente Eindhoven,
medewerkers van de Rijksmonumen-
tendienst en zo mogelijk andere
onafhankelijke deskundigen. Wij
hopen dat deze adviescommissie
einde april met een voorstel kan
komen richting wiik.

De komende maanden hopen wij ook
de juridische mogelijkheden om de
uitspraak van de wíjk ten aanzien van
aanbouwen vast te leggen, in kaart
gebracht te hebben. Het zal u
duidelijk zijn dat aan dat juridische
verhaal nog enige haken en ogen
zitten (zie elders in deze krant).

Wanneer wij deze vragen zoveel
mogelijk hebben weten te
beantwoorden en er een voorlopig
ontwerp ligt voor een mogelijke
aanbouw, melden w'rj ons weer bij u
met een uitnodiging voor een tweede
informatieavond over de aanbouw-
problematiek.

Mocht u nog vragen hebben, dan
kunt u deze stellen op de site van
Het Wítte Dorp. Uiteraard kunt u ook
de leden van de commissie aanbouw
met uw vraag benaderen.

Cees Donkers, St Odulphusstraat 35
Hans van Eck, Burghplein 1

Luc Koch, St Odulphusstraat 28
André Slenter, Burgstraat 31
Majel Ruyters, Petrus Dondersstraat
26
Marco Snel, St Odastraat 17

sprekend het behouden van het bij-
zondere karakter van het Witte Dorp.
De buurt geniet nu dus niet alleen be-
scherming van de lokale gemeentelij-
ke overheid, maar dus ook van de
rijksoverheid ingevolge de Monu-
mentenwet 1988.

Bescherming door middel van êen
bestemmingsplan
Het directe gevolg van het toekennen
'van de status van beschermd stads-

Onde rzoekj u rid ische aspecten
aanbouw aan huizen Witte Dorp
De commissie aanbouw van de stichting Het witte Dorp heeft onderstaandà
mensen gevraagd zich te buigen over de juridische implicaties van een eventu-
ele aanbouw aan een woning in het Witte Dorp. Deze materie kent een aantal
haken en ogen waaruan zij er een paar hebben onderzocht.

Beschermd stadsgezicht
Het Witte Dorp heeft sinds juti 2001
de status van Rijksmonument. Dit im-
pliceert dat voor aanbouwen aan- en
wijzigen van een woning nu goedkeu-
ring nodig is van de Rijksdienst voor
de Monumentenzorg.
Tevens heeft de staatssecretaris van
Ondenrvijs, Cultuur en Wetenschap,
pen de wjk aangewezen als be-
schermd stadsgezicht.
Doel van beíde statussen is vanzelf-


