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ITTE
DORF
DE BURGI.

Onderhoudsfonds:
dakpannen Witte
Dorp vervangen
Uit onderzoek van het Onderhoudsfonds btiikt dat de da*pannen in het Witte Dorp
snel veruangen rnoeten worden' Ze zijn in feite versleten.'Het bestuur van het fonds
stelt in mei aan de leden voor hoe het probteem aan te pakken. Ook niet teden kun-
nen dan meedoen.

Periodiek voor de bewoners van liet Witte Dorp, Eindhoven

Het werd tijd om eens goed naar de
kwaliteit van de dakpannen te kijken.
Onze pannen vertonen diverse gebre-
ken zoals barsten en aangroei van al-
gen. Hier en daar zijn al lekkages
ontstaan, die alleen door de vakman
afdoende verholpen kunnen worden.
Als je kijkt naar de leeftijd is dat ook te
venvachten. De dakpannen van onze
woningen hebben nu de respectabele
leeftijd van ca. 65 jaar. Meestal wor-
den keramische dakpannen na ca.70
jaar vervangeR vaRwege ouderdom.

iaar Witte Burgh
M¡dzomernacht!!

Jaargang 14, nummer 1, april 2002

land-Tsjechië tijdens ons Midzomer-
nachtfeest wordt gespeeld. Na de
maaltijd kunnen we dan ook gezame-
lijk de wedstrijd bekijken op een groot
scherm. Voor de niet-
voetballiefhebbers is er overigens ge-
noeg afleiding.
Na de wedstrijd beginnen we, onge-
acht de voetbaluitslag, met het feest.
Rond 23.00 uur hebben we een op-
treden van Peter Selbach, onze natio-
nale imitatie Hazes. Hierna kunnen
we allemaal weer onze danskunsten
vertonen terwijl DJ Marcel, alweer
voor het derde jaar op rij, de platen
draait.

Om dit alles goed te laten
verlopen hebben we natuur-lijk
vrijwilligers nodig. Vaak zijn
dit dezelfde gezichten. Het
zou daarom fijn zijn als we

eens nieuwe

personen in zouden
kunnen zetten als vrij-

williger

Op Koninginnedag zullen we het feest
gaan promoten. Je kunt je dan aan-
melden als vrijwilliger of eventueel
bonnen kopen voor het warme buffet.
Mocht je je eerder aan willen melden,
dan kan dit natuurlijk ook, stuur dan
een mailtje naar renedekruijf@hot-
mail.com en je krijgt vanzelf bericht.
Tot dan allemaal!

10
op
Zaterdag 19 juni is het weer zover! Dan wordt voor de vierde keer in successie het
Midzomernachtfeest georganiseerd. Dit keer met een ertra feestelijk tintje. De bewo-
ners vereniging De Witte Burgh bestaat tien jaar en daarom heeft het bestuur beslo-
ten dit feest aan te grijpen om dit heugelijke feit te vieren Het is daarom niet
verwonderlijk dat het programma er eens iets anders uit ziet dan andere jaren. De
feestcommissie is weer eens flink creatief bezig bezig geweest en het programma zit
vol met activiteiten voor iedere buuñbewoner.

Onderzoek
Het Onderhoudsfonds heeft in het
najaar van 2003 de kwaliteit van de
pannendaken uitvoerig laten onder-
zoeken door de afdeling Projecten van
Woningstichting SWS uit Eindhoven.
Zij hebben veel kennis en ervaring op
het gebied van planmatig woningbe-
heer. Ons vermoeden is bevestigd dat
vervanging op korte termijn nodig is.
De pannen zijn poreus geworden en
op veel plaatsen zijn pannen al ge-
barsten. Ook de aansluitingen aan de
schoorstenen en dakkapellen zijn
vaak versleten door ouderdom. Verder
uitstel brengt het risico mee dat
steeds vaker 'reparaties nodig zijn.
Tijdíg vervangen voorkomt deze on-
nodige reparatiekosten.

Kostenraming
Van het onderzoek is een rapport ge-
maakt, waarin de gebreken goed ge-
documenteerd zijn. Ook is een
kostenraming gemaakt. Globaal be-

dragen de kosten 10.000 à 20.000 eu-
ro per woning. De exacte kosten
worden bepaald door de noodzaak of
extra reparaties nodig zijn aan de
schoorstenen, dakbeschot of lood- en
zink. Uiteraard zijn de grootte van het
dakoppervlak en de dakvorm mede-
bepalend voor de kosten.

Ledenvergadering
Het bestuur van het Onderhoudsfonds
zal in de komende ledenvergadering
in mei de eventuele vervanging van
de dakpannen aan de orde stellen.
Het bestuur zal een voorstel doen om
de pannen in 2005 en 2006 te ver=
vangen. lndien de ledenvergadering
akkoord gaat kan nog dit jaar met de
voorbereiding begonnen worden.

Ook voor niet leden
Zin om mee te doen? Wanneer de le-
denvergadering akkoord gaat zullen
we eind 2OO4 alle eigenaren in de
gelegenheid stellen om zich in te
sehrijven vsor het pannenBrojeet. De
inschrijving staat voor iedereen open,
dus ook voor niet-leden van het On-
derhoudsfonds.

Peter Meeuwis,
voorzitter Onderhoudsf onds

Voor vragen en suggesties:
peter.meeuwis@tiscali.nl. Voor de le-
denvergadering van het Onder-
houdsfonds ontvangen de deelnemers
binnenkort een uitnodiging.

We beginnen zaterdagmiddag om
15.00 uur met een openingstoespraak
van Wieger Cornelissen, al tien jaar
voorzitter van De Witte Burgh. Zoals
we van hem gewend zijn zal deze
toespraak kort en krachtig zijn.
De middag is ingeruimd voor de kin-
deren. Om te beginnen zal onze stad-
genoot Mario van Erp een optreden
verzorgen. Hij zal natuurl¡jk niet tot
aan de avondmaaltijd zijn kunsten
vertonen en daarom is de feestcom-
missie druk bezig om tussen 17.00 en
18.00 uur een andere artiest te con-
tracteren. We kunnen helaas nog niet
veel zeggen want de ldols van 2OO4
zijn pas in mei te
contracteren,

Net als ieder jaar
verzorgen we ook
weer een avond-
maal.
Evenals
als vorig
jaar

bestaat
deze maaltijd uit een warm buffet. We
hebben geleerd van de afgelopen ja-
ren en dit keer wordt het buffet com-
pleet verzorgd, inclusief personeel. De
kosten zijn gelijk gebleven, €10 voor
een volwassene en €5 voor een kind
tot 12 jaar.
Waarschijnlijk zult u wel weten dat dit
jaar in Portugal het Europees kampi-
oenschap voetbal wordt gehouden.
Het toeval wil dat de wedstrijd Neder-



Men neme een vin du dok
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Dit keer een Portugees gerecht van
buurtgenoot Carlos Neves. Als oP-

warmertje voor het Europees kampi-
oenschap voetballen in zijn geboorte-

land.

Lulas de
Caldeirada

(stoofschotel met inktvis)

Benodigd:
1 kilo inktvis
6 eetlepels olijfolie
2 grote uien in ringen
400 gram tomaten in stukjes (ontveld)
1 laurierblad
2 teentjes knoflook in stukjes
kwart bosje peterselie
(zee)zout en peper naar smaak
1 glas droge witte wijn
6 grote aardappelen, geschild en in
plakjes gesneden
1 rode en 1 groene paprika in reepjes

Snij de inktvis open, verwijder de graat
en de organen, snij de tentakels eraf
en was de inktvis goed schoon. Snij
de inktvis in stukjes en bestrooi met
zout en peper. (U kunt ook schoon-
gemaakte inktvis bii de visboer ko-
pen!!!)

Hiertoe zal op Koninginnedag in de
bak van het Burghplein een Estafet-
teloop gehouden worden, voor teams
van kinderen onder de 12 jaar. Deze
zal plaatsvinden op Koninginnedag
rond 15.00 uur.
Waarom een EstafettelooP?
De Burghpleincommissie, kortweg :'de
Pleincommissie', heeft zich de afgelo-
pen jaren sterk gemaakt voor het ver-
beteren van de speelgelegenheid in

het Witte Dorp en met name op het
Burghplein. Hieftoe is overleg ge-
weest met verschillende instanties
van de gemeente, stadsdeelkantoor
Stratum, maar ook buurtvertegen-
woordigers vanuit de Schalmstraat.
Behalve over speelgelegenheid en
speeltoestellen is ook gesproken over
veiligheid in de buurt, verkeerssitua-
ties, parkeergelegenheid, hondenuit-
laatplaatsen, overlast door oudere
jeugd, de groenvoorziening en het on-
derhoud.
Hoewel er met deze'stille diplomatie'
nog weinig zichtbare resultaten zijn
bereikt, is wel duidelijk geworden hoe
belangrijk het is om met vertegen-
woordigers van de gemeente in ge-
sprek te zijn. Alleen op die manier
komen we bovenaan de agenda, om
onze wensen kenbaar maken.

Verhit de olie in een grote Pan, doe
daar de uien en de knoflook in en bak
dezô tot ze zachtzijn. Voeg inktvis,
tomaten, laurierblad, zout en wijn toe
en laat met gesloten deksel4S minu-
ten sudderen. Voeg tenslotte aardap-
pelen, paprika's en een klein beetje
water - indien dit nodig is - toe en
kook zachtjes tot de aardappelen gaar
zijn, ongeveer 20 minuten. Voor het
serveren geknipte peterselie erover-
heen strooien.

Bom apetite.

Carlos Neves
Sint Odulphusstraat B

lk geef de pollepel door aan Sander
Kerssemakers, Sint Odulphusstraat 6

Vers bloed voor Pleincommissie
Om de weg van de lange adem te
kunnen blijven volgen, moet tijdig het
stokje in deze estafette worden door-
gegeven. De huidige Pleincommissie
is dan ook op zoek naar nieuwe en-
thousiaste leden, die met frisse moed
en een tikje diplomatie deze plannen
gaat uitbouwen.

Aanmelden
Op Koninginnedag zal er een kraam
zijn, waar actief geworven zal worden
voor nieuwe leden voor de Pleincom-
missie. Er zal ook een ideeënbus
staan, om plannen, ideeën of initiatie-
ven voor het plein en/of de buurt te
deponeren.
Aanmeldingen voor de Estafetteloop
kunnen eveneens gedaan worden bij
de kraam op het plein op Koninginne-
dag.
Als je je nu al wilt aanmelden voor de
Pleincommissie, neem dan contact op
met: Ellen Kroon, Burghplein 16,

2940380.

Met dank aan Betsy, Mirjam en lnge
voor het pionierswerk!

Ellen Kroon,
namens de Pleincommissie

Estafette voor Burghplein
Met het voorjaar in gedachte stromen de kinderen en ouders weer naar het plein
om er te speten en genieten van onze buurt. Dit is een goed moment om het belang
van speelgelegenheid, maar ook veiligheid in de buurt opnieuw onder de aandacht
te brengen.

Buurt

Gemeenteli¡k brandmerk'¡M'
voor oogverblindend Witte Dorp
Soms denk ie: dát is een verschrikkelijk programma, dáár kijkt toch niemand naar. En
dan bliikt dat er 1,2 miljoen mensen wekelijks voor de buis hangen ats die draak uit-
gezonden wordt. of: zo'n opzichtige auto, wie wil die nu hebben? Daar gaat die au-
tomobielfabrikant failliet aan. Maar je kunt geen straat inrijden of er staan er wel drie,
om nog maar niet te spreken van de file die ze samen een stuk langer maken.
Zo'n eruaring had ik nou ook met die Monumentenschildjes.

Het zal een jaar of anderhalf geleden
zijn dat we de eerste aanschrijving
van de gemeente kregen. Of we nu
niet eens wat opzichtiger wilden pron-
ken met onze monumentale woning.
Want nu ontgaat het iedereen dat die
264 woningen in ons Witte Dorp
rijksmonumenten zijn. Je hebt op zijn
minst een hooggeleerde stedenbouw-
kundige nodig om, middels een sym-
posium en met drie uur durende
rondleiding, de argeloze bezoeker te
overtuigen van het feit dat het hier
gaat om niet alleen gemeentelijke en
rijksmonumenten, maar bovendien om
een beschermd stadsgezicht.
Nooit bijstilgestaan.
En omdat je het er niet aan afziet,
wordt het tijd voor een onderschei-
dingsteken voor onze huizen. Een
nieuwerwets monumentenschildje. Wit
met rood en niet meer blauwwit zoals
vroeger.
Stil laten passeren, dacht ik in eerste
instantie. Zo'n ding wil niemand heb-
ben en dan hoor je er niets meer van.
Bij de gemeente vergeten ze het ge-
woon weer, zoals die keer dat ze voor
bijna geen geld luchtfoto's aanboden.
lngetekend, nooit meer iets van ge-
hoord. Jaren later bleek het project
afgeblazen, want veel te duur.

Maar de gemeente was op dreef; er
moest en zou getoond worden dat
Eindhoven hier een monumentale
buurt van formaat heeft. Die schildjes
moesten naast de deur. De tweede
brief sloeg zelfs een ietwat dreigende
taal aan. Maar dan moeten ze mij
hebben. Mij bij voorbaat gesteund
door de ruime meerderheid (ik dacht
zelf rond de 95 procent) van het Witte
Dorp, stuurde ik het formulier min-
zaam terug. Nee bedankl, not on my
frontdoor.
Weer enige maanden later - ja de ge-
meente pakte dit grondig aan - bleek

Hekwerk
OK, dan proberen we er nog eentje.
Niet te moeilijk dus. Een buurtbewo-
ner uit onze wijk heeft een hekwerk
gemaaki voor zijn tuin. Een tekening
van het hekwerk staat afgebeeld in de
afbeelding hieronder. Het hekwerk
bestaat uit 5 vierkanten van gelijke
grootte. Niet afgebeeld zijn de beton-
nen randies.
De monumentencommissie, hierop
geattendeerd door een oplettende
buurtbewoner, vond dit ontwerp maar
niks. Het paste n¡et in het beschermd
stadsgezicht van de wijk. Veel te veel
vierkanten. Het moesten er geen 5
zijn maar 4. Dus hoe kan deze buurt-
bewoner door het verplaatsen (dus
niet weghalen) van slechts 3 spijlen
van de 5 vierkanten er 4 maken. De 4
vierkanten dienen onderling weer

Nieuwe puzzel

dat ze toch iemand gestrikt hadden,
want er werd zelfs een heus eerste
bordje opgehangen, ik meen door een
wethouder. Mooi. Maar die eenzame
roepende in de witte woestijn zou al-
ras de risee van de buurt worden, zo
monkelde ik. Ha, ha. Die zou het we-
ten.

Lange tijd was het geen weer om 's
avonds door de buurt te flaneren. En
ook 's ochtends als ik de kinderen
naar school breng, was mij nog niets
opgevallen. Tot mijn blik eensdaags
plotseling viel op een onverwacht fe-
nomeen. Niet op één roodwit schildje,
maar op een hele rij. En in de volgen-
de straat bleek ook weer een heel
kluitje M'etjes aan de muur gegroeid.
lk fietste bijna tegen de eerste stil-
staande wagen, van schrik.

Blijkbaar had ik mij vergist in de
buurtgenoten. Ook zij meenden, met
de gemeente, dat het Witte Dorp zich
niet alleen in architectonische oogver-
blindendheid moest onderscheiden.
Zij achtten het nodig dat te onderstre-
pen met een merkteken, van ge-
meentewege verstrekt, een lelijk
brandmerk. De M.

Of zouden de buurtbewoners denken
dat ze die M nodig hebben om hun
uitgaven voor onderhoud en opknap-
þeurten af te kunnen trekken van de
fiscus? Misschien zijn ze bang dat de
inspecteur komt kijken om te inspecte-
ren of ze wel voldoen aan de eisen.

Ach, dat is een van de voordelen van
de monumentenstatus die ook ik mij
niet af laat nemen. De cententellers
van de fiscus hebben meebetaald aan
mijn nieuwe ramen. Hulde.

MichelTheeuwen

even groot te zijn. Wie helpt onze
buurtbewoner met de oplossing en
voorkomt dat het hekwerk gesloopt
moet worden.
lnzendingen voor 1 juni bij Edjoe Os-
inski, Burghplein 19. Onder de goede
inzenders wordt weer een lekkere fles
wijn verloot. Doe jullie best.

Edjoe Osinski
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of n¡et aanbouwen
in Het Witte Dorp

Harde confrontatie
imet papieren regels
Ze werden er hard mee geconfronteerd, Lowie en Jan op het Burghplein toen ze een

hek neergezet hadden:âe gebiedsgerichte criteria voor het Witte Dorp uit de Wel-
: standsníta. Nog kennen dã buurtbèwoners die regels waaraan ze moeten voldoen

niet, maar daarkomt verandering in. Binnenkort volgt een inspraakronde'Even ter herinnering: de enquête die
de commissie aanbouw van de stich-
ting Het Witte Dorp voorjaar 2004 in
de wijk heeft gehouden, liet een gedif-
ferentieerd beeld zien. De invullers
(plusminus de helft van de wijkbewo-
ners) gaf aan een goede regeling rond
aanbouwen heel belangrijk te vinden.
De helft van de invullers gaf daarbij
aan een voorkeur te hebben voor het
niet toestaan van aanbouwen. De an-
dere helft gaf aan geen problemen te
hebben met aanbouwen. Ook werd
duidelijk dat slechts een minderheid
van de respondenten zich kon vinden
in het ontwerp voor een aanbouw dat
de architect Paul Diederen had ge-
schetst.

Deze resultaten hebben wij in augus-
tus aangeboden aan de monumen-
tencommissie van de gemeente
Eindhoven. ln de begeleidende brief
heeft de aanbouwcommissie gemeld
dat zij vond dat de gemeente nu weer
aan zet was. Wij hoopten dat de ge-
meente het belang dat de bewoners
van de wijk hechten aan een goede
en eenduidige regeling mee zou ne-
men in haar besluitvorming. Wijwach-
ten nog steeds op een officiele reactie
van de gemeente op deze brief. On-
langs heeft het bestuur van stichting
Het Witte Dorp een nieuwe brief ge-
schreven met het vezoek om een
formele reactie.
Het uitblijven van een reactie wil niet
zeggen dat de monumentencommis-
sie zich niet meer bezighoudt met de
aanbouwproblematiek in onze w'rjk. Uit
een gesprek dat wij in oktober voer-
den met Fons Spijkers, secretaris van
de monumentencommissie, bleek ons
het volgende:

De monumentencommissie heeft
gemeend dat de uitslag van de en-
quête geen aanknopingspunt biedt
om verder te gaan met het ontwerp
van Diederen. Tevens vindt de mo-
numentencommissie dat het in prin-
cipe mogelijk moet zijn aan te
bouwen in Het Witte Dorp. Ook de
dienst Rijksmonumenten zou geen
principiële bezwaren hebben tegen
aanbouwen in het Witte Dorp, aldus
Fons Spijkers.

De monumentencommissie heeft
aangegeven eerder afgevoerde
ontwerpen weer als standaard aan-
bouwontwerp te kunnen gaan han-
teren wanneer er aanvragen voor
aanbouwen komen vanuit de wijk.

De monumentencommissie, bij
monde van Fons Spijkers, heeft de
wijk gevraagd mee te denken over
alternatieve ontwerpen, mocht zij
daartoe behoefte voelen.

De monumentencommissie vindt
dat een eenmaal gerealiseerde
aanbouw, zonder schade aan het
monument, weer afgebroken moet
kunnen worden.
De gemeente wil graag ten aan-

zien van de monumentale status
van het Witte Dorp in een nieuw te
formuleren bestemmingsplan een

aantalzaken vastleggen die de kwa-
liteit van het Witte Dorp als monu-
ment garanderen. Daarbij kunt u

denken aan zaken als daken, tuin-
afscheidingen en dergelijke. De
monumentencommissie is van oor-
deel dat er aan de achterkant van
de woning wel wijzigingen overwo-
gen kunnen worden.

De gemeente is haar beleid dus
aan het bepalen. Zie ook het artikel
elders in deze WoZ, waar qua in-
houd tijdens ons onderhoud met de
heer Spijkers overigens niet over
gesproken is. Hoever de genreente
in dit traject is gevorderd, is ons on-
bekend.

Wat vinden wij, de commissie aan-
bouw, nu van deze ontwikkelingen?

Wij zijn ontevreden over de wijze
waarop .de monumentencommissie

omgaat met de resultaten van eerder
genoemde enqqête. Het is duidelijk
dat de wijk niet met één mond spreekt
als het gaat om de mogelijkheid van
aanbouwen. Het is ook duidelijk dat
heel veel wijkbewoners een groot be-
lang hechten aan een zorgvuldige pro-
cedure. De gemeente zou actief
moeten streven naar zoveel mogelijk
overeenstemming tussen bewoners
en gemeente b'tj de besluitvorming in
dit lastige vraagstuk.
Wij vinden het uit de kast trekken van
een ontwerp dat in een eerder stadi-
um al is afgevoerd en dit vervolgens
niet voorleggen aan de wijk, een
slecht voorbeeld van samenwerking
tussen gemeente en wijk.
Tevens loopt de gemeente nogal snel
voorbij aan de juridische kant van de
huidige problematiek, want het is dui-
delijk gebleken dat de verplichte be-
scherming van een beschermd
stadsgezicht op dit moment nog niet
geboden wordt, en de gemeente
daarom elke bouwaanvraag zal moe-
ten aanhouden totdat dat wel het ge-
val is. W¡j concluderen dat de
monumentencommissie te snel is
voorbij gegaan aan de vraag of een
verbod op aanbouw voor onze wijk
wenselijk en ook juridisch haalbaar is.

Hoe verder?

Wij vinden dat de discussie over de
aanbouw in alle openbaarheid met zo-
veel mogelijk betrokkenen gevoerd

zou moeten worden. De laatste tfd -
volgt de gemeente echter meer haar
eigen weg - zonder de bewoners er in
te betrekken - en wij zijn niet van plan
ons daarbij neer te leggen : .

W'rj zullen dan ook via expliciete stap-
pen zelf deze discussie weer in de
openbaarheid brengen. ledereen in de
wijk is van harte welkom om mee te
discussiëren, wat u ook vindt over
aanbouwen in het Witte Dorp.
U hoort nog van ons.

Namens de aanbouwcommissie,

Nu worden de gebiedscriteria al wel
gehanteerd, omdat "we opgeschreven
hebben wat toch al in ons hoofd zat
over het Witte Dorp", aldus Ton Lan-
genberg, secretaris van de Wel-
standscommissie. Zo werden de
eerder genoemde Lowie en Jan met
de criteria in de hand gedwongen het
muurtje met hek weer af te breken.
Want in de notitie staat dat alleen een
betonnen rand eventueel met buxus-
heg geaccepteerd kan worden.

't Hool
Een artikel in het Eindhovens Dagblad
was aanleiding om oP zoek te gaan

naar de 'gebiedsgerichte criteria'. ln
dat stuk werd verhaald van een Pro-
ces dat bewoners van de wijk't Hool
verloren van de gemeente. Zij moes-
ten op grond van de gebiedsgerichte
criteria het houtwerk van hun huis
weer donkerbruin schilderen. Zulke
criteria, meldde het Eindhovens Dag-
blad, zijn er ook voor het Witte Dorp.
Vijf minuten zoeken op de website van
de gemeente Eindhoven waren ge-

noeg om de notitie te vinden. Het on-
derdeel van de Welstandsnota is oP

10 augustus vastgesteld door het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders. Met de opmerking: 'vrijgegeven

voor inspraak'. De resultaten van de
insrpaak worden vervolgens nog voor
advies voorgelegd aan de Welstands-
commissie.

Discussie
Een telefoontje met secretaris Ton
Langenberg leert dat de commissie
nog even wacht met het organiseren
van een inspraakavond. Wacht oP de
uitkomst van de discussie over de
aanbouwen in de buurt. Want de uit-
komst moet ¡n de criteria opgenomen
worden. Zie daaruoor elders in deze
Wit-op-Zwart-krant.

Maar veel staat er ook al wel in de
gebiedscriteria voor het Witte Ðorp.
Na een kort beschrijving van het be-
schermd stadsgezicht en onze rijks-
monumenten, volgen enkele algeme-
ne regels over handhaving van de
'collectieve expressie van de bouw-
blokken'. Zo mogen de schoorstenen
van met name de hoekwoningen niet
verdwijnen. Wat materiaal, detaillering
en kleuren betreft, wordt gezegd dat
die 'zo veel mogelijk die van het oor-
spronkelijke ontwerp moeten benade-
ren'. Daarbij worden voor de
voordeuren twee kleuren goedgere-
kend: blauwgroen en donkergron. Op-
gemerkt wordt dat 'ovenruogen zou
moeten worden om deze kleur weer
terug te brengen'. De inwoners met
gele, blauwe of witte deuren zijn ge-
waarschuwd.

Objectcriteria
Vervolgens worden de objectcriteria
beschreven voor aanbouwen (voorlo-
pig dus nog niet, zie boven), tuinhuis-
jes en overkappingen, veranderingen
aan gevels, dakkapellen, erfafschei-
dingen enrolluiken.
Tuinhuisjes en overkappingen zijn al-

tijd vergunningplichtig in het Witte

Dorp. Het toevoegen van extra ber-
gingen etc. noemt de notitie een 'one-

venredige aantasting' van stads-
gezicht en monument.
Het schilderen van de gevels en het

veruangen van kozijnen zijn in onze

buurt ook'lichtvergunningplichtig' en

natuurlijk aan beperkingen onderhe-
vig. Zo worden in de notitie de juiste

kleurnummers gegeven en de criteria
voor de kozijnen wijzen uiteraard rich-

ting aluminium Puien die nu bijna

overal gebruikt zijn.
Dakramen en dakkaPellen aan de

voorzijde zijn 'in ernstige mate in strijd
met redeli.ike eisen van welstand' res-

pectievelijk 'niet acceptabel" Aan de
achterkant moeten dakkapellen aan

strenge voorwaarden voldoen, verge-
lijkbaar met de huidige uitbouwsels.
Ook voor een erfafscheiding moet in
het Witte DorP een vergunning wor-

den aangevraagd. Daarvoor staan in

de gebiedscriteria precieze regels'

Aan de voorkant betekent dat hand-
having van de betonnen randen;
daarachter mag een haag of een be-
groeid zeer open hekwerk geplaatst

worden.
Rolluiken zijn not done in onze dre-
ven. Dat zou een 'onaanvaardbare
aantasting van de samenhang in het

ensemble en de exPressie van de in-

dividuele woning' betekenen.
ln sommige gevallen is aan zulke
hoofdstukjes een algemene uitzonde-
ringsregel toegevoegd: 'als er zich
een bijzondere situtatie voordoet,kan
op advies van de Welstandscommis-
sie afgeweken worden van deze noti-

tie'.

De gebiedscriteria bevatten geen on-
verwachte zaken, maar er staatnu wel

op een rijtje waar we aan moeten vol-

doen. Dat de gemeente niet schroomt
om de criteria te 'handhaven' bleek op

het Burghplein en in't Hool'
Eerst maar eens de insPraakavond
afwachten.

MichelTheeuwen

oaoooaoaaooaoooaoaooo
aooao oaooaooaoooaoooo.

Luc Koch en Majel Ruyters



Pagina 4

Hiervoor hadden Lowie en ik een test-
panel samengesteld wat naast ons
bestond uit de volgende ervarings-
deskundigen: onze charmante buurt-
bewoonster Marion en onze goede
vriendin Betty. Een betere doorsnede
van verschillende smaken is haast
niet denkbaar. Gelet is met name op
onze interpretatie van de
prijs/kwaliteitsverhouding en natuurlijk
de wel of niet aanwezige ambiance.
Hieronder in chronologische volgorde
onze ervaringen:

Buurt

Caté en route
Lowie en ik houden zowel van gezeltigheid binnen als buiten de deur, dus af en toe
duiken wii wel eens de kroeg in. Het centrum is natuurtijk op toopafstand maar in de
directe omgeving van het Witte Dorp bevinden zich natuuriijk ook diverse horecage-
legenheden. Tijd om die eens aan een grondig onderzoek te ondenuerpen!

Plaza Futura is natuurlijk een begrip in
Eindhoven. Ook de enige gelegenheid
die wij bezocht hebben, naast De
Buut, die in bezit is van een eigen
website. Het testpanel was het er niet
over eens of dit nu wel of niet uit de
omgeving van het Witte Dorp zou
moeten verdwijnen.
We trotfen deze avond een gemêleerd
publiek van alle leeftijden aan. Plaza
Futura richt zich op mensen met een
hoger dan gemiddelde culturele inte-
resse. Dat lukt aardig want deze
avond leek het publiek prima aan dit
beeld te voldoen, hoewel niet ieder-
een natuurlijk onder de indruk is van
het studentikoze en ietwat alternatieve
imago van Plaza Futura.
ln het cafégedeelte lijkt men vooral
samen te komen om rustig van zijn of
haar drankje te genieten en rustig te
converseren. Men keek dan ook let-
terliik op toen een van ons een keer
hard moest lachen. Voor het testpanel
dus niet Het café om een hefe avond
door te brengen!
Bijzonderheid: het "open" magazijn.

Naam:Caravelle
Adres: Geldropseweg 98a
Bier: Dommelsch
Prijs: 1,45 euro per glas (fluitje)
Prijs bacardi cola: 2,75 euro
Hygiëne toiletten: goed

Voordat we het wisten was had de tijd
al flink doorgetikt en moesten we ren-
nen om de Caravelle te kunnen halen.
Bekend van de Witte Dorp-nieuw-
jaarsborrel van vorig jaar en dit jaar
en daarom zullen velen van jullie dit
etablissement al wel van binnen ken-
nen. Volop huiskamersfeer, alhoewel
de grote ronde bar in het midden van
de "huiskame/' niet erg standaard is!
Voor uw spelplezier is er ook hier een
dadbord en biljart aanwezig. Het aan-
wezige publiek vormde een leuke
doorsnede van de gemiddelde Eind-
hovense inwoner. Veel stamgasten,
wat duidelijk werd toen een vaste be-
zoeker half chagrijnig binnen kwam
stampen. Zonder af te wijken liep hij
recht op zijn vaste plaatsje ai. Zijn
cluppie Eindhoven had weer eens ver-
loren. Gelukkig stond zijn glas bier al
klaar.
Complimenten voor gastvrouw Mieke:
toen wij nog even snel voor sluitings-
tijd gingen voor de tweede ronde kre-
gen we nog worstjes en kaasjes
aangeboden die speciaal voor ons
gesneden werden. Service mèt een

hoofdletter S dus!
Bijzonderheid: de worstjes en kaasjes
natuurlijk!

Naam: De Buut
Adres: Sint Rochusstraat 34a
Bier: Dommelsch
Prijs: €1,50 per glas (vaasje 0,33 cl)
Prijs bacardicola: 2,S0 euro
Hygiëne toiletten: gemiddeld

De Buut. Beroemd (of is het berucht?)
om haar "manic mondays"-
muziekavonden. Erg manic voel je je

niet als je dit etablissement binnen-
komt. De inrichting is basic en koel.
Na het vorige café dus een aanmerke-
fijk verschil. Het merendeel van
de bezoekers kwam nogal quasi intel-
lectueel op ons over. Of eigenlijk is
"saai" een betere typering (of kwam
dit door de staat waarin wij begonnen
te verkeren?). Ook de rustige lounge-
muziek op de achtergrond en het
aanwezige backgammonbord brach-
ten ons niet echt in een uitgelaten
stemming. Wel een café om rustig te
converseren.
Bijzonderheid: de dode mug op het
plafond van het damestoilet.

Voordat we het wisten liep het tegen
twee uur, dus sluitingstijd, en hebben
we onze bevindingen nog verder op
prettige wijze geévalueerd in cafés in
het centrum van de stad. Hoe we zijn
thuisgekomen dat zijn we eigenlijk
vergeten.....
Maar onze conclusie luidt eigenlijk dat
er voor een ieder wel wat wils is qua
horecagelegenheden rondom het Wit-
te Dorp. Het is daarom een prima af-
spiegeling van de diversiteit aan
mensen die in het Witte Dorp wonenl

Jan van Hout
Straatcorrespondent

1'Wilakkersstraat

Naam:Cheers
Adres: Leenderuveg 113 (naast Film-
club)
Bier: Amstel
Prijs: 1 ,20 euro per glas (fluitje 0,25cl)
Prijs bacardicola: 2,50 euro
Hygiëne toiletten: goed

Tja, hoe kun je hier over beginnen?
De overeenkomsten met de gelijkna-
mige tv serie zijn in etk geval nihil.
Maar wanneer je houdt van een inrich-
ting in jaren '80 retrostijl dan zit je hier
goed. En wanneer je houdt van skihut
muziek zit je hier ook goed, men den-
ke hierbij aan house versies van
"Sjeng Aon De Geng" en liedjes van
Frans Bauer. Het café heeft een....
hoe zeggen we dit vriendelijk... rede-
lijk hoog "gouden ketting" gehalte en
wat volkse uitstraling met dito goed
geproportioneerde jongedame achter
de bar maar kent toch een bepaald
soort charme dat mooi is door een-
voud. De biertjes werden prima ge-
tapt, veel levendigheid rondom het
dañbord.
Bijzonderheid: de alom aanwezige
gezellige katoenen bloemstukjes
(geen stof op de blaadjes kunnen ont-
dekken!).

Naam: BijThey en Ontij
Adres: Pastoor Dijkmansstraat 25
Bier: Bavaria
Prijs: 1,20 euro per glas (fluitje)
Prijs bacardi cola:2,40 euro
Hygiëne toiletten: beter venruoord is
"toiletten aanwezig"

De goedkoopste uit onze test! Voor
wie "They" nog niet kent: dit begrip in
Eindhoven (voorheen de Oude St. Jo-
ris, oftewel Jan Denis naar zijn vorige
eigenaar) is naast calé ook
een ontmoetingsplaats voor buuftbe-
woners, studenten, biljañers, daders
en diverse verenigingen. En dit alles
in een soort van rommelige huiska-
mersfeer. Toch door zijn ongedwon-
genheid erg goed toeven en gezellig.
Jammer alleen dat de schoonmaak-
kosten de sluitpost lijken op Theys
begroting. En voor wie niet vies of
bang uitgevallen is: They beschikt ook
over een menukaad.
Als je er van houdt om 's zomers op
een terras mensen te kijken dan ben
je bij They aan het goede adres. Ge-
noeg kijkplezier! We hebben zelden
zo'n kleurrijk gezelschap van verschil-
lende mensen in dezelfde ruimte sa-
men gezien. Erg gezellig allemaal,
wanneer je het zoekt, heb je in no ti-
me aanspraak, maar vooral dankzij de
ongedwongen sfeer was dit voor ons
een topper. ln tegenstelling tot Plaza
Futura keek niemand op of om van
ons harde gelachl

Bijzonderheid: een blik in de ranzige
keuken op weg naar de "aanwezige
toiletten".

Naam: Plaza Futura
Adres; Leenderweg 65
Bier: Leeuw
Prijs: 1,60 euro per glas (fluitje)
Prijs bacardi cola: 2,50 euro
Hygiëne toiletten : redelijk
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Superkl us-team in het Witte DorP
Frits en Carla Evers knappen hun huis helemaal op

Human lnterest

complexe onderhandelingen werden
ze er twee keer bij de notaris mee ge-

confronteerd dat de overdracht van
het huis niet door kon gaan. De eerste
keer was er een beslag oP het huis
gelegd. De tweede keer was de Po-
tentiële koper in hoger beroep ge'
gaan. Het water stond hun aan de
lippen. Het huis aan de Petrus Don-
dersstraat was al verkocht. Pas na
moeizame onderhandelingen waarbij
verschillende advocaten aan hun kant
stonden, vond bij de derde keer de

overdracht van het huis bij de notaris
plaats. Ze waren eindelijk de trotse
eigenaars van het ruime huis met ri-
ante tuin aan de GeldroPseweg.
Ze hadden nog drie weken de tijd om

te verhuizen....

Het huis was echter compleet aan re'
noveren toe. Het was ruim 55 jaar in-
tensief bewoond, en toe aan een
grondige opknapbeurt. Een klus die
het stel nagenoeg helemaal eigen-
handig heeft aangePakt.
Ze zijn begonnen met alles wat ver-

nieuwd mQest worden te sloPen. Alle

stucwerk werd van de muren gekaPt.

Alle leidingen, aan- en afvoerpijpen,
rioleringen moesten worden ver-
nieuwd. Toen Carla het toilet door-
spoelde, kwam het water uit het
plafond via de elektriciteit naar bene-
den sijpelen. Alle asbest moest eruit.
Toen ook nog bleek dat het rookka-
naal van de open haard lekte, werd
deze ook afgebroken. De toiletpotten
waren oud, vies en gescheurd. De
wastafels waren versleten. Plafonds
waren gescheurd en vedoonden vlek-
ken van waterlekkage. De venvarming
deed het nog, maar de overlevings-
kansen waren gering. Besloten werd
(nu er toch nog gestukadoord en ge-

schilderd moest worden) om het oude
systeem helemaal te verwijderen.

Authentiek
ln het huis waren de authentieke
schuifdeuren eruit gehaFld en een van
de twee en-suite-kasten was gesloopt
door de vorige bewonèr. Het puin lag
in de kruipruimte 'opgeslagen'. De

trapleuning en de balustrade oP de
zolder waren afgezaagd. De originele
trapleuningen waren vervangen door
een'prachtig' scheepstouw. Gelukkig
had de vorige huurder de schuifdeu-
ren en de trapleuningen bewaard. De
kunst was om alles weer in originele
staat te herstellen.
Origineel bevonden zich drie toiletten
in de woning. Een toilet (in de bijkeu-
ken) was voor het huishoudelijk per-
soneel bestemd. Dit derde toilet
vonden Carla en Frits wel makkelijk
en ze hebben het in ere hersteld. Te'
vens liepen er vanuit de keuken tele-
foondraden met loden buítenmantel
naar alle vertrekken van het huis. Zo
kon vroeger de 'Dame' en 'Heer' des
huizes telefoneren met het personeel
in de keuken!

De tuin was dermate verwilderd en

begroeid dat die als eerste een oP-

knapbeurt kreeg om het huis weer
'zichtbaar' te maken. Later is deze
grondiger aangepakt en werd het kie-
zelpad vervangen door authentieke
straatklinkers uit de jaren twintig.

Het verstand werd oP nul gezet en ze
gingen samen aan de slag. Al het
stucwerk en plafonds werden ver-
nieuwd. Het complete verwarmings-
systeem werd eigenhandig aan-
gelegd. Verplaatsing van de ketel uit
de keuken naar de vliering van het
huis en alle leidingen werden maxi-
maal aan het zicht onttrokken. De en-
suite-kast werd helemaal identiek na-
gebouwd. De schuifdeuren werden
van de zolder gehaald. Ze zijn blank
geschuurd, uitgericht, gerepareerd en

opnieuw in de verf gezet. Dit alleen
kostte Frits al 160 uur aan werk. Toen
pas waren ze geheel in ere hersteld
en teruggePlaatst in de Prachtige
woonkamer.

Gesloopt
ln de keuken waren geen authentieke
elementen meer over. Deze werd ge-

heel gesloopt. De muur tussen de
keuken en de bi.ikeuken werd ver-
plaatst, zodat de keuken groter werd
(en de bijkeuken kleiner). De originele
terrazzovloer moest verwijderd wor-

den om plaats te maken voor een
nieuwe, maar originele ltaliaanse ter-
razzovloer met 5000, met de hand in-
gelegde mozaïek steentjes. De enige
klus die ze hebben laten doen. Alvo-
rens de keuken geplaatst kon worden
moest eerst het complete riolerings-
stelsel vervangen worden. Het was
niet raadzaam om de nieuwe keuken-
en wc-aansluitingen aan het oude
gresbuissysteem te koPPelen. Dus,

even tussendoor ook maar even de
complete riolering vervangen. Al met
al heeft Carla een jaar op twee pitjes

butagas gekookt in de caravan oP de
oprit totdat ze gebruik kon maken van
haar nieuwe keuken.

Eén slaapkamer
Het gezin heeft de eerste maanden
met z'n zessen oP één slaaPkamer
geslapen. En eigenlijk ging dit alle-
maal heel erg goed. Er werd van bo-
ven naar beneden gewerkt. Ze ziin op
zolder begonnen met het isoleren van
het dak, nieuwe indeling van de ka-

mers en het bouwen van een tweede

badkamer. Elke keer werd een kamer

volledig aangepakt. Er werd zoveel

mogelifk gebruikgemaakt van duur-

zame materialen. Voor de slaaPka-

mers wist Frits beslag te leggen oP

een oude parketvloer uit een Venlose

school. Deze Prachtige vloer werd
plankje voor plankje schoongemaakt
en neergelegd oP drie slaaPkamers
van de woning.

Carla en Frits vormen al zes jaar een

superklusteam samen. Steeds vinden

ze weer nieuwe technieken om alles
tot in de perfectie aan te Pakken.
De oude deuren zien er strak en glan-

zend uit. De ven¡varmingsbuizen zijn
zo veel mogelijk in de vloeren en mu-
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ren weggewerkt. ln de keuken ligt een

sch itte rende lerrazzovloer.

Vlaggenstok
ln de tuin staat een indrukwekkende
gerestaureerde vlaggenstok' De hou-

ten mast heeft oP het dak van het ou-

de DAF-gebouw aan de Burghstraat
gestaan. De mast was oP een Plek he-

lemaal verrot en brak bijna doormid-
den. De buurman had destijds de

vlaggenmast weten te bemachtigen.
Nu ontbrak het hem aan tijd en ener-
gie om hem oP te knaPPen. Aange-

zien de buurman weet hoe Frits te
werk gaat, bood hij de vlaggenmast
aan. Wat hem nooit was gelukt, wist
Frits met al z'n doorzettingsvermogen'
vakkentris en respect voor echt mooie

dingen, binnen twee weken voor el-

kaar te krijgen. Eén uur voordat de

examenuitslag van zijn beide dochters
bekend werd siond de vlaggenmast in

de tuin. Even later kon de vlag gehe-

sen worden!

Genieten
Terugkijkend is alles zeer de moeite
waard geweest, vinden Frits en Carla
Evers. Ze houden beiden van het Du-

dokhuis vanwege de sPeelse ramen,
de degelijkheid van de materialen
waarmee het gebouwd is en niet te

vergeten de tijdloze uitstraling van het
huis. "Met een plat dak zou het ook
een ultramoderne woning kunnen
zijn." Tevens genieten ze dagelijks
van het prachtig uitzicht op het park.

Zoveel ruimte en dat midden in de

stad!
Er rest nog veel schilderwerk aan de

buitenkant van het huis. Dit doet Frits
toch het liefste zelf. Een schilderbe-
drijf schuutt enkel de voordeur wat op.
"lk maak de hele deur helemaal kaal
en dan komen er vijf dunne lagen verf
op. Dan weet ik zeker dat hij weer tien
jaar mee gaat!"

1) uit: Hoekstra H./Marcelissen E.

Boekje 50 jaar het Witte Dorp in Eind-
hoven

Tijdens zijn jeugdiaren fietste Frits regelmatig tangs het Witte Dorp. De witte huizen

maakten ioen weinig indruk op hem. Het was voor hem niet meer dan een gewane

woonwijk. Ondertusáen is hii met geen tien paarden meer weg te kriigen uit hun,Du'

dok-woning in onze wiik. Ze hebbán het pand aan de Getdropseweg helemaal eigen-

handig opgeknaPt.

Carla en Frits zijn eind 1980 met z'n
tweetjes begonnen in een huurhuis in

de Petrus Dondersstraat. Bii het on-
dertekenen van het huurcontract werd
in een clausule vermeld dat ze de
hoogste huurprijs betaalden (voor een
vergelijkbare woning in het Witte
Dorp), namelijk 650 gulden Per
maand. De eigenaar Fortis en de ma-
kelaar wilden niet dat ze achteraf
kwamen klagen dat ze meer moesten
betalen dan de buren. Ze waren dus
gewaarschuwd.
Frits wilde in eerste instantie het huis
helemaal niet, het huis was erg ver-
waarloosd. Aangezien het ook in die
tijd niet meeviel om aan een huurhuis
te komen, werd de knooP toch door-
gehakt. Dat betekende dat er stevig
werd gesloopt en weer vernieuwd.
Toen de huurprijs van de woning bin-
nen enkele jaren steeg naar 775 gul-
den per maand, werd besloten om niet
langer te huren maar iets te gaan ko'
pen. Gelukkig was het mogelijk om
het huis aan de Petrus Dondersstraat
te kopen. Ondertussen werden er vier
kinderen geboren in het gezin. De

stadstuin werd al snel te klein voor
zes fietsen en een tuintafel met stoe-
len, lnmiddels waren de woningen
veel meer waard geworden. De tijd
was rijp om op zoek te gaan naar een

ruimere woning.

Toeval
ln die tijd stond Carla per toeval voor
de deur van een van de Dudok-
woningen aan de GeldroPseweg.
Teruijt ze voor de deur stond te wach-
ten en rond keek, sprong het vonkje
over en wist ze ...Dit is het! Ze vroeg
meteen aan de huurder of hij niet wil-
de ruilen. Hij woonde alleen in het
grote huis en zij woonden met z'n
zessen in een veel kleiner huis. De
huurder ging (natuurlijk) niet over
stag. Dit soon verzoeken kreeg hij
wekelijks. Allerlei briefjes vond hij in
zijn brievenbus met het verzoek of zijn
huis te koop was. Hij was zelf ook al

35 jaar verknocht aan het huis. Zijn
vrouw was in dit huis geboren als eer-
ste baby van het Witte DorP. Na hun
huwelijk ziin ze in het huis van haar
ouders blijven wonen. Mocht hij het
huis echter verlaten, dan zou hij Carla
en Frits waarschuwen.

Landhuis
Zij hielden het huis daarna scherp in
de gaten en zorgden ervoor dat de
contacten met de huurder goed ble-
ven. Na ongeveer drie jaar zag het er
naar uit dat de huurder wilde verlrek-
ken. Carla en Frits hebben hem ge-

holpen met het vinden van een ander
huis, het opruimen van zijn spullen en

de rest verhuisd. Het leek erop dat zij
nu de nieuwe bewoners van het
voormalige 'groote landhuis aan de
Geldropsche weg'(1 ) zouden worden.
Er was echter een andere kaPer oP de
kust van buiten het Witte DorP. Na
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Marion Steegh
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Het ga jullie goed,
de redactie van Wit-op-Zwart
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