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Toch is nog niet alles 100% duidelijk.
Tijd voor een paar vragen dus aan
Saskia van der Wolf, bestuurslid van
het onderhoudsfonds.

@ln de brief die we bii het raPPort
hebben gekregen wordt melding ge'
maakt van een enquête waarin de
deelnamebereidheid voor een collec-
tieve aanpak wordt getoetst en een in-
formatieavond. Kun ie aangeven
wanneer die gepland zijn?
Saskia: "Als gevolg van wisselingen
binnen het bestuur van het onder-
houdsfonds en een fusieproces waar-
in SWS is verwikkeld - de woning-
beheerder die we gevraagd hebben
de begeleiding van dit project op zich
te nemen - lopen we iets achter oP

schema. lk kan nu dus nog geen data
noemen wanneer enquête en informa-
tieavond zullen plaatsvinden. Vast
staat wél dat we eerst de enquête
houden en pas daarna de informatie-
avond zodat we de resultaten van de
enquête op de informatieavond kun-
nen presenteren."

@ Uit de inventarisatie is gebleken
dat de toestand van de daken 'kritiek'
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@ Wat zijn de vervolgstappen buiten
de al genoemde enquête en informa-
tieavond?
Saskia: "We kiezen voor een staPs-
gewijze aanpak. Eerst moeten we een

beeld hebben of er voldoende animo
in de wijk is om door te gaan met de
planvorming. Als dat goed zit, gaat

SWS een bestek maken: een raPPort
waarin voor vier oPiles (alleen de
pannen vervangen tot het comPlete
verhaal) per woningtype staat aange-
geven hoe het werk moet worden uit-
gevoerd, met welke materialen, kleur
en type specificaties en eventuele
principe details. Dit bestek wordt ter
goedkeuring voorgelegd aan de mo-

numentencomm¡ssie en aannemers
kunnen ermee aan de slag om offer-
tes uit te brengen. Dit bestek is heel
waardevol: mocht een collectieve
aanpak te lang op zich laten wachten
voor sommige wijkbewoners, dan
hebben zij toch een goed basisdocu-
ment om het werk zelf uit te (laten)

voeren en hoeven ze niet allemaal af-

zonderlijk de gang naar de monumen-
tencommissie te maken."

Wijkbewoners die nog vragen ol reac-

ties kwijt willen over de pannendaken,
kunnen die richten aan: onderhouds-
fonds @ hetwittedorP.nl

Nel Stevens

naar de Caravelle waren gelokt wer-
den in korte tijd bijgepraat over het
wel en wee in de buurt. Daarbij ont'
popte lnge Marcelissen zich als een
ware pleitbezorgster van de integratie
door zich geheel ontspannen en vrij

tussen de diverse groeperingen te be-
geven, Het formele nieuwjaarskusje
wordt bij lnge al gauw een dikke pak-

kerd, welgemikt en welgemeend. lk
zag zelfs mensen die voor een tweede
keer aan de beurt Probeerden te ko-

men. Hierbij de foto's van Gijs, die
door hemzelf als snaPshots worden
afgedaan maar die stuk voor stuk ge-

tuigen van trefzekerheid en timíng. De

kinderen vermaakten zich zowel bin-
nen als buiten. Binnen doken ze voor-
al op als lr¡Iieke met de heerlijke
snacks langst<wam. Al met al een ge-
slaagde nieuwjaarsborrel. Met dank
aan de organisatie.
Een buurtvriendelijk begin van het
nieuwe jaar' 

John Jansen
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Pannen hard toe aan vernleuwlng
onderhoudsfonds bezig met opstellen bestekken

Medio december viel een lijvig boekwerk in de brievenbus met de resultaten van het
haatbaarheidsonderzoek naar de pannen daken in het Witte Dorp. Hoewel het be-
studeren van bouwkundige haalbaarheídsonderzoeken voor mii geen dageliikse kost

is, kon ik met dit gedegen stuk prima uit de voeten. De vereniging Onderhoudsfonds
pakt de zaken grondig aan.

is en dat veruanging in 2005 uiterlijk
2006 noodzakelijk is. Het lijkt er nu op
dat het 2006 of later wordt. Kunnen de
daken dat nog wet hebben?
Saskia: Gelet op wat er allemaal nog
moet gebeuren, zal het eerder 2006
of mogelijk nog iets later worden. Ge-
lukkig zijn niet alle daken er even
slecht aan toe, dus dat moet kunnen.'
Maar veel langer uitstellen lijkt niet
verstandig, temeer omdat in 2005 of
2006 een kleine schilderbeurt gepland
is. Als we die kosten aftrekbaar willen
maken van de inkomstenbelasting
moeten we de vervanging van de
pannen en de overige werkzaamhe-
den in hetzelfde jaar plannen, anders
komt niemand boven de drempel uit
voor onderhoudskosten van monu-
mentenpanden."

@ Even vooruitlopend op de enquête:
is er al enig zicht op de deelname en
wat voldoende deelname is om het
project daadwerkelijk te starten?
Saskia: "Daar kan ik nu echt nog niets
over zeggen. We merken wel dat het
onderhoud van de daken wat meer
begint te leven. We krijgen met enige

we zo goed mogelijk proberen ie be-
antwoorden en die we gebruiken om
een vraag en antwoord rubriek op
www.hetwittedorp.nl in te richten."

@ Kan ik mijn dak dan bijvoorbeeld la-
ten vervangen, terwijl de buren niet
meedoen?
Saskia: "Ja, dat kan. Technisch is er
geen enkele belemmering, maar het
zal duidelijk zijn dat hel voor het aan-
gezicht van de woningen beter is als
een heel blok ineens wordt aange-
pakt."

@ De kosten die genoemd worden in
het onderzoek zijn niet misselijk. Je
zou haast zeggen: dat kan een nor-
maal mens niet opbrengen.
Saskia: "We realiseren ons dat het om
heel forse bedragen gaat. Ook al zijn
de in het rapport genoemde bedragen
indicaties en nog geen offerteprijzen,
het blijft veel. Daarom studeren we
ook op diverse financieringsvormen.
Zo is er een mogelijkheid om een on-
derhoudshypotheek te krijgen met een
heie lage rente: 5 % onder Ce markt-
rente (zie voor verdere info www. res-
tauratiefonds.nl)
Verder willen we diverse aanbeste-
dingsvormen uitwerken variërend van
alleen de pannen vervangen tot en
met het hele verhaal: pannen, goten,
schoorstenen, dakkapellen én dakiso-
latie in een keer."

regelmaat mailtjes binnen. Mailtjes die

N¡euw¡ aarsborrel in cate Caravelle
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Op een zondagmiddag met een hoog
lentegehalte is het toch een beetje
moeilijk nieuwjaarsborrelen. Na een
zonnige wandeling door de binnen- en
buitenwijken blijken de meeste kerst-
versieringen gelukkig te zijn verdwe-
nen en lijken die beste wensen ook
bijna overbodig. Toch was er een
goede opkomst van de witte burgers
waarbij de scheidslijn tussen burgh-
ters en dorpers in het begin duidetijk
waarneembaar was. Dit geheel over-
eenkomstig het spreekwoord dat een
verre vriend toch aan het kortste eind
trekt als je je goede buur ontmoet.
Waarschijnlijk dankzij de informele
ambiance van de Caravelle, waar-
door gelukkig ook de nieuwjaarstoe-
spraak ontbrak, bleken we bij nader
inzien allemaal buren van elkaar en
kon je spreken van een geslaagde in-
tegratie. Mensen die hier pas zijn ko-
men wonen en die door de
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vriendelijke huis aan huis
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De site is onderverdeeld in een aan-
tal rubrieken, te weten:
Bestuur
Wie is er op dit moment actief, wat
houdt de stichting in, wat doet het
onderhoudsfonds en hoe staat het
met de commissie aanbouw.
Nieuws
Hieronder staat de agenda en treft
men nieuwsitems aan.
Pleinpraat
Wilt u iets verkopen of bent u juist op
zoek naar iets dan bent u hier op de
juiste plaats. Maar ook kunt u reage-
ren en een stelling nemen in het
Gastenboek .

Bewoners
Nieuwsgierig naar nieuwe buren lees
dan hun verhaal.
Wids
Een katern voor de kinderen.

"Met mevrouw Wemelsfelder."
"Moeten we die warme stem nu
voofiaan missen?"
"Oh, eh, nee hoor, alles blijft gewoon
bij het oude. Voor de patienten veran-
ded er niets."
Gelukkig maar...
Huisarts Wemelsfelder uit de Joris-
Iaan verhuist namelijk in februari naar
een nieuw adres. Met de collega's
Smits (Elzentlaan), Van Eerdenbrugh
(PC Hooftlaan) en Hoff en Joossens
(Tramstraat), de Stratumse apotheek
en drie samenwerkende fysiothera-
peuten (Van Eijk (Piuslaan), Gestel
(Jan van Boendalelaan) en Manders
(Roeklaan) gaat hij naar het woon-
complex Granida aan de PC Hooft-
laan. Dit voormalige GGD-gebouw is
omgetoverd in een flink aantal luxe
appartementen. Op de begane grond
is een AHOED gevestigd, een Apo-
theek en Huisartsen Onder Een Dak-
vestiging. Dus geen groepspraktijk,
maar vijf samenwerkende apade
praktijken. Vandaar ook dat mevrouw
Wemelsfelder, als telefoniste en as-

Wemelsfelder met collega's
naar Granida PC Hooftlaan

Tijdlijn
Hier vindt u de hoogtepunten uit de
geschiedenis van onze wijk.

De site moet echter wel worden ge-
voed en dat ís een gezamelijke taak
voor ons bewoners van 'Het Witte
Dorp'.
Dus wil je iets organiseren, een
nieuwe commissie in het leven roe-
pen, heb je iets verloren of heb je ín-
formatie wat alle bewoners aangaat
stuur het aan de redactie:
redactie@hetwittedorp.nl . Saskia en
Monique zorgen ervoor dat de vraag,
het antwoord de mededeling of wãt
dan ook op de juiste plaats op de site
komt of bij de juiste persoon.

Ank Verhoeven

sistente al jaren een vraagbaak voor
velen in de wijk, gewoon aan het werk
brijft.
Maar wat heb je er dan aan, behalve
dat je een mooie nieuwe praktijk mag
gaan inrichten? "We denken alvast
vooruit. Mijn man is niet meer de
jongste en er komt natuurlijk een tijd
dat hij gaat stoppen. Zoals we nu zit-
ten, in ons eigen woonhuis, zonder
echte praktijkruimte, kun je een op-
volger wel vergeten. En dat zouden
we onze patienten niet aan willen
doen."
Voordelen zijn verder het samen aan-
trekken van een nurse practicioner,
die de artsen veel werk uit handen
neemt, en eventuele specialisatie.
Voor de apotheek betekent het nieu-
we pand meer ruimte, spreekkamers
en de hulp van een robot bij het op-
zoeken van medicijnen.
(Met dank aan het Eindhovens Dag-
blad, correspondent Geert van Elten)

MichelTheeuwen

p.nl
Afgelopen jaar hebben een paar enthousiaste vrijwittigers zich bezig gehouden methet updaten van de website www.hetwittedorp.nl. Resuttaat is een zeer gebruikers-
vriendelijke homepage waarop men allerlei nuttige infarmatie kan terugvinden. Mo-niek van de Wiel en Saskia van der Wolf onderhouden de site en zorgen voor dedistributie van de inkomende e-mait berichten.

Colofon redactie Wit op Z N
5Kopij voor het volgende

nummer: inleveren vóór 1 juni
2005. De redactie behoudt
zich het recht voor stukken in
te koften.
Kopij zo mogelijk op floppy, cd
of per e-mail aanleveren bij de
redactie:
m.theeuwen@hccnet.nl
Witte Dorp op internet:
www.hetwittedorp.nl

Redactie:

Marcia Habets, St. Odulphusstr. 10,
Sylvia Hollanders, St. Odufphusstr.26,
Edjoe Osinski, Burghplein 19,
Michel Theeuwen, St..Odastraat 9,
Straatéorrespondenten :

Martien van Dorsser, Burghstraat 4l

2
21 12688
21226æ
2125545

Jan van de Broek/Nel Stevens, P. Donderstr. 1

Marion Steeghs, 2' Wilakkerstraat 3
Lowie Teller/Jan van Hout, 1e Wilakkeatr. 2
Ank Verhoeven, St. Odulphusstr. 23
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We willen een buudband oprichten. ln
het verledèn 2ijn er vaker gelegen-
heidsbands geformeerd maar deze
werden na de festiviteit weer opgehe-
ven. Nu willen we een band voor on-
bepaalde tijd die de regelmatig
terugkerende buurtactiviteiten zal
gaan opluisteren. Gebleken is dat er
veel muzikaliteit huist in onze buurt
maar dat men vaak te bescheiden is
om voor het voetlicht te treden. Wel-
nu, in deze band is voor iedereen
plaats, ongeacht leeftijd, niveau of in-
strument. En met buurt wordt niet al-
leen het Witte Dorp bedoeld.
Het repertoire wordt breed en alle stij-
len zijn welkom, van populair lol jazz.
Mocht een gevorderd muzikant bene-
den zijn niveau terecht komen dan
wordt dat ruimschoots gecompen-
seerd door gezelligheid.
Reken op een of twee repetítieavon-
den per maand.

Advertent¡es
Te koop
Fax -Telefoon en Antw.apparaat in-
een,Colorado type 230 van KPN
75 euro
Brunotti customboard su rf plank 2.75
Gaastra zeil Rushwind 5.7 mtr + sud-
pak (lengte 1.7o-1.75)
T.e.a.b: tel. 06-55901 535

Te huur:
Voor feesten en parlijen: 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
3'1, tel. 2112002.

Vin du Dok
Vl¡ de tahte Français
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De locatie is nog niet bekend maar al-
tijd dichtbij. Mocht je dusdanig gevor-
derd zijn dat je niet alle repetities
nodig hebt dan kan dat ook, maar wel-
licht kun je dan als dirigent of muziek-
leraar fungeren. Zo heeft Nol van
lersel, befaamd lid van de Never
Mind-jazzband, toegezegd de optre-
dens van de buurtband te willen ver-
sterken. lk neem aan dat, als hij de
sfeer van de repetitieavonden een-
mad heeft geproefd, hij ook regelma-
tig van de partij zal zijn. We gaan er
van uit dat alle oud-buurtbandleden
zich ook weer zullen melden. Ook
zangers zijn welkom. Teddy heeft al
toegezegd.
Henry, Jan en ondergetekende zorgen
voor de verdere organisatie.
Je kunt je opgeven of meer informatie
krijgen bij:
John Jansen Sint Odulphusstr. 26
tel: 2112688

Te koop:
Boek 'Het Witte Dorp in Eindhoven
van Dudok' 12,50 euro. Kalender Wit-
te Dorp B euro. Poster Het Witte Dorp
van Joost Veerkamp, 22 euro; de an-
sichtkaañ van Veerkamp: 1 euro.
André Slenter, Burghstraat 31, tel.
21120A2.

Te huur:
Het Witte Dorp heeft een driedelige
ladder, uitgeschoven 8,25 meter lang.
Deze ladder is ook te gebruiken als
vrijstaande ladder. Huurprijs S euro
per dag, 3 euro voor een halve dag.
Te bevragen: Marian vanderLaag
Odulphusstraat 41, tel. 2194191.

Wit op Zwart biedt de mogetìjkheid
om advertentíes te plaatsen. Dat is
voortaan gratis!!! U kunt uw adver-
tentÍe oî oproep inleveren bìi etk tid
van de redactíe,

20ôô ¿ooo

Vin du Dok
Vin de tahle Français
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Dit artikel is licht gewijzigd overgeno-
men uit het wijkblad van De Witte
Burgh. Bij het ter perse gaan van de
Wit-Op-Zwart was de uitslag nog niet
bekend. Het verhaal is geschreven
Door Joan van den Dungen

. Marco (9425) is bijna aan de finish in
Egmond.

Hans Raymakers uit de Burghstraat
en Marco Jonkers uit de Schalmstraat
moeten de eer van onze witte wijk
hoog houden in de beroemde Mara-
thon van Londen. Op 18 apr.il is het D-
Day, een monstertocht van maar liefst
42 kilometer en 19S meter en... met
ruim 30.000 deelnemers.
Het tweetal neemt deel aan een spon-
sorloop voor het Rode Kruis. Marco
en Hans hebben zich aangemeld voor
het zogeheten project Team in Trai-
ning. Bedoeling is dal zij samen met
aÇht andere lopers ieder minimaal
1500 euro inzamelen voor het goede
doel, een kinderrevalidatiecentrum in
Barranquila, een noordelijke haven-
stad van Colombia. Met de opbrengst
kunnen kleine kinderen met een li-
chamelíjke of verstandelijke handicap
vertroeteld worden in de kliniek.
"ln oktober zijn we begonnen met trai-
nen", zegt de 28-jarige Marco, lT-
consultant bij DAF Trucks. "Voorzich

wijkbewoners lopen Marathon van Londen voor goede doel

Kl aar voor de start?
Computerprogrammeur Hans Rayma-
kers (42) zegt al bijna tien jaar lang
niks aan sport gedaan te hebben.
"Pas het laatste jaar zil ik een keer of
vier per week in het fitnesscentrum
aan de Aalsterweg. Lopen en fietsen.
ln oktober vorig jaar heb ik ook de
halve in Eindhoven gelopen. Marco is
alleen iets sneller. lk geloof niet dat ik
hem straks in Londen voorbij zal
sprinten. Alhoewel,... zeg nooit nooit.,,

Gezonder leven
Hans: "Je moet er wel dingen voor
laten, gezonder gaan leven. Meer
fruit, meer water. Met carnaval vorig
jaar ben ik trouwens al gestopt mel
roken. lk pafte een half pakje Marlboro
per dag. Mijn doet was dit jaar de hele
Marathon in Eindhoven. Maar als je
dan zo'n kans krijgt in Londen, tja dan
ga je ervoor," Grinnikend; "Vrienden
roepen; 'goh, dat had ik nooit achter
jou gezocht!'Of; 'ik word al moe als ik
eraan denk'. "Maar zoiets moet je toch
eens in je leven gedaan hebben?"
Marco knikt eens: "De training is best
zwaar maar met een goeie voorberei_
ding is het best te doen. Het kost wel
enorm veel tijd. Vijf maal in de week
meer dan een uur lang rennen tot je
erbij neer valt. lk denk dat *e e, *å=
kelijks ieder een uurtje of tien mee
zoel zijn. Vaak in rot-weer; koud, nat
terwijl het keihard waait. Soms moet
je jezelf ertoe zetten, dwingen als het
ware. Het vergt nou eenmaal een ijze-
ren discipline."
"Weet je, het leuke is dat je niet alleen
met je eigen sportieve prestatie bezig
bent maar ook in een hele groep. Eñ
het goede doel is natuurlijk fantas-
tisch."

Eindhoven. Gelukkig beschikken we
allebei over een redelijk goede basis-
conditie. Eenmaal per week ga ik
zwemmen, baantjes trekken in de
Tongelreep. Maar ik loop ook best
veel. lk ren sowieso elke week met
een stel vrienden naar het Gat van
Waalre. Daar nemen we dan een fris-
se duik eR reRReR we weer vrolijk te-
rug. Niet verder vertellen hè, want
daar mag je officieel niet zwemmen!,'
Marco en Hans trainen zich sinds be-
gin deze maand werkelijk suf voor de
Marathon in Londen, hun eerste die zij
helemaal uit zullen lopen. Vier tot vijf
maal per week lopen zij een afstand
van 10 tot 32 kilometer. Een lood-
zwaar trainingsprogramma, onder
professionele begeleiding van Jan
Jansen van atletiekvereniging Olym-
pia. Op 11 januari liepen zij al mee in
de (halve)Marathon van Egmond aan
Zee, bedoeld als'opwarmertje'.

. Hans (links) ziet af op het strand van
Egmond.

Helden
Naast alle intensieve voorbereidingen
zijn Marco en Hans ook nog eãns
druk in de weer met het inzámelen
van sponsorgelden. Wijkbewoners die
alsnog geld willen geven, kunnen dat
overmaken op giro g2S 4500 ten na-
me van Rode Kruis Eindhoven onder
vermelding van 'marathon Hans en
Marco'. Zie voor meer info:
httpllteam intraíning. dse, n I

.i

'-i i: ¡*"'l

{re'-,

Buurt

Jubileum nieuwbouwwijk De Witte Burgh

Wie is Wieger? Voorzitter van de
Bewonersvereniging Witte Burgh,
maar beter bekend hier als de 'Bur-
gemeester'.
Hoe heet het nieuwe dorp eigenlijk?
De Witte Burgh. Dat wit moge duidelijk
zijn, dat is een kwinkslag naar het
Witte Dorp en tevens onze kleur. Om-
dat de wijk 'Tuindorp de Burgh' heet
en ons bestemmingsplan de naam ,de

Burgh C' had, was deze combinatie
natuurlijk onontkoombaar. Er zijn hier
in totaal 83 woningen gebouwd, op-
geleverd tussen juni en december
1 994.
Hoe zijn jullie hier terecht geko-
men? Een maand voor de verkoop
hoorden we van dit project. Wij had-
den een kind van twee en woonden bij
het Wilhelminaplein. Prachtig wonen,
maar niet echt een plek om te spelen
op straat. We waren dus direct en-
thousiastl Half 1993 zou er een open-
bare inschrijving plaatsvinden. lk ben
de betreffende ochtend om 5 voor 9
naar de inschrijving gefietst en wat
bleek: het stond daar helemaal vol.
Verschillende mensen waren de vori-
ge avond al met slaapzak voor de in-
gang gaan liggen! Btijkbaar waren de
huizen hier aan de Christoffelstraat
echter niet in trek, want we konden op
alle vier de woningen een tweede op-
tie nemen en na afhaken van drie van
de vier eerste optienemers konden we
dit huis aan het Plein het onze noe-
men.

Pagina 3

Wat was dat nou met al die ver-
schillende plannen? Ja vraag dat
maar aan Cees Donkers, ik heb er zelÍ
níet veel van meegekregen, behalve
dat ik tijdens de bouw van onze wo-
ning wel eens gesproken heb met be-
woners van het Witte Dorp waarin ze
meldden dat ze heel veel hebben
moeten doen om het bestemmings-
plan gewijzigd te krijgen naar wat het
uiteindelijk is geworden.

Heb je binding met het Witte Dorp?
Jazeker, we zijn hele goede buren!
We organiseren alle feesten al geza-
menlijk, de kinderen gaan naar de-
zelfde scholen, enz. Vanuit het'oude'
dorp is zelfs het voorstel gedaan om
de beide bewonersverenigingen te
laten fuseren. We hebben dit afgelo-
pen jaar aan onze algemene leden-
vergadering voorgelegd. Maar de
leden hebben anders besloten.
Nieuwbouw versus monumentale wo-
ningen. Toch twee werelden...

Dat was alweer 10 jaar. Wat gaat er
de komende 10 jaar gebeuren? Als
ik naar de leeftijdsopbouw hier kijk
dan komt er de komende jaren veel
hangjeugd, krijgen we nog meer par-
keerproblemen, maar wat mij betreft
blijven we hier nog jaren wonenl!

Martien van Dorsser
(Straatcorrespondent Burghstraat )

Met name het Onderhoudsfonds is
dringend op zoek naar nieuwe leden.
ln de praktijk komt het er op neer dat
de drie 'clubjes' eens in de twee
maanden gezamenlijk vergaderen.
Het werk dat eruit voortvloeit wordt
buiten de vergaderingen om gedaan.

Heb je interesse?
Neem dan contact op met één van de
huidige bestuursleden: Engert Bos
(Odulphusstraat 36, 2114996), Marga
van Gerwen (Burghplein 14,
2116091), André Slenter (Burgstraat
31, 2112002), Karel Smit
(P.Dondersstraat 55, 2117S1g), pas-
cal Vermeer (Odulphusstraat S,
2129104) , Moniek van de Wiel
(P.Dondersstraat 47, 21 13526), Sas-
kia van der Wolf (Odulphusstraat 37,
21107241.

Miin overburen z
10 geworden!
Miin overburen ziin iarig! Het nieuwe dorp aan onze rand bestaat al weer l0 jaar. Tijd
om eens polshoogte te nemen. lk ben daarom eens gaan praten bij Wieger Cornetís-
sen op de St. Christoffelstraat 2.

tt

U n

Dringend gezocht: bestuursleden
Het Witte Dorp is dringend op zoek naar een aantal nieuwe bestuursleden! Wij zoe-
ken mensen die zich in witlen zetten voor onze wijk. Er zijn verschiltende vacatures.

We hebben in de wijk Sticht¡ng Het
Witte Dorp. Deze stichting is ei voor
alle bewoners van de wijk en zet zich
met behulp van talloze vrijwilligers in
voor onder andere de jaarlijkse acti_
viteiten en voor de leefbaarheid in de
wijk.

Daarnaast hebben wij de Vereniging
Onderhoudsfonds. Hierin zijn ailé
deelnemers van het Onderhoudsfonds
vertegenwoordigd. Momenteel telt het
fonds circa 130 woningen. Het Onder-
houdsfonds houdt zich met name be-
zig met het structurele onderhoud van
de woningen (b.v. de schilderbeurten)
en met speciale projecten (b.v. ver_
vanging van de pannendaken).
De financiële afwikkeling van het On-
derhoudsfonds wordt gedaan door de
Stichting Beheer Onderhoudsfonds.
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Gijs Banken over zijn jeugd in Zuid-Afrika

Buurt

plekjeE
Burghplein g

I

tgen op het
evonden

Met de politieke situatie en de apart-
heid waren zijn ouders niet gelukkig.
Nelson Mandela zat al die tijd gevan-
gen op Robbeneiland. Maar ondanks
dat zij het met het regiem niet eens
waren, probeerden zij al het positieve
uit het leven te halen, Ze waren goed

voor de zwañe bevolking herinneñ
Gijs zich. Ze hadden zwarte bedien-
den in huis. Ze zijn drie keer bestolen
geweest. Tot drie keer toe zagen zij
zwarte mensen met hun kleren aan
voorbijlopen. Ze hebben het maar zo
gelaten...
Gijs zag pas tijdens een vakantie in
Nederland voor het eerst blanken die
het vuilnis ophaalden of die als een
schilder op een ladder slonden te
werken. Hij voelde toen nog meer
aan dat de apartheid in Zuid-Afrika
niet klopte.

Toen Gijs 19 jaar was, gingen ze op-
nieuw met het gezin terug naar Ne-
derland. Gijs was net opgeroepen
voor militaire dienst. Dat ging door de
terugkeer niet door.
Op de eerste dag in Nederland ontr
moette hij zijn huidige vrouw Miriam.
Maar Gijs kon zijn draai nog niêt vin-
den. Hij vond het koud. Hij had grote
moeite met de vakken Nederlands en
recht op de HTS. En bij rugby kon hij

niet eens een gdede tackle maken op
die harde koude Ì{ederlandse grond.
Toen-hij 2o jáar wãs, zat hij úeer op
de ambassade om naar Australië te
gaan. Het werd uiteindelijk lsraël om=
dat hij daar een vriend uit Zuid-Afrika
zou ontmoeten. "Na drie maanden
kwam ik erachter dat niet iedereen
even hard werkte in de Kibboets. lk
ontmoette ook veel mensen die altijd
maar onderweg zijn. Zo wilde ik niet
worden en ik besloot terug te keren
naar Nederland."
Zijn liefde voor Mirjam bleek getukkig
nog steeds wederzijds.
Gijs moest eerst nog dienstplicht ver-
vullen in Nunspeet. Daar leerde hij de
Nederlandse taal pas goed spreken.
Hij ging samenwonen met Mirjam op
de Montgomerylaan. Daarna zijn ze
naar het Witte Dorp verhuisd en kre-
gen ze drie kinderen.

Ondanks de drukte in Nederland en
het gebrek aan uitgestrekte natuur
heeft Gijs z'n plek hier gevonden.
Vanuit Eindhoven maken ze nu mooie
vakantiereizen door Europa.
ln 2007 willen ze met het gezin op va-
kantie in Zuid-Afrika. Ze zijn dan 25
jaar getrouwd.

Marion Steegh

Opnieuw ging ik op zoek naar iemand in het Witte Dorp met een biizondere levenser-
varing. Gijs Banken is bereid geweest om over zijn jeugdja?en te vertellen. Hii is op'
gegroeid op een bijzondere plek op deze aarde, Zuid-Afrika.

tI

Zijn ouders, Rinus en Marianne Ban-
ken besloten in 1957 te emigreren
naar Zuid-Afrika. Gijs was toen B

maanden oud. Zijn vader wilde 'meer
in het leven dan altijd onder de poort
bij Philips door'. Zijn vrouw en kind
gingen mee. Aanvankelijk kreeg Rinus
Banken een baan als radiotechnicus.
ln de avonduren werkte hijsamen met
zijn vrouw in een bioscoop. Ze bege-
leidden mensen naar hun plaats. Gijs
zat als peuter op de eerste rij.

Ze woonden met het gezin in een
oottage in Greytown. De natuur om
hen heen was prachtig. Gijs groeide
op tussen de Zulu's en leerde onder-
tussen hun taal spreken. Hij kreeg er
nog een broertje Paul en een zusje
Jolanda bij. Beide geboren in Zuid-
Afrika.
Het leven in de natuur was mooi,
maar ook eenzaam. Ziin moeder
kreeg een sterk verlangen om weer
tussen de mensen te wonen. Toen

deed de kans zich voor om terug te
gaan naar Eindhoven. De vader van
Gijs werd gevraagd om een zaak op
de Kloosterdreef over te nemen van
een overleden oom. Na vier jaar Afri=
ka keerde het hele gezin terug naar
Nederland.

Voor Gijs gaf dit enige aanpassings-
problemen. De Nederlandse taal be-
heerste hij nauwelijks. Hij had in zijn
jonge jaren immers vooral Engels en
Zulu gesproken.
Na vijf jaar in Eindhoven de zaak ge-
rund te hebben, kwam zijn vader tot
het besef dat hij vooral heel hard had
gewerkt en zijn kinderen veel te wei-
nig had gezien. Ondertussen was hun
vierde kind, Jane, geboren. Hij besloot
de zaak te verkopen. Hij kocht een
nieuwe auto en.... een bootreis terug
naar Zuid-Afrika. Gijs was ondertus-
sen l0jaaroud.
Zijn ouders emigreerden naar Kruger-
dorp. Ze kregen daar een huurhuis en

zo begonnen ze opnieuw aan een le-
ven in Zuid-Afrika. Vader kreeg een
baan bij Nasa. De Skylab en weersa-
tellieten werden door hem getraceerd
en gevolgd. Gijs kwam weer op een
Engelstalige privéschool waar hij elke
dag in een uniform moest verschijnen.
De nonnen op school hanteerden het
regiem van 'corpural punishment'. En
zo moest Gijs, net als alle kinderen,
lijfstraffen ondergaan als hij zich vol-
gens de richtlijnen van de nonnen niel
goed had gedragen. De kinderen wer-
den met een liniaal op hun hand ge-
slagen en later op de High Sehool
werd er op de billen geslagen. Na elk
pak slaag werd er door de kinderen
zelf een streepje geturfd aan de bin-
nenkant van hun jasjes.
Op High School nam Gijs elke dins-
dag deel aan een militaire training.
Gijs zegt: "lk voelde me Zuid-Afrikaan
en ik vond het mijn plicht om me voor
te bereiden voor militaire dienst." Zijn
ouders waren het hier absoluut niet
mee eens_

Gijs herinnert zich schitterende va-
kanties met het gezin gedurende deze
jaren. Ze trokken er zes weken op uit
met een caravan naar Kaapstad, 1500
mile door de Karoo woestijn. "We
sliepen 's nachts in de open lucht op
luchtbedjes. Dit was elke keer een
enorme belevenis."
En toen wij vroeger als kind fieve-
heersbeestjes gingen vangen in pot-
jes, ging Gijs schorpoenen vangen
'met een stokje in de rug'.... De jon-
gens stopten kleine slangen in de
zakken van de uniformen van de
schoolmeisjes. En het werd pas echt
leuk als zo'n meisje een zakdoekje uit
haar zak wilde pakken...
Het was ook heel normaal voor de
jongens om een luchtbuks te bezitten.
Gijs kreeg deze aanvankelijk niet,
maar toen alle vriendjes er eentje
hadden, gingen zijn ouders toch over
stag.
Ze schoten er wilde duiven mee uit de
lucht voor op de barbecue. "De echte
mooie vogels lieten we met rust."

''ffi}:r.rffia+

Witte Dorp, Oran¡e Dorp?
Zomer 2000, we zitten met zijn allen
op het plein. Niemand durft te kijken.
Toldo staat klaar. Seedorf neemt een
aanloop. MislWe liggen eruit!
Weten jullie nog EK 2000, Nederland.
Het ging vanzelf, stoel erbij, pilsje erbij
en met zijn allen rondom een klein
TV-tje bij de camper van Joost. Maar
wel gezellig en super spannend.
Deze zomer staat het EK in Portugal
voor de deur en het lijkt mij een strak
plan om bovenstaande weer te her-
halen. Echter, ik wil het niet geheel
aan het vrije spel der krachten over-
laten. Een iets grotere TV (beamer,
scherm) zou ook wel mooi zijn. En wat
als het nog licht is? Een kleine over-
kapping met zwart plastic om de TV
uit het zonlicht te houden moet ook
wel mogelijk zijn.
Maar, ..... wie helpt me. Wie heeft er
zin om samen met mij bovenstaande
te regelen. Lijkt me niet alte veelwerk
voor een handig iemand. Neem even
contact met mij op en we gaan het re-
gelen!

Edjoe Osinski
Burghplein 19
Tel.2122683

*..\$\
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Oma Mus heette mevrouw Jacobs en
zij woonde in de St.Odulphusstraat
24. Zij was een zachtmoedige, vrien-
delijke vrouw die makkelijk met ieder-
een een praatje aanknoopte en die je
's zomers parmantig en tot in de
puntjes verzorgd door de wijk kon zien
lopen achter haar rollatortje.
Het ging vooral het laatste half jaar
een stuk minder goed met haar, ze
werd steeds magerder omdat zij niet
meer zoveel eetlust had, haar kleren
vielen steeds ruimer om haar heen,
haar gestalte werd steeds schraler.
Toch liep zij nog elke dag enkele ke-
ren naar de eerste verdieping en ook
nog naar de zolder om iets weg te
brengen en zette zij elke morgen lenig
haar voeten beurtelings in de wasbak
om ze te wassen.
Oma Mus bleef opgeruimd van aard
en het was voor iedereen altijd gezel-
lig om haar te bezoeken; van één van
de buurtkinderen kreeg zij de bijnaam
Oma Banaan, omdat zij er altijd één
van haar kreeg.
Zij was een van de eerste bewoners
van het Witte Dorp, waar zij 63 jaar
met plezier zou blijven wonen; zij
bracht er haar twee kinderen groot en
vormde er de thuisbasis voor haar
man.
Toen zij alleen kwam te staan vertelde
ze vaak, dat als zij 's avonds in haar
bed lag, met haar warme kruik, er
voor haar geen veilger plekje op aar-
.de bestond

Haár 6ürén hielden haar een bêetje rn
de gaten: zijn de gordijnen wel open
gegaan die ochtend, is de krant wel
weggehaald en hoor ik niets bijzon-
ders bij haar?
Vaak deed zij een beroep op de han-
digheid van haar buurman, die in de
hiërarchie van Handige Mannen vlak
achter meester-loodgieter Jan kwam,
maar ruim vòòr haar schoonzoon, die
wel talent had maar nog niet voldoen-
de ervaring.
ln de hemel, waar overigens stil be-
wustzijn heerst, is zij soms nog even
een héél klein beetje stoffelijk, als zij
zich zorgen maakt over haar vogel-
tjes. Namens haar: vergeet alsjeblieft
niet om voor de musjes te strooien!
Nadat zij in het ziekenhuis overleden
was, bilna 91 jaar, bleken er twee
naar binnen gevlogen te zijn, alsof zij
haar zochten.
Eén ervan vloog onveruvachts door de
gang en we konden deze, door de,
voordeur open te zeüen, naar buiten l

laten hippen, waarna het rustig in de i

voortuin bleef zitten en van heel
dichtbij een stukje brood aannam.
De andere was op zolder terecht ge-
komen en is daar doodgegaan. We
denken dat deze met haar mee is
meegevlogen naar de hemel.

Rob van der Sluys

Directe aanleiding was het oprichten
van een nieuwe parochiestructuur voor
Stratum met als centrale kerk de Ge-
rarduskerk op het Gerardusplein en
als gevolg daarvan het sluiten van de
Fatimakerk. Daarnaast is er in 2001
van de zijde van de gemeente, door de
gemeentelijke dienst DSOB, een stu-
díe gepresenteerd van bureau TARRA
voor hergebruik en maatschappelijke
invulling van o.a. deze locatie en kerk.
Door bureau TARRA werd de goede
akoestische kwaliteit als voornaamste
kenmerk belicht. Naar aanleiding van
de presentatie van bureau TARRA zijn
er gemeentelijke kaders opgesteld,
deze kaders zijn op dit moment in
concept gereed. Er wordt uitgegaan
van hergebruik van de kerkruimte en
toevoeging van wonen en mogelijk ook
andere maatschappelijke buurtfunc-
ties.

Op dit moment staat de kerk leeg (af
en toe wordt er nog een kerkdienst
gehouden). Er zijn echter allerlei pro-
cessen aan de gang rondom de kerk.
De kerk is opgekocht door een ontwik-
kelaar, er is een gebruiker (nieuw
kerkgenootschap) en er is een archi-
tectenbureau dat momenteel als aan.
spreekpunt en opdrachtgever optreedt.
Deze drie partijen hebben een ge-
deeltelijke kerkelijke functie met daar-
naast veelal wonen in gedachte. Aan
de andere kant is er het initiatief
'Wonderland in Fatima' vanuit de
buurten met als financiële achterban
de woningstichting SWS (beoogd be-
heerder van het onderhoudsfonds van
het Witte Dorp).

Wonderland in Fatima is een idealis-
tisch en tevens ook een concreet plan.

Het idee, Wonderland in Fatima:
De dernografische ontwikkeling van het
gedeelte rondom de Fatimakerk (de
buuden Tuindorp, Hubertusstraat e.o.,
Witte Dorp en de recente toevoeging
aan deze wijk: de Witte Burgh) laat zien
dat hier de laatste 10 tot 15 jaar in toe-
nemende mate jonge gezinnen met kin-
deren zijn komen wonen. De vraag naar
naschoolse opvang neemt toe: profes-
sionele naschoolse opvang maar ook
culturele activiteiten voor kinderên van
4 tot 16 jaar zijn enorm welkom in dit
gedeelte van Stratum. ln de voormalige
Fatimakerk ziet 'Wonderland in Fatima'
graag voorzieningen zoals creatieve-,
technische- en computertechnologische
ateliers maar ook theater- en dansate-
liers verschijnen. Laten we zeggen
voorzieningen die tussen de voetbal-
vereniging en de muziekschool in zitten.
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Een'vrijplaats' voor kinderen, een cultu-
rele aanvulling voor de wijk, een oplos-
sing voor werkende ouders. ln die zin:
'Wonderland'. De werktitel verwijst naar

de wonderlandformule die door de ge-
meente in de jaren zestig en zeventig
werd ingezet voor de jeugd van Eindho-
ven in het voormalige Philips Ontspan-
ningscentrum (POC) als meerdaags
evenement in de periode van de zo=

mervakantie. Hetuitgebreide aanbod
van activiteiten voor jeugd van ver-
schillende leeftijdsgroepen van destijds
kan wellicht verwijzen naar de breedte
van de jeugdige doelgroep die we met
de locatie Fatima voor ogen hebben.
De robuuste open ruimte van de Fati-
makerk is een perfecte drager voor al-
lerlei voorzieningen, de ruimte laat nog
vele andere eultureel maatsehappelijke
functies toe. Het zou een verarming zijn
voor onze buurt om deze ruimte slechts
eenzijdig (alleen wonen) te gebruiken.
ln de avond kan de prachtige akoestiek
van de kerk namelijk gebruikt worden
voor de diverse koren van Eindhoven,
in het weekend neemt de kerk weer
zijn kerkelijke hoedanigheid aan voor
het kerkgenootschap en in alle onbe-
nutte uren kan de ruimte als gemeen-
schapshuis f unctioneren.

Gesprekken
Tot zover zijn er gesprekken geweest
met het stadsdeelkantoor Stratum:
Frank van den Tillaard, Hans van den
Oord (projectleider Civic'Centers van
de Dienst Maatschappelijke Ontwikke-
ling) en voorzitter Wildrik Burema van
de stadsdeelcommissie Stratum. ln
november vorig jaar zijn wij gaan pra-
ten met wethouder G.M. Mittendorff.
Allen reageren bijzonder enthousiast
op initiatief 'Wonderland in Fatima'.
Ook hebben wíj gesproken met het ar=
chitectenbureau: Ruimte '68 en we
wensen graag nog te gaan praten met
de ontwikkelaar die pas recentelijk be-
kend is gemaakt.

Wij hopen op steun en draagvlak voor
dit bijzondere plan, we gaan in ieder
geval vastberaden verder. Een ieder
die zich geënthousiasmeerd voelt ten
aanzien van 'Wonderland in Fatima' is
welkom mee te denken.

Namens het bestuur van de Stichting
Witte Dorp de Burgh,
Saskia van der Wolf

(sasnevert @ hotmail.com)

Buurt

Oma Mus is dood Culturele herbestemming voor kerk in Stratum?

Wonderland Fatima
Oma Mus is niet meer, tot groot verdriet van haar kinderen en ook tot groot ongenoe-
gen van de talloze mussen in haar tuin, elders zeldzame vogeltjes, die haar elke
morgen verwelkomden met hun getjilp als zij het schuifje van de keukendeur hoorden
bewegen. Zij waren dan zeker van lekkere hapjes, zoals zorgvuldig tot kleine krui-
meltjes fijngewreven wittebrood, zodat die dikke rovers van het ras der duiven er niet
snel vandoor konden gaan met grote stukken.

ln 2000 hebben diverse partijen zich verenigd voor het behoud van en de verdere
culturele ontwikkeling van de Fatimakerk aan het Servaesplein. Buuftorganisaties uit
Stratum: de Hubeñusstraat & de Stichting Witte Dorp de Burgh, de Stichting Katho-
liek Protestants Onderwijs (SKPO), de directie en Medezeggenschapscommissie van
Basisschool De Wilakkers, Loket W en Stichting Korein zijn om de tafel gaan zitten
om dit initiatief handen en voeten te geven.

Colofon redactie W¡t op Zwa N
Kopij voor het volgende
nummer: inleveren vóór 1

oktober 2004. De redact¡e
behoudt zich het recht voor
stukken in te korten.
Kopij zo mogelijk op floppy, cd
of per e-mail aanleveren bij de
redactie:
m.theeuwen@hccnet.nl
Witte Dorp op internet:
www.hetwittedorp,nl

Redactie:

Marcia Habets, St. Odulphusstr. 10, 21

SylviaHollanders, St. Odulphusstr.26, 2112688
Edjoe Osinski, Burghplein 19, 2122683
Michel Theeuwen, St..Odastraat g, 2125545
Straatcorrespondenten :

Mart¡en van Dorsser, Burghstraat 41
Jan van de Broek/Nel Slevens, P. Donderstr. 'l
Marion Steeghs, 2e Wilakkerstraat 3
Lowie Teller/Jan van Hout, 1e W¡lakkerstr. 2
Ank Verhoeven, St. Odulphusstr. 23
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Het Witte Dorp is verdeeld over de vraag of de gemeente een aanbouw aan onze
monumentale woningen moet toelaten. uit de enquête van de Aanbouwcommissie
bliikt dat 83 procent een gemeenschappetijke regeting wil. Maar de ene hetft van die
voorstemmers wil een aanbouw toestaan, de andere wil dat niet. Wet duidetijk is dat
het glazen ontwerp van architect Diederen geen steun vindt: ZS van de buurtbewo-
ners die de enquête invulden, wijst dat ontwerp af. 48 procent van de buurtbewoners
vulde de vragen in.

Ontspanninq

Witte Dorp verdeeld in aanbouwenquête

Onduidelijk is wat de commissie nu
precies gaat doen met de uitkomst,
zegt Cees Donkers in een reactie. ,'De

ene helft wil doorgaan en steun zoe-
ken voor een ander ontwerp, de ande-
re helft vindt het welletjes en legt de
verantwoordelijkheid nu bij de ge-
meente neer." Hijzelf vindt het teleur-
stellend dat de buurt er niet uit is
gekomen. "We hebben veel tijd ge-
stoken in een moeizaam proces en nu
is het ook nog niet af', aldus Donkers.
Een van de tegenstanders van een
aanbouwregeling, Richard Wissing,
toonde zich redelijk verheugd met de
uitslag. Hij pleitte tegen een centrale
regeling ('betutteling') en voor meer
armslag voor Ce individuele buurtbe-
woner. Wissing bekritiseerde de ma-
nier waarop de aanbouwcommissie
een regeling probeerde te bewerksteþ
ligen. Hij verwachtte al een verdeelde
buurt. Dat is ook niet erg volgens
Wissing. "Die betutteling is niet nodig,
van bovenaf iets opleggen is onge-
wenst en niet noodzakelijk. Onze mo-
numenten zijn al voldoende
beschermd door de gemeentelijke re-
gels. Het ging mij er niet om de com-
missie onderuit te halen, maar ik vond
de discussie noodzakelijk. Een con-
cept voor een aanbouw voor de hele
wijk kan ook helemaal niet in deze
buurt. Dudok wist juist de samenhang
in de wijk te bereiken door juist veel
varianten te gebruiken. Zo kan dat
met aanbouwen ook", aldus Wissing.

Traject
De aanbouwcommissie kijkt in het
vervolg nog eens terug naar het hele
traject:

ln mei 2002 opende het bestuur van
de stichting het Witte Dorp de discus-
sie rond de aanbouw nadat de ge-
meentelijke monumentencommissie
ontwerpen voor een aanbouw had la-
ten maken (door Bert Staal) zonder de
wijk daarin te kennen.
Nadat een aantal bouwaanvragen ge-
strand was en er vanuit de status be-
schermd stadsgezicht en Rijksmonu-
ment strikte regels ter bescherming
lagen, leek het de stichting een goed
idee te inventariseren wat de moge-
lijkheden waren

Het bestuur heeft daartoe een plan
opgesteld en subsidie van de SEV
(Stichting Experimenten Volkshuis-
vesting) verkregen en met behulp van
een architect een analyse en enkele
concepten op papier gezet. ln de Wit
op Zwart-krant werd een eerste aan-
zet gedaan die vervolgens op dg al-
gemene ledenvergadering nader werd
toegelicht. Daarop kwamen flink wat i

reacties.
Op de enquête die het bestuur daarop
organiseerde kwamen 3l reacties.
Daaruit bleek dat er weinig interesse
was voor een eigen aanbouw, maar
dat een ondezoek naar een regeling
gewenst was.
De stichting heeft daarop een com-
missie samengesteld met mensen die I

te kennen hadden gegeven daarin
mee te willen denken.

ln september 2002 zijn we gestart.
We beseften terdege hoe moeilijk het
vraagstuk was en dat een onzorgvul-
dige aanpak door kan werken op
vraagstukken die nog zullen gaan
spelen in de wijk, zoals het vervangen
van de daken.
ln eerste instantie hebben we een
plan yan aanpak opgesteld. Belangrijk
uitgangspunt was dat we de wijk de
vraag of men voor of tegen een aan-
bouw is, pas zouden voorleggen als
we de gevolgen van een aanbouw zo
concreet mogelijk konden maken. Dus
geen theoretische vraag maar een
concreet ontwerp als voorstel.

Op 16 december 2002 hebben we in
een bijeenkomst in de Wilakkers-
school onszelf en de aanpak gepre-
senteerd aan de wijk. We kregen daar
bijval voor deze aanpak. Daarnaast
waren er veel vragen en opmerkingen.
Daarop is besloten om een enquête te
houden naar de wensen van de be-
woners, over de vorm van de regeling
en de criteria waaraan een mogelijke
aanbouw zou moeten voldoen.

Enquête 2003
Eind januar¡ 2003 is deze enquête
rondgestuurd. De respons was bo-
venverwachting hoog: 112 van de 264
formulieren kwamen retour.
Een heel grote meerderheid van de
respondenten (80%) vindt dat het heel
belangrijk is te streven naar een uni-
forme aanbouwregeling.
Een heel grote meerderheid van de
respondenten (72o/o) vindt dat het heel
belangrijk is te streven naar een stan-
daardontwerp voor aanbouw, mocht
er aangebouwd gaan worden.

ln uw antwoorden gaf u aan dat res-
pect voor het rijksmonument, dat het
Witte 'Dorp is, voorop staat (T2o/o).
Ongeveer gelijk scoren het groene ka-
rakter van de wijk en het belanq van
de buren (beide ongeveer 34%). Als
laatste kwamen de actuele woonwen-
sen_

De antwoorden op de detailvragen
waren zo divers dat het aanbrengen
van een weging tussen alle wensen
niet mogelijk bleek. Er bleven dus vier
opties open:

1. Een aanbouw die het karakter
van het monument zo veel
mogelijk intact laat door er
een andersoortig bouwvolume
aan te plaatsen.

2. een "onderbouw", een alter-
natief voor een uit- of aan-
bouw door (deels)
ondergronds ruimte te win-
nen. Een uitbouw zou hier-
door heel beperkt kunnen
blijven in bouwvolume.

3. Een "uitbouw" in de stijl van
de erker.

4. Geen "aanbouw".

Besloten is om de architect Paul Die-
deren (die ons tot dan toe steeds bij-
gestaan had met ontwerpen) de
eerste twee opties verder uit te laten
tekenen en voor de derde optie het

ontwerp van Bert Staalte gebruiken.
Deze ontwerpen zijn aan verschillende
deskundigen voorgelegd. Deze ad-
viescommissie, bestaande uit de le-
den van de monumentencommissie
Eindhoven, de Regio Zuid van de
Rijksmonumentendienst i.c. mevrouw
Rood en de architect Jan Verrelst
(een architect van bureau Bob van
Reeth, de rijksbouwmeester van Bel-
gië) had een voorkeur voor het ont-
werp dat bij optie t hoorde.

De uitkomst van de enquête en de
ontwerpen zijn in juni 2003 gepresen-
teerd tijdens een bijeenkomst in de
Fatimakerk. Daar heeft paul Diederen
een toelichting gegeven bij de ontwer-
pen.

Raadpleging 2004
Begin 2004 hebben we de finale raad-
pleging gehouden. Ruim 4g% van de
bewoners heeft op dit moment schrif-
telijk gereageerd. De uitkomst komt
overeen met de eerdere enquêtes.
Opnieuw geeft een meerderheid (g3
%) van de respondenten aan vóór een
regeling te zijn. Echter de ene helft
(42%) daarvan wil een aanbouw toe-
staan, terwijlde andere helft (41%).de
wijk juist zo wit houden als hij nu is.

17o/o van de respondenten vindt dat er
niets geregeld moet worden.
Over het ontwerp was u minder te
spreken. Bijna 213 vond het ontwerp
niet goed. Enkele van de meest ge-
noemde redenen daarvoor zijn:

- dat men problemen verwacht
met een geheel glazen uit-
bouw i.v.m. warmte en koude
in zomer respectievelijk win-
ter;

- men zich zorgen maakt over
de privacy in een geheel gla-
zen uitbouw;

- de kwetsbaarheid van een
geheel glazen uitbouw (in-
braak, beschadiging,
schoonmaakproblemen, etc);

- dat de gewenste transparantie
teniet zal worden gedaan door
het aanbrengen van gordij-
nen, zonweringen, etc.

De uitslag zal aan de gemeente (mo-
numentencommissie) en de Rijksmo-
numentendienst vocirgelegd worden.
We zijn benieuwd hoe zij op deze uit-
slag zullen reageren.

Juridische aspecten
Rode draad in de gehele regeling zijn
de juridische aspecten geweest. Het
Witte Dorp is Rijksmonument en is
beschermd stadsgezicht, maar blijk-
baar ligt nergens vast wat die be-
scherming inhoudt. Een juridische
commissie, bestaande uit Elizabeth de
Haan, Hanna Kok en John Jansen,
heeft verschillende pogingen gedaan
om daar meer inzicht in te krijgen. ln-
middels is er belangrijke jurisprudentie
in de vorm van een recente uitspraak
van de Raad van State over een be-
schermd stadsgezicht in Leiden. De
Raad van State stelde dat als er geen
beschermend bestemmingsplan is,
het niet geoorloofd is om bouwver-
gunningen af te geven.

ln de verklaring van het Rijk m.b.t. de
Rijksmonumentenstatus (waar we bij-
zonder blij mee waren) was toege-
voegd dat het vigerende bestem-
mingsplan 'Eindhoven binnen de Ring'
hiervoor voldoende bescherming
biedt. Dit blijkt niet het gevat (is name-

lijk een globaal bestemmingsplan). De
Stichting heeft dan ook hiertegen bij
het Rijk bezwaar aangetekend, het-
geen niet ontvankelijk is verklaard.
Onlangs heeft de gemeente wel een
nieuw bestemmingsplan (heziening
'Eindhoven binnen de Ring') ter inzage
getego. per toeval kwamen we daar
achter. Omdat er niets specifiek over
de wijk beschreven werd, is door de
stichting opnieuw bezwaar gemaakt
(onvoldoende bescherming). Over de
stand van zaken wordt u op de hoogte
gehouden.

Tegen-enquête
Verbaasd waren we over de tegen-
enquête van dhr. Wissing. Uiteraard
steunen we zijn actie om mensen aan
te zetten om mee te denken over de
wijk. Echter de suggestieve toonzet-
ting en de manier waarop hij ons en
anderen bejegent, vonden we niet cor-
rect. De door de commissie gehan-
teerde aanpak stelt eenieder ruim in
de gelegenheid om zijn mening te la-
ten horen.

We proberen dit ook te vertalen in
concrete acties. Zo was de enquête
van 2003 een direct gevolg van de
vragen op de eerdere bijeenkomst. De
mening van dhr. Wissing (en anderen)
is opgenomen in de finale raadpleging
door de mogelijkheid om ,,teqen èeñ
door de wijk voorgestelde regeling
rond aanbouwen in het Witte Dorp" té
stemmen toe te voegen..

Afronding
Als commissie was ons belangrijkste
doel een uitspraak te verkrijgèñ en
daarvoor een zorgvuldig proces te stu-
ren waarbij we de bewoners zoveel
mogelijk informeren en hun mening
vragen. Het doel was uiteindelijk eeñ
breed gedragen standpunt van de wijk
over een regeling waarin het WEL of
NIET door laten gaan van uniforme
aanbouw werd vastgesteld. De ver-
schillende voorlichtingsavonden, de
vele uitgebreide informatiepakketten
die we huis aan huis hebben verspreid
en een drietal enquêtes getuigen hier_
van. Daar waar nodig hebben we de
hulp van specialisten ingeroepen zo-
als de adviescommissie, de juridische
commissie en de architect paul Die-
deren.

We hopen dat we in dat doel geslaagd
zrjn. Nadat de uitslag aan de ge-
meente is overhandigd zit onze taak
er op. De stichting zal het vervolg
waarnemen en waar nodig nieuwe ac-
ties initiëren. Via de Wit op Zwart-
krant wordt u ongetwijfeld op de
hoogte gehouden.

De aanbouwcommissie: Cees Donkers,
Hans van Eck, Luc Koch, Majel RuYters,

André Slenter en Marco Snel.
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