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all n luitw k 
Op 15 juni hebben Stan de Krom en een beveiligings eX]>ert 
onze woningen aan een nader onderzoek onderworpen. Zij 
hebben gekeken naar de kwaliteit van het standaard aan
geleverde hang- en sluitwerk. Een algemeen oordeel was 
toch wel, dat sommige voorzieningen ,echt te min waren. 
Sommige voorzieningen zouden het inbrekersgilde slechts 
enkele seconden storen in hun werkzaamheden! 

Vasthoudend aan de gedachte 
!i'lt ':'I':.Z,e \~v0l1il1g1~n piet met
een hoeven te veranderen in 
met te nemen vestingen. is een 
adviesui~ebrachtommeteen 

minin1aal aantal ingrepen (en 
dus zo laag mogelijke kosten), 
toch de kwaliteitvan hethang
en sluitwerk op een voor de 
huidige maatstaven accepta
bel nivo te brengen. Stan de 
Krom heeft de resultaten van 
deze keuring vastgelegd in een 
rapport, dat alle leden van de 
kopersvereniging bij het be
stuur kunnen opvragen. Het 
volledige pakket aan voorge
stelde verbeteringen zou ± f 
900,- per woning kosten. Dit 
geschatte bedrag is dan 
inklusief arbeidsloon en BTW, 
maar bevat niet de verbeterin
gen aan de erfafscheiding 1 Ui-

teraard is dit slechts een 
richtheri':.lg. \T p'i"lb!1ngt8fvan 
de gekozen leverancier en het 
uiteindelijke nakket dat wordt 
samengesteld aan de hand van 
Uw persoonlijKe behoeftes. 
U zult zelf een offerte moeten 
aanvragen bij een door U ge
kozen leverancier om exactte 
weten hoeveel hetU gaatkos
ten! 
De meest opvallende 
konstateringen willen we U 
toch niet onthouden. liJ werd 
het houten vlechtscherm dat 
dient als tuin afscheiding, al 
gauw aangeduid als de ''brand
trap". Dat geeft enerzij ds een 
veilig gevoel, omdat we snel 
omlaag kunnen, maar biedt 
ook een simpel en doeltref
fend opstapje naar de 
plattedaken. Beter is het de 

houten latten vertikaal te be
vestigen. 
Een andere kritische nootwerd 
gereserveerd voor de ruiten in 
de bergingsdeuren. Het 
draadglaslijktinbraakwerend, 
maar de schijn bedriegt Het 
draadglas is net zo gemakke
lijk in te slaan, maar heeft de 
eigensch3!1!1en dat het geluid
loos in hele kleine en niet 
scherpe stukjes uiteen valt. die 
gemakkelijk met de hand los
gepulkt kunnen worden. En 
van de noxons in de achter
deuren vroeg men zich af 
waarom die aangebracht wa
ren. Uiteindelijk was men het 
er toch over eens. Ze helpen 
voorkomen dat de deuren al te 
snel kromtrekken. De gren
dels zijn gemakkelijk met een 
zakmesje terug te duwen en 
de sluitkommen zijn te ondiep 
en van plastic. 
Minstens zo belangrijK als de 
verbeteringen aan het hang
en sluitwerk, is het aanbren
gen van erfafscheidingen die 
de vluchtweg bemoeilijken! 
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Van de redactie 

U bent in het bezit van de 
eerste uitgave vanNUMMER 
EEN! Een echt begin zoals u 
ziet. Naar onze mening kun
nen er best nog wat kantjes 
bij. Maar ja, de redactie be
staat nog steeds uit twee per
sonen; nietteveel, toch? Daar
naast is het zo dat er, nu nog, 
zeer geregeld door het be
stuur een ledenvergadering 
belegd. Tijdens de vergade
ring worden zaken besproken 
die inde toekomst ook in deze 
krant "kunnen worden afge
drukt. Dan zal deze kTantwel 
geregeld dienen te verschij
nen en dit kan o.i. niet zonder 
een enthousiaste redactie. 
Dus, u verwachtte het waar
schijnlijk al: 
Wij roepen u dan ook op om 
ook redactielid te worden.' 
Hoe meer zielen hoe meer 
vreugd, maar ook: hoe beter 
het werk verdeeld kan wor
den. Want met z'n tweeën 
wordt het wel een hele klus. 

Even ter verduidelijking: het 
is naar ons idee nietdebedoe
Zing dat de redactieleden ook 
àlle artikeien zelj" sc/u fjvel1. 
Hetkan, maarhetistevensde 
bedoeling niet redactieleden 
te vragen om iets schrijven. 
Dit homen natuurlijk bewo
ners zijn van De Witte Burgh, 
maar ook anderen die iets 
interessants voor onze wijk 
kunnen schrijven. Kortom je 
voelsprieten uitsteken om zo 
aan leuke, interessante stuk
ken te komen. Zo hebben wij 
onlangs de architektvan onze 
wijk gevraagd een artikel te 
schrijven en als het goed is 
kunt u dit in de volgende uit
gave reeds lezen. 
Indien u zich wilt opgeven bel 
dan naar: 

Wilona Kooij 
Tel.: 040-449644 

of bel naar: 
Wieger Comelissen 
Tel.: 040-456311 

;;A. !Mh\!! 

Naar!1 voor de kra:n.t 
Z081s U ziet, he8ben we nog geen fchte nWffi voor onze 
wijkkrant weten te bedenken. Misschien heeft U wel inspiratie? 
Geefhet dan even door op het redaktie adres, dan maken we daar 
graag gebruik van. 



D opl v • rIn 
Op het moment dat deze krant verschijnt, zijn de eerste 20 
woningen opgeleverd. Naar veduidt zijn de kopers redelijk 
tevreden over de kwaliteit van de geleverde woning. Vanaf 
nu mUen in een gestaag tempo alle woningen worden 
opgeleverd. Voor de bouwvakantie rullen alle woningen tot 
en met kavel 23 worden opgeleverd. Daarna is het 6 weken 
stil, mede doordat sommige van de onderaannemers en 
leveranciers uit het noorden van ons land komen, waar de 
OOli~'lï'flli.a.'1tie in 2'ndere weken v>'lH~ 

Ongeveer 2 tot 3 weken voor 
de oplevering krijgt iedereen 
een officiële schriftelijke ken
nisgevingvanhetBouwfonds. 
Pas op dat moment weet U 
zeker, dat de oplevering door
gaat. Theoretisch bestaat dan 
nog steeds de mogelijkheid 
dat de oplevering niet op tijd 
plaats kan vinden, maar dan 
kan hetBouwfonds financieel 
aarlsprakelijk v-lorden gesteld 
voor de geleden schade. 
Vóór de oplevering moet U 
alle termijnen hebben voldaan 
(inklusiefhet meerwerk), een 
aansluiting bij de Nuts bedrij
ven hebben geregeld en een 
opstalverzekering hebben af
gesloten voor de nieuwe wo
ning. Daarbij dient U een ver
standig bedrag te kiezen voor 
de herbouw waarde van de 
nieuwe woning. In het proto
col dat bij de oplevering wordt 
opgemaakt worden de 
metersIaIlden van gas, water 
en elektra opgenomen, zodat 
later een verrekening met het 
Bouwfonds kan plaats vin
den. 
De oplevering is een zaaktus-
sen de toekomstige 
bewoner(s) en het 
Bouwfonds. Enkele dagen 
voor deze oplevering, wor
den de betreffende woningen 
al door Van Bree opgeleverd 
aan het Bouwfonds. Het 
Bouwfonds nodigt de kopers 
op die eerste oplevering ook 
al uit om de nieuwe woning te 
inspekteren. Maar in principe 
gaat het dan nog niet om de 
officiële oplevering! Tijdens 
de officiële oplevering mag U 
zich laten vergezellen door 
eenieder die U daarvoor uit-

kiest, maar de toekomstige 
bewoner dient het protocol te 
ondertekenen, waarin alle aan
getroffen gebreken worden 
vastgelegd. hl principe heeft 
de koper na deze oplevering 
geen juridische grond meer 
om uiterlijke gebreken ver
haald te krijgen op het 
Bouwfonds. In de prak1ijkkan 
het nog bestwel eens de moeite 
v/a21~d zijn om gebreken ·die 
pas later opvallen alsnog te 
melden. Uiteraard gelden voor 
de verborgen gebreken door 
het G.LW. bepaalde 
garantieperioden. 

Wallieer U zich tijdens de 
oplevering wilt laten verge
zellen door iemand van de 
Vereniging Eigen Huis, moet 
U lid zijn van deze vereniging 
(de contributie bedraagt on
geveerf30,-perjaar). U mag 
zich aanmelden als lid op het 
moment dat U zich opgeeft 
voor de opleverl.;:euring. De 
Vereniging Eigen Huis merkt 
aan het aantal aanmeldi'1gen 
voor een opleverkeunng op 
dezelfde dag en bouwplaats, 
datereventueelmeerderekeu
ringen plaats vinden, zodat 
korting verleend kan worden. 
Die korting wordt dan auto
matisch verleend. Noch de 
kopers vereniging, noch de 
kopers zelf hoeven te coördi
neren dat deze korting ver
leend wordt. Betaling dient 
handje contant je te geschie
den, na afloop van de keuring. 
Wij hebben allemaal onze 
woningen gekocht onder 
GI.W. garantie. Om de ko
pers een middel in handen te 
geven, waarmee de koper de 
leverancier onder druk kan 
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zetten om de tijdens de 
opleveringgekonstateerde ge
breken snel en adekwaat te 
verhelpen, heeft het G.LW. 
bepaald, dat voor de 
oplevering 5% van de koop
som in depot gestort wordt bij 
de notaris, of dat de leveran-
Gier een ba...TL1.::ga...ral:tit' ~f !:1oet 
geven terwaardevan die zelfde 
5%. In ons geval heeft het 
Bouwfonds voor alle kavels 
een bankgarantie gedeponeerd 
bij Pigmans Ras en Jansen. 
Dat betekent in concreto, dat 
de notaris wel kan beschikken 
over die 5% van de koopsom, 
maar dat het Bouwfonds het 
geld op de eigen bankreke
ning laat staan. Wij, als koper, 
dienen alle telmijnen aan het 
Bouwfonds te voldoen, en 
merkeneigenlijknietsvandeze 
zogenaamde 5% regeling. 
En dan is eindelijk de woning 
van U! 

# i 

Advertenties 
Het lijkt de redaktie een 
leuk idee om de 
wijkbewoners de moge
lijkheid te bieden kleine 
advertenties te plaatsen in 
deze wijkkrant We wil
len daar wel een aantal 
vOOlwaarden aan verbin
den: 
1) Alleen particulieren 
mogen gratis adverteren 
2) De advertenties dienen 
schriftelijk te worden in
geleverd op het redaktie 
adres 
3) We behouden ons het 
recht voor advertenties 
zonder opgave van rede
nen niet te plaatsen 
4) Advertenties mogen 
niet meer dan 50 woor
den bevatten. 
5) Advertenties dienen 
vergezeld te gaan van 
naam en adres. 
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Geschilderd of niet 
Het Bouwfonds heeft al een paar keer gewaarschuwd dat de 
mogelijkheid bestaat dat niet alle woningen wit afgeschilderd 
zullen zijn wanneer ze opgeleverd worden. Met name de 
woningen die in november zullen worden opgeleverd lopen dit 
risiko, wegens de grotere kans op regen tijdens de laatste weken 
van de bomv. "''/olgens he",L BOuwfonds Zullen deze woningen itî 
het komende vOOljaar alsnog worden voorzien vaneen verflaag. 

Hoe zou U hier mee om kunnen gaan? U dient er in ieder geval 
voor te zorgen datin hetopleverprotocoleen aantekening wordt 
gemaakt over dé staat van het schilderwerk. Vervolgens treden 
er enkele bepalingen van het G.I.W. in werking. Het schilder
werk wordt niet binnen 15 dagen na oplevering verricht, het 
aannemersbedrijf Van Bree vertrekt van het bouwterrein, wat 
voor zekerheid behoudt U, dat het schilderwerk in het voorjaar 
wel degelijk verricht zal worden? 
Het Bouwfonds heeft bij de notaris een bankgarantie gedepo
neerd, die het notariaat de mogelijkheid biedt over gelden van het 
Bouwfonds te beschikken. hl eerste instantie gaat het om 5% 
van de koop-aanneemsom, maar nadat alle overige gebreken 
zijn verholpen, en alleen het buiten schilderwerk nog dient te 
worden afgerond, is het gebmikelijk, dat deze 5% wordt temg 
gebracht tot 1 % van de koop-aanneemsom. Ook Vereniging 
Eigen Huis vindt dat redelijk. Overigens dient U daar zelf 
toestemming voor te verlenen, het Bouwfonds kan nooit op 
eigen gezag een stuiver van deze 5% uit depot nemen! Bij 
voortdurende onenigheid doet het G.I.W. een voor alle partijen 
bindende uitspraak. 

De opstalverzekering 
Iedereen wordt geacht voor de eigen woning met ingang van de 
datum van oplevering een opstalverzekering af te sluiten. Er 
bestaat! echter geen e\5njui ~1 gê; (~·ruist)regels ten aa...we:l V~;.:1 het 
te verzekeren bedrag (herbouw waarde). Van Bree heeft veel 
materialen met korting in kunnen kopen, aangezien het r,ier om 
eenproj ekt van 83 woningen gaat. Wanneerstarkseenindivudele 
koper onverhoopt gedwongen zou worden de eigen woning te 
herbouwen wegens een calamiteit, zijn dezelfde materialen voor 
de individuele koper beduidend duurder. 
De vereniging Eigen Huis hanteert de volgende richtlijnen ta. v. 
bepaling van de zogenaamde herbouwwaarde. Allereerst dienen 
de stichtingskosten bepaald te worden van elke woning. De 
stichtingskosten zijn gelijk aan het bedrag dat overblijftwanneer 
U de grondprijs aftrekt van Uw koopsom. Vervolgens dient U 
bij deze stichtingskosten een percentage op te tellen, de zoge
naamde seriebouw toeslag. Vereniging Eigen Huis hanteert 
daarbij tabellen die suggereren dat de seriebouw toeslag 30% 
van de stichtingskosten bedraagt, indien er meer dan 80 iden
tieke woningen zijn gerealiseerd in een projekt. 
Wanneer U liever uitgaat van een aantal van 6 tot 20 identieke 
woningen, zou U uitkomen op een seriebouwtoeslag van 12%. 

Daarbij dient U vervolgens nog de kosten van meerwerk, 
nagelvaste vloerbedekking (plavuizen, parket etc.) en een even
tuele nieuwe keuken bij op te tellen. 
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De bouwinspectie 
Woensdag 8 juni heeft een vertegenwoordiger van de 
Vereniging Eigen Huis weer een bouwinspektie uitgevoerd. 
Deze keer zijn de kavels 24 tot en met 55 bekeken. Over de 
ai~èmene kwaliteit van de bouw walen niet zo ,,;;.:xl opmer
kingen te maken, maar deze vertegenwoordiger had toch 
wel wat commentaar op de versclilliendeuitvoeringsvormen. 
Hij baseerde zich daarbij op het nieuwe bouwbesluit, 
waarin een aantal wijzigingen zijn verwerkt ten opzichte 
van het bouwbesluit dat gold in de tijd dat ons projekt vorm 
kreeg en werd goedgekeurd 

In onze woningen zitten een 
aantal ramen van "grote afme
tingen", wat tot gevolg heeft 

dat deze ramen relatief zwaar 
zijn. Dat kan tot gevolg heb
ben dat de uitzet ijzers van 
klepramen en de scharnieren 
van zwenkramen niet bestand 
zijn tegen de krachten die zul
len worden uitgeoefend. In 
hetnieuwe bouwbesluitis vast
gelegd dat ramen altijd kleiner 
moeten zijn dan 80 centimeter 

in elke richting. 
Een andere opmerking betrof 
de dilatatievoegen die zijn aan
gebracht in alle woningen. 
Deze dilatatievoegen hebben 
een dubbele funktie. Zij moe
ten helpen voorkomen dat er 
scheuren in de buitenbladen 
ontstaan wanneer de houten 
puien op een andere manier 
krimpen of uitzetten dan de 
stenen ernaast. Daarvoor zijn 
de dilatatievoegen breed ge
noeg. Zij hebben echter te
vens de funktie om 
dwarsuitzettingen op te van
gen. Volgens deze inspek.-reur 
was het niet zeker de huidige 
dilatatievoegen breed genoeg 
zijn om de krachten die ont
staan in spouw bladen die over 

Nieuwe eigenaar 

10 kavels aan elkaar 
vastgemetseld zijn, daadwer
kelijk op te kunnen vangen. 
Daar staat tegenover dat onze 
muren wit geschilderd zijn 
waardoor zij minder warmte 
op zullen nemen. En, als ver
geli jking, in de bestaande 
woningen in het Witte Dorp 
zijn geen dilatatievoegen op
genomen. En daarhebbenzich 
na vijftig jaar nog geen scheu
rengevormd.Hetbestuurheeft 
een aantal kopiën van het 
inspektierapport klaar liggen 
voor geïnteresseerden. We 
hebben gemeend dat de 
gekonstateerde gebreken niet 
rechtvaardigden dat er een of
ficiële ldacht wordtingediend 
bij het Bouwfonds. Uiteraar'd 
hebben wedefmna VanBree 
en het Bouwfonds wel een 
kopie vanhetinspektierapport 
gegeven. Voor de volledig
heid volgen hieronder de ze
ven punten van kritiek, die in 
het rapport zijn opgenomen: 
1) De draairamen in de voor
gevel op de begane grond 
(VS 1 woningen) zijn te breed 
(93 centimeter). De maximale 
breedte volgens voorschrift 83 
centimeter. Eventueel wijzi-

Wegens onvoorziene omstandigheden hebben de heer Gooren 
~ ~ 

en mevrouw Gooren-Verhallen hun woning (kavel 20) moeten 
verkopen. Deze woning is vervolgens gekocht door mevrouw 
A v.dSchans, tijdelijk woonachtig op de Van Meursstraat 11 te 

Eindhoven. 
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gen in uitzetramen. 
2) Leidingkoker in lepe hoek 
van zoldertrap doortrekken 
toL boverIkaüt trapilek in ver
band met aanbrengen leuning 
in lepe hoek. 
3) Eventuele leidingen ter 
plaatse van trapgat op zolder 
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niet op vloerhoogte aanbrengen 
in verband met het aanbrengen 
van de trapleuning 
4) Eventueel wisselende 
plafondplaten uitvlakken vóór 
hetaanbrengen van het spuitwerk 
5) Knipvoeg ontbreekt in borst
wenng op begane grond van 

-

hoekwoningen (voorgevel) 
6) Dwarsventilatie in gara
ges volgens voorscluiftaan
breügelîü.abij de vlocT {lUax. 
35 centimeter) 
7) Onderdorpels van 
buitenkozijnen afdekken tij
dens de bouw. 
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Het bestuur van de kopersveremging onderzoekt momen= 
teel of er voldoende animo onder de kopers bestaat om lid 
te worden van een stichting, die zich ten doel stelt de paden 
en wegen die met van de gemeente zijn, mt te rusten met 
extra voorzieningen die het gevoel van veiligheid bevorde= 
ren en al\le voorzieningen ook te onderhouden. Alle kopers, 
dus ook zij die geen lid zijn geworden van de 
kopersveremging, worden benaderd met het verzoek lid te 
wiHen worden van deze stichting. Deze stichting staat los 
van de kopersvereniging en los van het Onderhoudsfonds 
dat we momenteel ook proberen op te richten. Het is wel zo, 
dat het bestuur van de kopersveremging nu het initiatief 
heeft genomen om deze stichting op te richten, maar we 
streven er naar dat er straks een apart bestuur voor deze 
stichting komt. Alleen indien meer dan 90 % van de kopers 
daadwerkelijk bereid is lid te worden van de op te richten 
stichting, zullen wij konkrete akties gaan ondernemen. 

Hoe gaan we de zaken nu 
aanpakken? Methetnotanaat 
Pigmans, Ras en lansen heb
ben we een afspraak gemaakt, 
dat de stichting kostenloos kan 
worden opgericht. Zij krijgt 
de naam stichting "Beheer 
Paden", helaas reikt onze fan
tasie nietveel verder. We staan 
uiteraard open voor sugges
ties van kopers om een betere 
naam te gaan gebruiken! Zo
als we al eens hebben toege
licht op een van de algemene 
ledenvergaderingen, willen we 
de volgende zaken laten rege
len door deze stichting: on-
derhoud iran de l;:olken, 
schoonhouden van de toe
gangswegen naar de garages, 
ophangen van bordjes "privé 
terrein", en aanleg van ver
lichting. Het bestuur heeft de 
kopers die op de 
ledenvergadering van 22 juni 
aanwezig waren gevraagd of 
men het nodig vond dat het 
schoonhouden van de brand
gangen centraal wordt gere
geld. Zestig procent van de 
aanwezigen was daarvoor. 
Aan de ene kant mag daaruit 
worden gekonkludeerd dat er 
een meerderheid voorstander 
van is om het onderhoud van 
de brandgangen centraal te 
laten regelen. Daar staat te
genover dat veertig procent 
van de kopers daar om ver-

schillende redenen geen voor
stander van is. Het bestuur 
vindt het belangrijk dat de 
stichting "Beheer paden" op
gerichtwordtwaarbij we stre
ven naar deelname van negen
tig procent van alle kopers. 
We hebben dan ook aan de 
ledenvergadering gevraagd, of 
zij er mee akkoord kon gaan, 
dat ondanks de meerderheid 
voor het schoonhouden van 
de brandgangen, toch de mo
gelijkheid opengehouden 
wordt om het schoonhouden 
van de brandgangen niet door 
de stichting te laten regelen. 
Pas na cOB.sult2.tie 'van ~ l1e il1-

dividuele kopers kan het be
stuur de balans opmaken en 
becijferen of er voldoende 
deelname zal zijn, indien het 
schoonhouden van de brand
gangen centraal geregeld 
wordt. Er waren ook kopers 
die aangaven dat zij voorstan
der zijn van milieuvriendelijk 
onderhoud, en om die reden 
liever niet de Ergon bedrijven 
met onkruid verdelgers de 
brandgangen laten behande
len.Ookdatargumentpleiter 
voor om het onderhoud van 
de brandgangen niet centraal 
te regelen. 
De aanleg van verlichting heeft 
tot doel de sociale veiligheid 
in onze wijk te bevorderen. Er 
zijn al veel proef projekten 
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geweest, ook in Eindhoven, 
waarbij is aangetoond dat in
brekers zich minder behaag
lijk voelen, wanneer hun mo
gelijkevluchtwegengoedver
licht zijn. Maar ook agres
sieve delicten komen minder 
voor in goed verlichte omge
vrngen. 
Door de betreffende verlich
ting door één centraal orgaan 
te laten verzorgen, bereiken 
we ook dateroveral eenzelfde 
type lamp komt te hangen, en 
dat verhoogt weer de unifor
miteit in de wijk In de alge
mene ledenvergadering van 
april hebben we een voor
beeld van zo'n beoogde lamp 
getoond. Dit type lamp is 
slagvast, zodat ze niet snel 
sneuvelen, en voolL..ien van 
schemer schakelaars, zodatze 
automatisch aanspringen wan
neer het donker begint te wor
den. Deze lampen worden op 
strategische plaatsen beves
tigd aan de garages en 
bergingen van de bewoners, 
en zullen de benodigde elektra 
ook betrekken van de betref
fende bewoners, die daar een 
vergoeding voor krijgen van 
de stichting. Het is de bedoe
ling PL lampen van 11 Watt te 
gaan gebruiken in deze 
annaturen. Dergelijke lampen 
verbruiken slechts voor een 
bedrag van ongeveer flO,
elektriciteitskosten op 
jaarbasis. 
Overigens is het nu al zo, dat 
alle eigenaren van garages en 
alle eigenaren van premie A 
woningen zich bij de onderte
keningvanhunkoop-aanneem 
overeenkomst verplicht heb
ben om toe te treden tot een 
soortgelijke stichting, maar 
dan een die wordt bestuurd 
door het Bouwfonds. Het 
Bouwfonds heeft zelf geen 
belang bij deze stichting, maar 
heeft van de gemeente weer 
de verplichting opgelegd ge
kregen om het beheer van de 
niet openbare wegen in dit 
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projekt te regelen middels het 
oprichten van een stichting. 
Voor de betreffende kopers is 
dat in onze beleving een min
der aangename situatie, aan
gezien zij dan voor een deel 
zijn overgeleverd aan de gril
lenvan een buitenstaander, 
die niet op deze veranLWoor
delijkhedenzitte wachten. Wlj 
denken dat preventief onder
houd op den duur goedkoper 
zal zijn dan repareren van 
mogelijke gebreken. Wie gaat 
er b.v. regelen dat een kolk 
ontstopt wordt, als daar het 
water niet meer afgevoerd 
wordt? 
Samenvattend zouden we 
willen suggereren dat de stich
ting "Beheer Paden" drie voor-

nill t 

deel~es oplevert, te weten een 
integraleaanpakdiezorgtvoor 
een beter gevoel van sociale 
veiligheid, fraaiere want uni
forme buitenverlichting en 
adekwaat onderhoud van de 
gemeenschappelijke voorzie
ningen. Het bestuur durft dan 
ook re hopen op een gr0te 
bereidheid onder de kopers, 
om lid te willen worden van 
deze stichting. Om een juiste 
inschatting te krumen doen 
van die bereidheid, zal het be
stuur iedere koperindividueel 
benaderen om een machtiging 
te ondertekenen, waarna bij 
gebleken voldoende belang
stelling de stichting daadwer
kelijk kan worden opgericht 

Beste medebewoners 
Net rus jullie verheug ik mij op mijn womng in de "Witte 
Burgh", oftewel het tweede Witte Dorp. Th zal me even 
voorstellen: :ik ben Viola Straeter, en werk aIs stedebouw
kundige bij de Dienst Stadsontwikkeling van de Gemeente 
Eindhoven. In die hoedanigheid heb ik aan devvieg gestaan 
van het plan, sterker nog, bij de geboorte-planning was ik 
ru betrokken! Dat alles speelde zich ru ruin 1987. Th wiljullie 
metverrnoeienmeteen opsomming van alle gebeurtenissen 
tijdens de ontwikkeling van het DAF-l-terrein, maar wel 
vvil ikjullieinforrnteren over de erachterliggende gedachten, 
kortom het hoe en waarom. 

Het (toen braakliggende) ter
rein grenst aan het Witte Dorp, 
op de monumentenlijst ge
plaatst vanwege zijn grote ar
chitectoniscb/stedebouwkun
dige waarde. Bij het ontwer
pen van het woningbouwplan 
voor het DAF-terrein is de 
belangrijkste vraag geweest 
hoe om moest worden gegaan 
met zo'n wijk, met zo'n her
kenbaar uiterlijk, met zoveel 
kwaliteiten in zich, in heel 
Eindhoven bekend, en ont
worpen door de zeer gewaar
deerde architect Dudok. 
hl stedebouwkundig opzicht 
was het plangebied te klein 
om er een nieuwe op zich zelf 

staande eenheid van de ma
ken. Een sterk in vormgeving 
contrasterend ontwerp zou tot 
een verdergaande 
versnippering van het 
totaalgebiedleiden. Uitgangs
punt was en is: inhaken op en 
aansluiten bij de bestaande ste
debouwkundig/architectoni
sche kwaliteiten van het Witte 
Dorp. De mBO is er in ge
slaagd om, binnen de kaders 
van een vrij globaal bestem
mingsplan "de Burgh C", de 
bestaande kwaliteiten van het 
Witte Dorp uit te breiden en te 
versterken met onze nieuwe 
buurt! 
Omdat we, denk ik allemaal 

(vervolg op pagina 5) 
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(vervolg van pagina 4) 
willen dat onze buurt uitgroeit 
totwaardig zusjelbroertje van 
het Witte Dorp is het van be
lang dat we met zorg met onze 
woningen en woonomgeving 
omgaan. Op de Dienst 
Stadsontwikkeling zijn we 
momenteel bezig om een ge
detailleerd bestemmingsplan 
te maken: "I de Burgh C". 
Hierin worden aan- en 
uitbouwmogelijkheden opge
nomen die nauwkeurig wor
den afgestemd op het behoud 
van de architectonischelste
debouwkundige kwaliteiten. 
Dit betekent dat de rooilijnen 
(bebouwings-grenzen) zeer 
zorgvuldig worden vastge
legd, waardoor een wildgroei 
van allerlei aan- en uitbou
wen, bijgebouwen, schuttin
gen (aan de openbare weg) 
onmogelijk wordt, en de hoge 
belevingswaaroe van de stra
ten en tuinen gewaarborgd 
wordt (= hetblijvendgenieten 

van een hannonieus straat
beeld en open tuingebieden). 
Dit wil niet zeggen dat er niet 
aan-en uitgebouwd mag wor
den, maar er zullen richtlijnen 
worden opgesteld waaraan 
deze zullen moeten voldoen. 
Deze hebben te maken met de 
situering, de grootte, de 
hoogte, maar ook met de ver
schijningsvorm 
(materiaalsoorten-kleur,etc). 
Wanneer jullie plannen heb
ben om aan- en of uit te bou
wen, of om bijgebouwen te 
plaatsen, neem dan eerst even 
contact met mij op. Th:: kan je 
dan vertellen of je plannen 
passeninhetconcept -bestem
mingsplan, dat bespaart je veel 
tijd en eventuele teleurstellin
gen. Bij een kop (gemeente
)koffie kunnen we de moge
lijkheden doornemen! 
In nauw overleg met Cees 
Donkers, mijn collega en ja
ren1ang enthousiast voorzit-

H 
WW M 

'E JU 
?II 
JP • ~ 

ter van de Stichting Het Witte 
Dorp (en wonend in het Witte 
Dorp), wordt het bestem
mingsplan - in de geest van de 
uitbreidings-mogelijkhedenin 
het bestaarlde Witte Dorp -
gemaakt Hetzalduidelijkzijn 
dat we daarmee beogen een 
duurzaam mooie woonomge
ving te scheppen in harmonie 
met, en aansluitend op die van 
het witte dorp, zodat we da
delijk allemaal met trots kun
nen zeggen wij wonen in het 
tweede Witte Dorp, of mis
schien gaat het wel "de Witte 
Burgh" heten. Wie weet ko
men ook wij dan tezijnertijd 
op de monumentenlijst! 
Th:: wens jullie een probleem
loze oplevering, een voorspoe
dige verhuizing, en voor wie 
nog moet wachten (zoals ik): 
een fijne vakantie!! 
Viola Straeter, tel. werk: 040 
- 386294 
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Openbare voorzieningen 
De kopersvereniging heeft een commissie in het leven 
geroepen die zich bezig houdt met de openbare voorzienin~ 
gen in onze wijk. Leo Dinissen, Marie) et Burgeling en Niek 
Goverde proberen een aantal voorzieningen afte stemmen 
op onze wensen t.a.v. de bomen die te zijner tijd geplant 
zullen worden, de verkeersvoorzieningen die getroffen zul~ 
len worden ende eventuele herinrichting vanhetBurghpiein. 

De kommissie is er intussen 
in geslaagd te achterhalen wie 
er binnen de gemeente de 
allilspreekpunten zijn voor de 
genoemde voorzieningen, en 
dat is al een klein succesje. 
Het ambtelijk apparaat van 
Eindhoven stelt zich niet op 
in termen van wijken of buur
ten, maar stelt mensen aan die 
zich bezig houden met b.V. 
groenvoorzieningen voor heel 
Eindhoven. En dan is er niet 1 
persoon die alle vragen weet 
te beantwoorden ta.v. de bo
men die bij ons in de straten 
zullen gaan komen. Nee, er 
zijn ambtenaren die naden
ken over het type boom dat in 
ons wijkje thuis hoort; in een 
gemeentelijk en stedebouw
kundig plilli (GESP) schrij
ven zij dan b.V. dat er in de 
gebr. van Doome straat ba
men dienen te komen meteen 
hoogte tussen de 5 en 6 meter 
en een bolvormig karakter. 
MetdezeGESP omschrijving 
gaat vervolgens een afdeling 
binnen de Dienst Openbare 
Werken aan de slag. Zij 
selekteren een aantal bomen 
die aan de kriteria voldoen en 
geven vervolgens een uitvoe
rende afdeling opdracht om 
de geselekteerde bomen te 
gaan planten. Deze uitvoe
rende afdeling zoekt een ge
schikthoveniersbedrijfen be
paalt op welk tijdstip dit 
hoveniersbedrijf aan de slag 
gaat. Indien alles volgens plan 
verloopt, worden in het ko-

mende v ooIj aar de boom
pjes geplant 
Of en wanneer het 
Burghplein heringericht 
gaat worden is nog on
duidelijk. De gemeente 
Eindhoven schijnt voor 
1994 geen geld meer te 
hebben om ook maar er
gens in Eindhoven 
speelvoorzieningenaan te 
passen. Of we in 1995 in 
aanmerking komen, is 
nog niet duidelijk. Dat 
kan afhangen van b.V. de 
technische staat van de 
voorzieningen (veilig
heid)' of van een 
struktureel groter aantal 
kinderenindebetreffende 
wijk, waardoorbestaande 
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kend zouden zijn. Er 
schijnt een nota te circu
leren, waar we hopenlijk 
eenkopievantoegestuurd 
krijgen. 
Wel is er overleg geweest 
meteenzelfdekomrnissie 
van de stichting het Witte 
Dorp. Leo Dinissen en 
MarieJet Burgering zijn 
uitgenodigd om zitting te 
nemen in deze kom
missie, waardoor alle be
trokkenen (WitteDorpen 
Witte Burgh) zich als 1 
gesprekspartner kunnen 
bewegen richting ge
meente. Binnenkortvindt 
er een gesprek plaats tus

sen deze kommissie en 
wethouder Vander Spek. 
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Perlodlek voor de bewoners van Het WItte Dorp, Eindhoven . 
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50 jaar geleden werd Eindhoven bevrijd en 't Witte Dorp bestaat nu 55 jaar. Dus reden genoeg 
om feest te vieren. AI een tijd wordt er hard gewerkt om er een schitterend weekend van te 
maken met een gevarieerd programma. U kunt hier eind augustus alles over lezen in de 
feestkrant. 

De feestcommissie 


