
DE WIT E BURGH 

Periodiek voor de bewoners van De Witte Burgh, Eindhoven. 

Groots bevrijdingsfeest 
Dankzij de prima organisatie door een groot aantal vrijwil
ligers is het bevrijdingsfeest een doorslaand succes gewor
den. Daar kon het tegenvallende weer niets aan af doen. 
Ondanks de regen mo~hten alle aJr.ti"viteiten zich in een 
goede i.)eîang3teilii!g -. .:.~.{::;:;,;:;;~=. H(J~gt';:>~'-'-ll:"~ wa,!; :t.GaU.l€:. 

twijfel d~ feestavond zelf, hoewel de kinderen daar mis
schien 2..1ders over denken. 

De zaterdag middag heeft geheel Na de kinder disco, werden liefst 
in het teken gestaan van de kinde- 200 gasten onthaald op een portie 
ren. Voordat er in de feesttent "chinees"; Geen haute cuisine, 
ge.;i.alt werd met de akiiviteiten, 
konden zij een treinri~e maken 
door de w-ijk Aansluitend werden 
zij in de tent verwacht om hun 
fietsenfeestelijkteversieren, vlag
gentemaken,zich telatenschmin
ken als gewonde, te leren volks
dansen of om zelf muziek te ma
ken. Aan het einde van de middag 
mochten ze zichzelf enhun werk
stukken presenteren in een op
tocht die werd begeleid door en
kele uit de tweede wereldoorlog 
stammende legervoertuigen. 

naar "yel lekker. B~j al di\~ 

31.iiv-iteiten hielden de bewoners 
van de Witte Burgh zich rustig op 
de achtergrond, maar bij het vol
gende onderdeel werd het de heer 
F.v.d.S., woonachtig aan de 
Burghstraat te veel. Enthousiast 
w-ierp hij zich op als vrijw-illiger 
voor een paukensessie op het po
dium van de feesttent, en zonder 
schroom roffelde hij zijn partij* 
mee. Het zelf musiceren riep heel 
wat bij hem op, en tot laat in de 
avond probeerde hij de andere 

aanwezigew-itte burgers te bewe
gen deel te gaan nemen aan een 
nieuw op te richten orkest 

Al snel kreeg discj ockey Petervan 
Dillendevoe~es vande grondmet 
zijnjaren vijftig muziek, afgewis
seld met optredens van het 
buurtorkestdathetaanwezigepu
bliek vergastte op enkele krakers. 
Hd. üLlllhli.tf "Apache" was c;i;:H 

van de hoogtepunten, mede dank
zij de inbreng van een lokaal zeer 
populaire gitarist Het afsluitende 
"Till we meet again" werd door 
velenmeegezongen,maarriepook 
emoties op zoals die passen bij een 
herdenking van de tweede we
reldoorlog. 
Onder toeziend oog van enkele 
politieagenten duurde hetfeesttot 
ongeveer half drie voort. De vol
gende dag werden de aktiviteiten 
vervolgd met een ontbijtconcert, 
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Van de redactie 
l'l/{p! eniÇYf!. zithetszp.naste tJ'ots 

v A..J '-'.!. -

presenteren wij u de tweede 
uitgave van onze wijkkrant. 

De redactie prijst zich geluk
kig met de overwegend posi

tieve reakties die wij hebben 
mogen ontvangen van u. In

tussen heeft de redactie ver
sterking gekregen in de per
soon van Hans Hurkmans. 
We zouden echter nog steeds 
wat versterking kunnen ge
bruiken. Misschien een uit

daging voor u? 
In deze wijkkrant tJ-~ft u een 
~:rOle verscheuienheld aan in 

. de ':~Ifi/ffthtgeving. Enerzijds 

volgt de redactie met argus

ogen wat er op de bouw ge
beurt, maar voor de sociale 
aspekten vanhenvonen in een 

1vijk groeit intussen ook onze 

hoewel er weinig deelnemers zul
len zijn ge\\'eest die bereid waren 
zo lang op hun ontbijt te wachten. 
De zondag bracht wat meer cul-

1 " "{ 1"1 (" 
lliur, maar\v:;r:..=. Uli..c.üiue~iX ê:~g;- . 
sloten door hetda..'1iggedecimeerde 
huisorkest. Leek het geheel 
uterdagnacht nog op een 
blaasorkest, waarbij de klanken 

cUlndnchl. Fen aantol beH:o

ners hebben het grandioze 
lustrumfeest op het 

Burghplein mee mogen ma
ken en envorden initiatieven 

genomen voor de organisatie 
van een openjngsfeest en 

peuter gymnastiek. Verda in
fonnerenwij u over de moge

lijkheden met betrekking tot 
snelheidsremmende maatre
gelen, waar tijdens de alge
mene ledenvergadering over 

is gesproken. Naast 
verkeersdrempeis blijken er 
aiternatiel'ellwg;eiifidte--den ie 
zijn om de verI:eersSrielheid te 
reguleren. De uitsmijter van 
deze uitgave is het intervie'rV 
metde uitvoerdervande bouw, 
Ad Schepers. 

van het koperwerk de snerpende 
gitaren ruim wisten te overstem
men, op de zondagmiddag bleken 
de blazers te veel geleden te heb-

lullig feilloos op aan, en met het 
bekende "Apache" l..-wam een 
einde aan een, zoals een Hollan
der pleegt te zeggen, leuk feest. 
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Onderhoudstips 
De inspecteurs van Vereniging Eigen Huis hebben voor ons een 
paar tips gefonnuleerd: 

@ Smeer de vensterbanken in met -witte was, zodat vocht er niet 
te makkelijk in kan trekken. Let er vooral op, dat er geen 
koffie gemorst wordt; koffie is vijand nummer 1 van deze 
Jura vensterbanken. 

@ De stalen profielen van de binnen kozijnen mogen wel met 
een vochtige doekworden afgedaan, maar er moet voorzich-
tig \Norden o~llgegaan met "1},fater. Het poets\vater- blijft 
gemakkelijk achter in met name de kozijnen onder de ruiten 
boven de deuren, en werkt zo roest in de hand. 
Spoel de waterleidingen in de nieuwe woningen geruime tijd 
door, voordat U het water gaat consumeren. Op die manier 
kunnen eventuele resten kopervijlsel worden afgevoerd. 

• Smeer wat groene zeep op de tegels in badkamer en wc. 
Daarna laten de resten van het voegcement zich wat makke
lijker verwijderen. 

• Warm een nieuw huis nooit te abrupt op. Laat de centrale 
verwarming eerst enkele weken de temperatuur op ongeveer 
15 graden handhaven, en voer dan pas de temperatuur 
geleidelijk op. Wanneer U dat niet doet, ontstaan er makk:e
lijker barsten in stuc-werk, ofklappen er zelfs hele tegels van 
de wand. 

• Strooi wat taLkpoeder op de rubber tochtprofielen in de 
kozijnen van buitendeuren. Dat helpt voorkomen dat pas 
geschilderde deuren vast blijven plakken aan deze profielen. 

• Elke CV ketel heeft een open water-afvoer. Deze afvoer 
mondt uit in een open pvc buis, die direkt aangesloten is op 
het riool. Wanneer het waterslot in die buis de rioollucht niet 
meer kan tegenhouden, doordat er te veel water is verdampt, 
gaat het ook op de zolder naar de bekende putlucht ruiken. 
Het verdampen van het water in het waterslot kan worden 
tegengegaan door wat slaolie toe te voegen. U kunt daartoe 
een paar eetlepels slaolie gieten in de afvoerbuis. 

Peuter .... en Ideutergymnastiek 
Al pratende rees het idee bij enkele jonge ouders dat het 
missehieneenleukinitiatiefzou zijn omb.v. op de zaterdagochtend 
een gymnastiekles te organiseren voor de peuters en kleuters uit 
de vvijk, onder leiding van een gekwalificeerde kracht. Voordat 
deze oud~rs daadwerkelijk tot aktie over willen gaan, zouden zij 
graag een beeld krijgen Véln de animo onder de jeugd. We zouden 
graag willen weten hoeveel kinderen er mee denken te gaan 
doen, zodat we een besluit h.'Unnen nemen of we een dergelijke 
activiteit daadwerkelijk zullen gaan organiseren. Bent U geïnte
resseerd? Laat dat ons dan even weten, en vertelt U ook meteen 
welk tijdstip op de zaterdagochtend het beste schikt. Als lokatie 
hebben we de gymnastiekzaal van basisschool de 1 e Wilakkers 
op het oog. Verder verwachten we dat de financiële bijdrage 
ongeveer een rijksdaalder per kind per les zal bedragen. Maar dat 
hangt uiteraard weer af van het aantal kinderen dat mee denkt 
te willen gaan doen. Als leeftijdsgrens denken we aan kinderen 
tussen de 2 en 6 jaar. De lessen zullen bij gebleken voldoende 
animo in januari van start gaan. U kunt kinderen aanmelden bij 
Arna Govers (Burghstraat 64, telefoon 040-119226). 

Jaargang 1, nummer 2, oktober 1994 

lachten na de opleveriIlg 
Nadat u in uw nieuwe huis 
bent gaan wonen, is het moge
lijk dat u een aantal zaken 
ontdekt Waaï0Ver u ni.et te
vreden bent Ook dan advise
ren -wij u om het Bouwfonds 
zo snel mogelijk schriftelijk te 
verzoeken het probleem op te 
lossen. Vanaf de datum van 
oplevering geldt namelijk een 
garantieperiode van zes maan
den tegen tekortkomingen. 
Ookishetmogelijkdattijdens 
de bouw is afgeweken van de 

technische omschrijvingen/of 
tekeningen. Weliswaar is het 
zo dat de bouwer binnen be
paalde grenzen het recht Ïleeft 
om te -wijzigen, zie hiervoor 
artikel 6 van de algemene voor -
waarden van uw koop/ 
aannemingsovereenkomst, 
maar als u denkt dat een -wijzi
ging afbreuk doet aan de 
waarde, de kwaliteit, de 
bruikbaarheid of het uiterlijk 
aanzien van de woning, dan 
raden -wij u aan om direkt na 

ontdekking de ondernemer 
schriftelijk te verzoeken dit 
alsnog uit te voeren zoals dat 
is ovef(~engekomen. Voor 
verborgen gebreken geldt een 
aansprakelijkheidstermijn van 
5Y2 jaar na oplevering. Het 
gaat hierbij om gebreken die 
redelijkerwijze niet eerder 
ontdekt hadden kunnen wor
den. Ook nu geldt weer: meldt 
een en ander zo snel mogelijk 
schriftelijk aan het Bouwfonds, 
en dring aan op herstel. 

Restemmingsplan en verglln.llingen 
Voor veel bewoners is het niet duidelijk aan welke regels 
men gebonden is t.a.v. uitbreidingen op de bestaande 
woningen. Met name wordt er veel gesproken ove:r dak
kapellen en tuinversieringen. Om die reden, en om het door 
de gemeente voorgestelde nieuwe bestemmingsplan toe te 
komen lichten, zal een vertegenwoordiger van de dienst 
St~d§~rr~JVi!r=~eling QP ~en va:! de v~!gende algemene 
ledenvergaderingen een toelichting komen geven. 

Een paar zakenwillen we even 
noemen. Voor dakkapellen die 
breder worden dan de halve 
breedte van uw woning, dient 
voorafeen vergunning te wor -
den aangevTaagd. Een ver
gunning zal slechts dan wor
den verleend, wanneer uw 
ontwerp voldoet aanbepaalde 
eisen van de gemeente. Daar
mee probeert men het aantal 
varianten in de -wijk te beper-
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ken. Voor dakkapellen die 
minder dan de halve breedte 
van de woning in beslag ne
men, hoeft u echter geen ver
gunning aan te vragen. Wel 
bent U dan meldingsplichtig. 
Voor tuinversieringen, zoals 
muurtjes, hekken, bergingen 
e.d., geldt een maximaal toe
gestane hoogte van 1,80m 
(muUI1ies) of 2 meter voor 
bergingen e.d. Versieringen 

die hoger worden, zijn 
gunningspliehting, hetgeen zo 
veel vvil zeggen dat er een 
vergunning voor moet wor
den aangevraagd. Naast de 
beperkingen ten aanzien van 
de hoogte, geldt ook de be
perking dat maximaal zestig 
procent van het perceel op
pervlakin beslag mag worden 
genomen door bouwwerken. 
Tot slot is er voor onze -wijk 
eenbeperkingvankracht voor 
het stallen van 
motorvoertuigen op het eigen 
perceel. Het bestemmingsplan 
verbiedt het parkeren van 
motorvoertuigen op percelen 
die niet grenzen aan de be
graafPlaats. 
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v n nnI m k n 
De meesten van ons kennen hem intussen wel, de altijd 
goedlaçhse uitvoerdervan onze bouw. Ad Schepers, 43 jaar 
intussen, kijkt met veel plezier terug op het afgelopen jaar 
dat hij in het Witte Dorp heeft doorgebracht. "Het is toch 
een speciale wijk, dat ben ik in de loop van het jaar steeds 
meer gaan waarderen". 

Het wordt zoe~es aan wat 
rustiger voor Ad. Nu is rust 
een begrip dat amper in het 
\\loordenboekvan ecn~it./oer-

der voorkomt, maar het einde 
van het projekt is voor hem in 
zicht. Vanaf oktober gaat hij 
zich al aJ:ticf bemoeien mot 

het volgende projekt, de reali
satievan 60 woningen inBox
meer. En in de tussentijd te
kent hij voor zijn baas wat 
vloeren in een plcffi dat Van 
Bree in Acht gaat realiseren. 
Het klinkt allemaal wat tegen
strijdig voor de kopers, voor 
wie de oplevering niet snel 
genoeg plaats kan vinden. 

MEERWERK 

Nog dagelijks komen deze 
kopers bij de bouwkeet van 
Ad binnenlopen om wijzigin
gen te bespreken en uitte laten 
voeren Ten tijde van de offi
ciële sluiting in februari van dit 
jaar, paste al het overeenge
komen meer/minderwerk in 1 
dikke ordner. Op dit moment 
heeft Ad aan 3 volgepropte 
ordners nog niet genoeg. Da
gelijks komen er nog kopers 
over de vloer, die 7l'lken ::e
wijzigd willen hebben. V;dhet 
Bouwfonds kan het allemaal 
niet meer, maar Van Bree en 
onze uitvoerder willen zich zo 
klantgericht mogelijk probe
renoptestellen, en pogen nog 
bijna elk verzoek te honore
ren. "Ik geef op dit moment 
echter geen garantie meer, zegt 
Ad desgevraagd. Ik spreek nu 
met de kopers af dat we pro
beren de door hen ingebrachte 
v.1jzigingen ook uit te VO:~7e1l, 

r/mind rw r 
We kunnen er niet vaak ge
noeg op aan dringen om gere
geld Uw woning zelf in een 
vroegtijdig stadium te gaan 
inspecteren. Zo kunt U zelf 
Ad Schepers tijdigwaarschu
wen wanneer er iets mis dreigt 
te lopen. De afhandeling van 
het meer- en minderwerk is 
altijd al wat foutgevoelig, 
daarinverschiltditprojektniet 
van andere soortgelijke 
projekten. En het risico dat er 
watmisgaatneemtalleenmaar 

toe, naarmate er in een later 
stadium nog wijzigingsvoor
stellenwordeningediend door 
de koper. Weliswaar n,oteert 
de uitvoerder al dieverzoeken 
nauwgezet in zijn administra
tie, maar het is dan nog niet 
gegarandeerd dat alle 
onderaannemers hun admini
stratie op de juiste manier bij
werken. Zelfs wanneer de uit
voerder de onderaannemer 
heeft ingelicht dat er een wij
ziging moet worden doorge-

voerd, komt het voor dat die 
onderaannemer dat vergeten 
is op het moment dat er met 
het karwei begonnen wordt. 
Het blijkt in de praktijk het 
verstandigste te zijn om zelf 
de boel mee in de gaten te 
houden. Als er dan al iets ver
geten mocht zijn, dan is het 
meestal gemakkelijker en 
goedkoper te herstellen, dan 
wanneer U met reclameren 
wacht tot de oplevering. 
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maar als een van de 
onderaannemers toevallig ver -
geet zo'n verzoek in acht te 
nemen, dan moeten de kopers 
dat accepteren. Dat spreek ik 
ook meteen met ze af, anders 
word ik inderdaad nog eens 
gek. Nee, ik word hier niet 
gek, maar ge zout het wel 
kanne worre .. Dan kunnen ze 

en af en toe een hek of raam 
hebben vernield, in het niet. 
Op 30 november denkt Ad de 
laatste woningen op te leve
ren aan het BGuwfonds, 
waamahetBouwfonds de laat -
ste sleutel op 2 december zal 
overhandigen. 

ONTSPANNING 

als ze bij ons in Mierlo zeg- We zullen het misschien niet 
gen." 
Er waren voor Ad wel een 
paar specifieke punten, die het 
werken aan onze woningen 
voor hem interessant maak
ten. De ronde muren op de 
begane grond, de luifels van 
de VS 1 en VS2 woningen en 
de overstekken die zijn toege
past waren toch kleine uitda
gingen, "anders dannormaal" , 
zoals Ad het noemt. Verder 
was het de eerste keer dat Ad 
heeft sa..rnengewerkt met het 
Bouwfonds, hoewel de finna 
Van Bree al vele projekten 
heeft gedaan met het 
Bouwfonds. De grootste te
genvaller was de ongewenste 

. verdwijning van een container 
vol gereedschap, een 
schadepost van liefst 17 mille. 
Sinds die gebeurtenis wordt 
het bouwlerrein elke nacht 
verlicht. Daarbij valt het "van
dalisme" van de jeugd, die wat 
met modder hebben gegpoid, 

Witte huizen? 

Na 5 november mag er buiten 
niet meer geschilderd wor
den. Het wordt dus steeds 
onduidelijker of alle wonin
gen nog wel voor de 
opleveringvoorzienzullenzijn 
van een wit jasje. Het 
Bouwfondswaarschuwdehier 
al in een vroeg stadium voor, 
maar tot voor kort waren de 
schilders zelf erg optimistisch 
over de kansen dat allewonin
gen wit zouden worden opge
leverd. 

geloven, maar Ad is zo'n fi
guur die plezier heeft in zijn 
werk. "Mijn vrouw zegt altijd 
dat het werk mijn grootste 
hobby is. Maar als het even 
kan, ga ik met mijn kinderen 
waterskiën. En het meest ge
niet ik toch van een lekker 
zomervakantie. Ik ga elk jaar 
naar Zuid Frankrijk, de laatste 
tijd vooral naar St. Rafaël." 
Ad woontzelfmMierlo-Hout 
met vrouw Annemie, zoon 
Va.l1 14 en d(~chter Va.l1 16. 7r::, 
gaan het komende jaar bou
wen, in de nieuwe wijk 
Dierdonk te Helmond. "T oe
vallig komt onze architekt hier 
uit het Witte Dorp (Maarten 
de Kok, red.). Ik heb tegen 
hem gezegd, teken maar iets, 
geeft niet wat, als het maar 
voor 1 januari gereed is!" We 
zijn benieuwd hoe hij zijn 
drukke werkzaamheden gaat 
combineren met het bouwen 
van een nieuw h,Pls 

Oud papier 

Het oud papier wordt eens in de 
veertien dagen verzameld, en wel op 
de woensdag in de even weken. Ne
gentien oktober is zo'n woensdag. 
Het vuilnis wordt meteen cyclus van 
veertien dagen verzameld. In de 
weken dat het oud papier wordt op
gehaald, worden de groenbakken op 
dinsdag geleegd. In de oneven we
ken (b.v. op 11 oktober) wordt het 
andere vuiL verpakt in de bekende 
vuilniszakken, opgehaald. Elkeclins
dag, donderdag en zaterdag rijdt de 
man van de SRV door de wijk. 
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Tijdens de algemene iedenvergadering van 7 september jl werd gesproken over 
de verkeersveiligheid in de wijk het Witte Dorp en de Witte Burgh. 
Verkeersveiligheid is voor de bewoners van belang. Het feit dat wij komen te 
wonen in een kinderrijke wijk is voor enkele leden reden temeer geweest om dit 
onderwerp tijdens de vergadering bespreekbaar te maken. 

Onder de (toekomstige) be
woners zijn voorstanders aan
wezig die zijn voor het direct 
nemen van maatregelen om 
de verkeersveiligheid zo opti
maal mogelijk te maken. An
derzijds zijn er ook die dit zeer 
zeker ook van belang vinden 
maar ervoor kiezen om af te 
wachten hoe de 
verkeerssituatie zich ontwik
kelt als iedereen er woont en 
dan willen bekijken of het 
überhaupt nodig IS om 
snelheidremmendemaatrege
len te treffen en welke dan; 
naast verkeersdrempels zijn 
er ook andere maatregelen en 
iedere maatregel heeft naast 
de voordelen natuurlijk ook 
nadelen. 
Uiteindelijk is democratisch 
besloten te pleiten voor 
uitritconstructies en verder de 
verkeerssituatie eerst aan te 
zien en dan te evalueren. Is er 

sprake van een onveilig ge
voel? Wat zijn geZien onze 
verkeerssituatie de meest doel
treffende maatregelen? Deze 
keus is mede gemaakt omdat 
blijkt dat de gemeente, indien 
een wijk goede argumenten 
heeft, binnen niet altijd te lange 
termijn actie zal ondernemen. 
De redactie heeft gemeend 
n.a.v. deze discussie het e.e.a. 
aan informatie opgevraagd bij 
Veilig Verkeer Nederland en 
u daarover te informeren. Bij 
Veilig Verkeer Nederland was 
natuurlijk het nodige voor
handen. Wij hebben twee bro
chures uit de serie "Weg
profiel" aangeschaft. De eer
ste' "Geachte college" gaat 
over het hoe en waarom van 
verbetering van verkeerson
veilige situaties. De gouden 
regel is het volgen van de 
volgende strategie: een doel
gerichte aanpak, een doelma-

tigewerkwijze en gebruik van 
doeltreffende middelen. Om
schreven wordt dat ieder ini
tiatief om een verkeerssituatie 
verbeterd te krijgen er op ge
richt moet zijn de weg
beheerder te overtuigen, te 
motiveren. Wie weg
beheerders zijn wordt verder 
omschreven. 
De twee brochure, 
"Snelheidremmende maatre
gelen" gaat over mogelijkhe
df"!} om iets t,~ doen aan hei. 

snelheidsprobleem. 
Hieronder volgt een korte sa
menvattingvandeze brochure. 
Wilt u meer weten dan kunt u 
deze brochures opvragen bij 
het bestuur, in de persoon van 
Hennie Ruitenbeek. 

SNELBEIDREMlVIENDE 
MAATREGELEN 

Verbetering van verkeerson-
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veilige situaties valt weliswaar 
onder de verantwoordelijk
heid van de wegbeheerder 
(meestal de gemeente), maar 
het is een zorg voor iedereen. 
Het snelheidsprobleemkan op 
y;oerscl-.tillerioe iilfu-llCïen wor-
den aangepakt. 
Naast infrastructurele maat
regelen; waarbij veranderin
gen worden aangebracht in 
weg, zoals drempels, uitrit
ten, kan ook gedacht worden 
aan het plaatsen van verkeers
borden, extra politietoezicht, 
voorlichting, educatie en 
training. 
Natuurlijk kan ook gekozen 
worden voor een combinatie 
van voorgaande maatregelen 
die sPrci:fiek op een bepaalde 
"l·f-Il,....~h ~C' ...... f'~·o .... -4-o~rl 
~ ,Lt...-a~~ l.ü .a.....c., ....... ,.:H,i;,.'.l.~~u.. 

Omdat tijdens de vergadering 
I 

gesprcj>ken is over verkeers-
dremI=fels, wordt hieropvol
gend de infrastructurele maat -
regelep besproken. Er wordt 
gespr~ken over fYsiek rem
mende maatregelen.. ruimte-

I -

lijke maatregelen en een com
I daarvan. 
I remmende maatre-

,YC;lIUC;C;lU in niveauver-

DE WiTTE BURGH 

schillen, bochten, versmal
lingen en aanpassingen van 
kruispunten. 
De bedoeling van het 
niveauverschil is dat automo
bilisten er meer last van heb
ben naarmare ze harder rij den. 
Een bocht kan gemaakt wor
den bijvoorbeeld met behulp 
van obstakels als bloembakken 
op die plekken waar een auto
mobilist gezien de verkeers
situatiewordtuitgenodigd om 
hard te gaan rij den. 
Straten die uitnodigen om hard 
te rijden, kunnen een zodanig 
karakter krijgen dat de auto
mobilist de snelheid duidelij
ker ervaart. Voorbeelden zijn 
beplanting en bestrating (de 
bestratL."I1g wordt uitgevoerd 
hl ~n &üder n1ateriaal of an-
dere kleur). 
Het zal duidelijk zijn dat de 
keuze van maatregelen per 
verkeerssituatie verschillend 
zal zijn. De brochure geeft aan 
dat er niet een vaste plan van 
aanpak voor een bepaalde si
tuatie is. Het is de taak van de 
wegbeheerder om aan de hand 
van de verzamelde gegevens 
een juiste keuze te maken. 

(ven'Olg op pag. 5) 
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Le ~ ende plafonds 
Een van de bewoners beleefde 
een onaangename ervaring 
toen hij een gat wilde boren in 
zijn slaapkamer plafond. Zo
als iedereen misschien al wel 
eens gekonstateerd heeft, zijn 
de plafondplaten niet massief, 
er bevinden zich buis-vormige 
holtes in de platen. Bij de be-

Vocht 

treffende bewoner bleek er 
liefst 2 liter water in zo 'n ko
ker te zijn achtergebleven. 
Daar schrik je van, en het is 
niet prettig voor de vloerbe
dekking. U bent gewaar
schuwd; altijd een emmer 
klaarzetten als U iets op wilt 
hangen. 

In sommige woningen komen grote vochtplekken voor. Er is 
geen algemene oorzaak te geven voor vochtplekken. Lokale 
omstandigheden spelen een allesbepalende rol. In onze situatie, 
zo kort na de oplevering, is echter een zeer waarschijnlijke 
oorzaak aan te geven. Op dit momemt bevatten de huizen nog 
veel bouwvocht. Bovendien is het zo dat moderne huizen goed 
beschermd zijn tegen tocht Het gevolg is dat vochtige plekken 
moeilijk verdwijnen. De enige oplossing is goed ventileren. Het 
is verstandig uw woning op een minimum temperatuur te 
houden van 15 graden en de ventilatie stroken open te zetten. Dit 
drijft het vocht naar buiten en houdt het ook buiten. 

Feestc • • 
mmlSSle 

Nahet 17 septemberfeestmelddenzichspontaanenthousiaste bew·oners 
die zich in willen gaan zetten voor de organisatie van ons eigen 

~ ~ ~ 

openingsfeest dahve ergens inde eerste helftvanhetvolgendej aarwillen 
gaan organiseren. Indien iemand er zin in heeft mee te gaan helpen met 
de organisatie, kan hij/zij zich melden bij een van de bestuursleden 
Overigens zoeki het bestuur ook vrijwilligers die willen helpen met de 
organisatie van het Sinterklaasfeest en de nieuwjaarsreceptie. Ook 
hielvOOf kuüt U ,l.ich opgevêli bij eGr~ van de beslu!.ü·sledcit 

(vervolg van pagina 4) 

De aanpak van verkeersproblemen 
Gepropageerd wordt de vol
gende methode te gebruiken 
om een onveilige verkeers
situatie snel en juist in kaart te 
brengen. 
Op de eerste plaats wordt een 
probleemdefinitie gemaakt. 
Dat wil zeggen dat het pro
bleem zo nauwkeurig moge
lijk wordt gedefinieerd en van
uit zoveel mogelijk invalshoe
ken bekeken. 
Vervolgens geven alle betrok
kenen aan wat naar hun me
ning de oorzaken zijn van de 

geconstateerde problemen. 
De volgende stap is het doel 
van de aanpak vast te stellen. 
Hierbij wordt eveneens aan
gegeven aan welke criteria de 
snelheidremmendemaatrege
len dan moeten voldoen. 
Vervolgens worden er sug
gesties gedaan voor oplos
sing. Per voorstel worden de 
voor-en nadelen vastgesteld. 
Tenslotten verdient het aan
bevelingregelrnatigna te gaan 
ofdegekozenoplossingenaan 
de verwachtingen voldoen. 
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Dinsdag 13 september is de eerste lantaarnpaal nieuwe stijl geplaatst in onze nieuwe wijk De 
Christoffelstraat kreeg de primeur. Er zijn enkele pogingen ondernomen om onze wijk te laten 
uitrusten met de antieke groen geverfde stalen palen. Deze pogingen zijn echter gestuit op goede 
argumenten. De stalen palen worden niet meer gemaakt. 

Het kost een beetje moeite, je verbaast je wat over de 
hoeveelheid papienverk die er mee gepaard gaat, maar het 
lukt wel om de 1200,- subsidie van de N uts bedrijven los te 
krijgen wanneer je een HR ketel als meenverk hebt laten 
plaatsen in plaats van de standaard geleverde Agpo ketel. 

Aanvragen 

Eerst moet er een subsidie 
formulier worden gehaald bij 
de Nuts bedrijven aan de 
Nachtegaallaan, welk na in
vulling moet worden opge
stuurd naar de Envo ter atten
tie van de heer Hendrikx in 
Geldrop. Deze plaatst eigen
handig een finnastempel en 
een handtekening. Het for
mulier wordt vervolgens aan 
U teruggestuurd. Bij dit ge-
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stempelde formulier dient U 
vervolgens een kopie te voe
gen van de meerwerklijst 
waarop de HR ketel vermeld 
staat, een kopie van de reke
ning die het Bouwfonds U 
heeft gestuurd voor dat be
treffende meerwerk, en een 
kopie van het bankafschrift of 
giro afschrift waarmee de be
treffende rekening is voldaan. 
De Nutsbedrijven sturen ver
volgens een bevestiging van 
ontvangst per post. 

Controle 

Een controleur van de 
Nutsbedrijven komt per 
dienstautoverifiërenofdeHR 
ketel er tcht hangt, een beves
tiging dat de subsidie zal wor
den uitgekeerd, en uiteindelijk 
de f200,- waar het allemaal 
om te doen was. 
U kunt de subsidie pas aan
vragen nadat het huis is opge
leverd. U moet er echter wel 
op letten dat de subsidie bin
nen 13 weken na oplevering 
moet worden aangevraagd. 
Het is niet bekend, of de sub
sidieregelingvolgend jaar ook 
nog van kracht zal zijn. 
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De aan.èchtige speurder heeft 

het misschien al gezien. En
kele bewoners hebben een 
kunststof dakgoot op de kop 
weten te tikken die precies 
past tussen het golfPlaten dak 
van de berging en de open
slaande bergingsdeur. Een 
dergelijke goot heeft meer
derevoordelen. Zij voorkomt 
dat U straal*s water over U 
heen krijgt wanneer U tijdens 
een regenbui de deuiprobeert 
open te maken. Maar nog be
langrijker, een dergelijke gOût 
helpt voorkomen dat het re
genwater tegen de onderkant 
van deur en kozijn slaat. Daar
mee kan het rotten van het 
hout wat worden tegen ge
gaan. 
Deze goot is te koop bij de 
meeste bouwmarkten, zoals 
b. v. Egas, Praxis, Boerenbond 
etc. Vooreendakgootvan3,5 
meter plus regenpijp die 
afVvatert op de grond, bent U 
in de orde van f125,- kwijt. 
Witte pvc pijp is alleen te ver
krijgen in 80 mm diameter. 
De grijze pvc pijp kan overi
gens ook goed wit worden 
afgelakt. Daarvoor kunt U 
gewone lak gebruiken, dat 
geeft een beter resultaat dan 
latex. 

e 

komen. Heeft U met de tech
nische omschrijving in de hand 
ijverig gezocht naar een win
kel die Wljzonol verfvan het 
juiste type levert. Vervolgens 
heeft U deze verf geheel vol
gens de beginselen van het 
vak aangebracht op het door 
U zorgvuldig geprepareerde 
hout, en wat blijkt? Niet alle 
Wijzonol verf is dezelfde. 
Kleurverschillen kunnen ont
staan, wanneer U de verf van 

Compost 
De gemeente heeft af en toe 
gratis compost beschikbaar 
voor geïnteresseerden. Deze 
compost kan dan o.a. worden 
opgehaald bij de gemeente
lijke vuilstortplaats aan de 
GabriëlMetsulaan. Dezecom
post kan door de zwarte grond 
worden geschept om de 
teelaarde wat luchtiger te 
mak:en. Het gaat hier overi
gensomgroente-enfruitcom
post, en niet om de 
veelgeprezen heide compost, 
die volgens sommige hove
niers te prefereren is. 
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chillen 
een le'/erancier betreh:t, die 
een ander mengprogramma 
hanteert dan :finna Sterken, 
die het schilderwerk op de 
bouw verzorgt. 
Mocht U door dit berichtje 
onzeker zijn geworden, dan 
raden we U aan te gaan praten 
met een van de schilders op de 
bouw. Zij kunnen U precies 
vertellen hoe U het best kunt 
handelen, wanneer U zelfwat 
wilt gaan schilderen. 

mA 
Zaterdag 1 oktober jongstle
den bracht een delegatie uit 
het D'J.Ïtse Ruhrgebied een 
bezoek aan het Witte Dorp. 
Bij die gelegenheid lieten de 
gastheren Cees Donkers en 
Leon van Gorp de gasten ook 
meteen een stukje van onze 
nieuwe wijk zien. De Duitse 
gasten zijn in het Ruhrgebied 
bezig projekten op te zetten 
die zich laten vergelijken met 
de oprichting van het 
Onderhoudsfonds in het Witte 
Dorp. 
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Ven atierooster 
In onze woningen zijn boven nagenoeg elk raam witte uit 
kunststof vervaardigde ventilatieroosters aangebracht. Ogen
schijnlijk bieden deze strips een handig alternatief voor het 
luchten van Uw woning. Helaas blijken deze strips in de praktijk 
wel eens vast te lopen. Onwrikbaar lachen zij de bewoner toe, 
als die zich geërgerd afkeert van weer zo'n niet fimctionerend 
onderdeel van de woning. 
Volgens Ad Schepers (de uitvoerder) zijn deze strips ondingen; 
er hoeft maar een beetje zand naar binnen te waaien, of ze lopen 
al weer vast. Met name als de strips gedurende een langere 
periode in één stand hebben gestaan, willen ze nijg wel eens vast 
lopen. Als het ak Schepers of V an Bree jr. had gelegen waren 
ze niet in de wbningen terecht gekomen. De architekt heeft 
echter voet bij s-rluk gehouden. Ook hier geldt, dat U gedurende 
de garantieperio'cte van 6 maanden een beroep kunt blijven doen 
op het BouwfoAds om zo' n euvel te herstellen. Waarschijnlijk 
bent U beter ad wanneer U zelf zo snel mogelijk het kuns~e 
onder de knie k:hjgt om de roosters weer aan het schuiven te 
krijgen. Een lrnfestie van hamer en schroevedraaier, en voor
zichtig tegen delbeweegbare strip tikken, totdat er weer bewe
ging in komt. I 

: 

, I 

~é~ H~htin~ lll!!. l.J'-d'.J!l!1 ~ .=...,;;;- ...... -"'/ ............... \JIliIIli!llI 
1I I '-J 

sd i I b h ftd b· aakt Woen ag 28 septem er ee e gemeente een egm gem 
met de uiitvoennlgvan het nieuwe verkeerscirculatie plan van het 
Witte D~rp. Dè noordelijke doorvoer van het Burghplein is 
verande~d in eJn éénrichringsstraat. Komend vanuit de Sint 
Christoffblstraat kunt U deze weg nu niet meer in. We zijn 
benieuwtl wie zibh iets gelegen laat liggen aan dit bord. De eerste 
dagen t~?kken I weinig automobilisten zich iets aan van de 
gewijzigtle situa'tie. Binnenkort gaat de gemeente waarschijnlijk 
b · I i hl .. ak d B ghst e9J11Ilen;met et woonn1p m en van e ura raat. 
~ I! I j 

I 
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itsl r ndond r 
Enkele weken geleden is op kavel 18 een grondondenoek 
uitgevQerd door het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en 
Gewasonderzoek uit Oosterbeek. Het bestuur heeft dit 
onderzoek uit laten voeren in opdracht van de 
kopersvereniging, met als doei een relatief goedkoop 
bemestingsadvies te kunnen verstrekken aan de bewoners. 
Het bestuur verwacht dat dit ondenoek representatief is 
voor de woningen aan de Burghstraat en kavels 30 tot en 
met 38 aan de Gebr. Van Doomestraat Dit onderzoek zal 
nog enkele keren worden herhaald ten behoeve van de 
IDHit:n::: Kavd.s. liit:nmx oiöléÎ.won:Îil:ü gtwaii::Îltû: i.ûî: 6i1: gi"ûüd 

van deze kavels is opgehoogd. Een kopie van het rapport is 
te verkrijgen op de eerstvolgende algemene 
ledenvergadering van 13 oktober a.s. 

Plantenvoeding 

Elke plant moet regelmatig 
voedingsstoffen opnemen om 
te kunnen groeien. Deze 
voedingsstoffen komen voor 
in de grond, doch soms onvol
doende en ook wel in een 
verkeerde verhouding. Ze 
moeten tevens bereik:b~ .:::ijn 
voor de plantenwortels. 
Daarom moet regelmatig 
worden bemest, temeer om
dat naast opneming door de 
plant ookvoedingszouten op
lossen in het regenwater en in 
opgeloste toestand naar de 
ondergrond zakken. Door het 
grondonderzoekis nu vastge
steld in welke mate de 
plantenvoedingsstoffen in de 
grond voorkomen. Tekorten 

en kullJlen door bemesting 
worderc aangevuld. 
Er zijn heel wat stoffen nodig 
voor de plantengroei. Van 
sommige is veel nodig, van 
andere slechts zeer geringe 
hoeveelheden. De belangrijk
ste elementen zijn stikstof, 
fosfaat, kali, kalk: en magne
sium. Deze elementen wor
den meestal in de vorm van 
oplosbare planten 
voedingsstoffen (kunstmest) 
aan de grond toegevoegd. De 
kunstmeststoffen verdeelt 
men al naar de samenstelling 
in enkelvoudige en samenge
stelde meststoffen. Een enkel
voudige meststof bevat één 
voedingsstof Enkelvoudige 
meststoffen worden aangera
den om grote tekorten aan 

voedingsstoffen in één keer 
aan te vullen tot een harmo
nischnivo. 

Tuinturf 

Tuinturf is een produkt dat 
bestaat uit doorvroren 
zwartveen; dit produkt is bij 

uitstek geschikt voor 
humusarme gronden, zware 
kleigronden en voor zand
gronden waarvan de 
kalktoestand als hoog is ge
waardeerd. Met dit materiaal 
is het mogelijk het 
humusgehaltevan de grond te 
verhogen, en om de 
kalktoestand van de grond te 
verlagën. V de heesteïs, 
heideplanten en andere vaste 
planten zijn zuurminnend; 
tuinturf door de grond men
gen in geval de kalktoestand 
hoog is, is dan noodzakelijk. 
Als vuistregel kan men bij het 
planten de plantgaten behan
delen met tuinturf in de ver
houding één deel tuinturf en 
één deel grond. 

Resultaten 

Uit het onderzoek blijkt dat 
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o 
geen bekalking nodig is, maar 
eventueel wel wat magnesium, 
fosfaat en kali zou kunnen 
worden toegevoegd. Ook het 
organische stofgehalte is aan 
de lage kant. 
Ten behoeve van dit onder
zoek is de bovenste 25 centi
meter van de zwarte grond 
bemonsterd op ongeveer 20 
plaä.tseü van de -y·OOï- èn ach
tertuin. De gepresenteerde 
resultaten zij n eengerniddelde 
van deze 20 monsters. Men 
heeft zich beperkt tot deze 
diepte, aangezien de meeste 
tuinliefhebbers voormmelijk 
planten, gras en bloemen zul
len planten. Voor bomen is 
het vaak moeilijk te bepalen 
welke laag van de grond moet 
worden bemonsterd. Het 
bedrijfslaboratoriumadviseert 
in dergelijke gevallen de be
mesting te baseren op blad- of 

naaldonderzoek. Overigens 
kan hieruit worden afgeleid, 
dat men bij het omzetten van 
de grond, er voor moet zor
genàatdebovenlaag OOKwer
kelijk boven blijft! 
Het bedrijfslaboratoriumheeft 
2 bemestings adviezen uitge
bracht. Het ene advies is van 
toepassing op een stuk grond 
..3_+ 1-.-st-_.·' __ . ___ J.,. -,-. ~---~ 
U-aL UC LClllU WUlut Q.l.;:' OdL.Ull 

te gaan dienen, terwijl het an
dere advies bestemd is voor 
de tuingrond waar planten en 
bloemen worden gezet. 
Het onderzoek laat zien, dat 
er behoorlijk veel kalk: in de 
grond zit. Zowel voor de aan
leg van planten als gazon geldt 
dat er voorlopig geen kalk: 
hoeft te worden toegevoegd. 
Wel is er behoefte aan andere 
soorten mest. Zo hebben bor
ders behoefte aan 40 gram 
kieseriet per m2 om het mag-
-nes:"n-> ael, .-, lto on pOll'1 ta h.~~·n 
1... l.Ul.i~ t::; 1..u: . ...ll.'-' 1-' ...... t,-, vI. 'Io.i: •. C' 

gen, terwijl voor een gazon 25 
gram kieseriet per m2 vol
doende is. De kieseriet dient 
meteen na de grondbewerking 
te worden gestrooid en 
ingeharkt. In de volgende ja
ren IS dan geen 
magnesiabemesting meer no
dig. 

Fosfaat 

Een gazon heep. behoerre aan 
90 gram fosfaat per m2

, voor 
de borders volstaat 70 gram 
per m2. In beide gevallen dient 
deze kunstmest voor het plan
ten door de grond gewerkt te 
worden, voorhet gazon slechts 
door de bovenlaagvan 10 cen
tin.eter1 
Op de borders moet 40 gram 
kali oppervlakkig worden 
ingeharkt, enkele weken na 
het planten, terwijl voor het 
gazon geldt dat 30 gram/m2 

vlak voor het leggen van het 
gras losjes door de bovenlaag 
moet zijn geharkt. 
Het percentage organische 
stoffen in de grond is tamelijk 
laag. Om die reden wordt sterk 
aanbevolen een flinke hoeveel-

(vervolg op pagina 8) 
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Getrouwd 
Hij heeft het voor ons geheim 
gehouden, bang als hij was dat 
er 83 oligeTIode gastêTI ûp de 
receptie zouden verschijnen. 
l\1ister "meerwerk" heeft 20 
augustus 1994 zijn 'ja-woord" 
gegeven aan Christel Schriks 
uit Asten De redactie felici
teert Frans van Bree junior 
langs deze weg. 

Meeuws 
De ongetwijfeld grootste 
n~hvogp,l van d~ hOl1W Wil 
~. - ~ J 

Meeuws, is sinds enkele we
ken uit het gips. Meeuws viel 
in november van het vorige 
jaarvan deeersteverdiepings-

(vervolg van pagina ï) 

heid compost door de boven
laagte mengen, in een verhou
ding van 2,5 m3 compost per 
100 m2 border, of 0,5 m3 per 
100 m2 gazon! Tot slot wordt 
geadviseerd om op een gazon 
15 gram kalkammonsalpeter 
perm2bij inzaai in het vOOIj aar 
te geven. Voor de border 
wordt geadviseerd 30 gram 
kalkammonsalpeter per m2 te 

vloer, en brak daarbij verschil
lendeledematen en ribben. De 
revalidatie is nog volop bezig, 
en wij wensen hem daarbij 
veel sterkte. 

Voor U gelezen 

In de Consumentengids van 
augustus dit jaar, kreeg de 
Intergas 220 HRketelhtt pre
dikaat "beste koop". Zoals U 
wellicht weet, is de hoge 
rendementsketel van Intergas 
aangeboden op de meer/min
der werk lijst van Van Bree. 
Toch leuk om t~ J~zen. dat 
deze ketel zeer goed door de 
testen van de Consumenten
bond is gerold. 
Overigens meldt de Consu-

geven in her vOOIjaar zodra de 
nieuwe beplanting is aange
slagen. 

Kunstmest 

Het bemestingsadvies met 
betrekking tot de 
kunstmeststoffen stikstof; fos
faat, kali, kalk en magnesium 
is ook afgestemd op toedie
nen vóór zaaien en planten. 
Getracht moet worden van 
tevoren eventuele tekorten aan 
te vullen. Daarom lijken de 
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mentenbond ook, dat een HR. 
ketel waarschijnlijk pas renda
bel voor U wordt, wanneer U 
meer dan 1500m3 gas perjaar 
verstookt. Voor het milieu is 
een HR ketel ~ltijd een ryetere 
keus dan een gewone ofVR 
ketel. 

Krakende trap 

Het valt misschien niet meteen 
op tijdens de oplevering, maar 
bijna elke trap kraakt bij het 
betreden van een of meerdere 
treden. Dat geldt met name 
voor de trappen met 

iemand van de bouw vragen 
dit te willen verhelpen. Dit 
euvel kunt U echter ook rela
tief simpel zelf verhelpen. 

hoeve6ilieàen van sommige 
meststoffen soms nogal hoog. 
Als men ze echter uitstrooit en 
inwerkt voor de aanleg, dan is 
deze hoeveelheid voldoende 
om in volgende jaren te kun
nen volstaan met een 
onderhoudsbemesting. In tui
nen waar reeds is gezaaid en 
geplant is het lastiger grote 
hoeveelheden toe te dienen. 
De periode van maart/april is 
het meest geschikt voor het 
uitstrooien van de kunstmest. 
De kunstmeststoffen dienen 
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b ri bt n 

Dit hinderlijke geluid wordt 
veroorzaakt door het niet goed 
aansluiten van het stootbord 
op de trede zelf, zodat daar 
speling ontstaat. Door het 
stootbord met e!,gele spijkers 
goed vast te zetten aan de 
trede, verdwijnt het hinder
lijke gelcraak vanzelf Overi
gens kan het verstandig zijn 
met deze ingreep enkele maan
den te wachten tot het hout is 
uitgewerkt. 

Afrekening 
elektr}J\ 

De meeste kopers hebben nog 
wat geld tegoed van het 
Bouwfonds. Het gaat hier om 

• < I. - -over ae genele oppervlakte 
gelijkmatig vJrdeeld te wor
den door breedwerpig 
strooien. Breedwerpig 
strooien is alleen mogelijk in
dien men de nheststof ver van 
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zich afgooit. Bij deze werk-
wijze wordt ,el eens gedacht 
dat te weinig fordt gegeveI1.., 
maar het is betier een paar keer 
vaker "dun" te strooien dan 

een grote hoeteelheid ineens. 
Grote hoevedlheden vergro
ten de kans ad verbranding of 
een te sterke Jroei ineens. Bij 

I 

de verrekening van het gas, 
water en elektra dat voor de 
oplevering door Van Bree is 
gebruikt in Uw huis, terwijl U 
daar straks wel opdraait voor 
de l~os:ter.:, die dc~r de l'Juts 
bedrijven aan U persoonlijk 
worden doorbelast. 
Op het moment dat de Nuts 
bedrijven de jaarafrekening 
hebben opgemaakt, kunt U 
deze kosten declareren bij het 
Bouwfonds. 
U dient daartoe een kopie van 
deze jaarafrekening, een ko
pie van het opleverprotocol 
en een kopie van het door de 
Nuts bedrijven verstrekte in
stallatie overzicht op te sturen 
naar het Bouwfonds, t.a.v. de 
heer Kooistra. 

gebruik van kunstmest, en dit 
geldt wel in het bijzonder voor 
kalammonsalpeter, dient men 
op te passen voor verbran
ding. Deze meststof moet 
daarom bij niet-zonnig weer 
op een droge grasmat of tij
dens regen worden uitge
strooid, terwijl het bij droog 
weer daarna altijd raadzaam is 
:ilink: te sproeien. Om de kans 
op verbranding te beperken 
kan voor kleine tuinen de 
meststof vooraf worden op
gelost. 


