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• In de tuin vlnr Laura, Danielle, Anna, Cor en Christian.

Cor en Danielle adopteerden drie Colombiaanse kinderen:

‘Heftig, maar vooral heel leuk’

BuurtkrantDe Witte Burgh
P E R I O D I E K  V O O R  H E T  N I E U W E  W I T T E  D O R P

13e jaargang - Nummer 27    
aantal lezers: 350

door Hans Hurkmans

Zo heb je nul kinderen 
en dan heb je er ineens drie en 
dan nog wel van 4, 5 en 7 jaar 
oud. Daar sta je dan zonder 
ervaring als ouder plotseling 
op een moment in je leven 
waar je collega-ouders al ze-
ven jaar ervaring hebben. Het 
‘overkwam’ Danielle de Coo 
en Cor Goelema uit de Gebroe-
ders Van Doornestraat. Hoe is 
dat nu? “Het is vooral hartstik-
ke leuk”, zegt Cor uit de grond 

van zijn hart met een grote 
glimlach om zijn mond.

Cor en Danielle hebben drie 
Colombiaanse kinderen ge-
adopteerd. Anna van 4, Laura 
van 5 en Christian van 7 zijn 
elkaars zusjes en broer. Ze zijn 
in november vorig jaar naar 
Nederland gekomen. Maar dat 
is niet van de ene dag op de 
andere gegaan. “Het adopteren 
van buitenlandse kinderen is 
een langdurig proces”, vertelt 
Danielle.  “Je wordt eerst door 
de bureaucratische molen van 
allerlei instanties gehaald. Bij 
ons heeft het hele traject drie 
jaar geduurd, maar het kan 

ook vijf jaar duren voordat je 
uiteindelijk geschikt wordt be-
vonden om kinderen te mogen 
adopteren. Vooral als je meer 
dan één kind wilt adopteren 
willen ze er heel zeker van 
zijn dat je motieven kloppen. 
We hebben net als iedereen 
ook gesprekken met justitie 
gehad.”

Vertrouwen
“Vervolgens moet je dan een 
land kiezen”, vult Cor aan. 
“We hadden uiteindelijk de 
keus uit twee landen en had-
den toen twee belangrijke re-
denen om voor Colombia te 
kiezen. De ene was dat we veel 

vertrouwen hadden in de ver-
gunninghouder van dat land 
(degene die de adoptie mag re-
gelen vanuit Nederland), want 
die wist er echt heel veel van 
en de andere was dat het 
in Colombia beter mogelijk 
is om kinderen uit één gezin 
samen te adopteren. Niet alle 
landen proberen even goed 
om kinderen uit één gezin bij 
elkaar te houden en dat doen 
ze in Colombia wel.”

“We wilden sowieso meer dan 
één kind en het leek ons beter 
om dan kinderen uit hetzelfde 
gezin te nemen”, gaat Danielle 
verder. “Zowel wij als de kin-

deren moeten natuurlijk aan 
elkaar en aan de nieuwe situa-
tie wennen en als de kinderen 
op verschillende momenten 
en uit verschillende families 
komen kan dat nog veel moei-
lijker gaan.”
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door Wieger Cornelissen

Peuken en chipszakjes 
springen het eerst in het oog 
als ik zondagochtend om 8:00 
uur het Burghplein oploop. 
Het Witte Dorp verkeert nog 
in diepe rust. Een enkele be-
woner loopt met zijn hond de 
voordeur uit. Dichter bij de 
tent komt de bekende geur 
me tegemoet. Bier en peuken 
hebben vannacht lekker inge-
werkt op de houten vlonder 
in de tent. Als ik het tentdoek 
opensla kijkt een verdwaas-
de scout mij aan vanuit een 
slaapzak op het podium. De 
ingehuurde beveiliging komt 
tot leven. Opgelucht dat ze de 
nacht veilig zijn doorgekomen 
en weer naar huis mogen. Ze 
komen uit Best en zijn be-
nieuwd of ze thuis kunnen ko-
men. De hele stad is immers 
afgezet vanwege de Protour. 
Ze rollen hun slaapzakken op 
en gaan ervandoor. 

Jaarlijks ritueel
Ik kieper een zak met ijsblok-
jes leeg in het plantsoen en 
begin aan mijn jaarlijkse ritu-
eel. Ik ga alle peuken, ijswik-
kels, glasresten en chipszakjes 
van het Burghplein verwijde-
ren. Neem mij voor het plein 
schoner achter te laten dan 
we het hebben aangetroffen 
toen we de feesttent opbouw-
den. Ik ga fanatiek aan de slag 
want ik wil de glasresten bij 
de speeltoestellen weg hebben 
voordat de eerste pukkies met 
hun verdwaasd uit de ogen 
kijkende ouders het plein in 
bezit nemen. Herinneringen 
aan een ver verleden, mijn 
dochters zijn intussen de wip-

kippen ontgroeid, komen naar 
boven. Dat hoef ik ‘s ochtends 
niet meer.
Ik verbaas me over de hoeveel-
heid blikjes en lege flesjes 
op het plein. Die hebben we 
gisterenavond niet verkocht 
aan de bar. Zijn onze prijzen 
zo hoog, dat de gasten van 
het midzomernachtfeest hun 
eigen drank meenemen van 
huis? De flesjes zet ik thuis in 
de bak met statiegeld. Is toch 
mooi meegenomen die paar 
euro vindersloon. 
Mijn vrouw biedt spontaan 
aan een kopje koffie voor me 
te zetten. Ik ga toch maar snel 

terug naar de tent, ik zie een 
aantal fanatieke peuters de 
tent in fietsen. De ene snotte-
bel na de andere begint aan de 
aangebroken flessen te lurken. 
Met name de cola is populair. 
Ze willen weten wat we met 
de aangebroken chips doen. 
Aangebroken? “Ja, er zijn een 
paar dozen open en daar zit-
ten nog zakjes in!” Als ik ze 
voorstel om een uurtje mee te 
komen helpen in ruil voor een 
zakkie tjips kijken ze beteu-
terd. Wat moeten ze doen dan? 
Ik wil net beginnen de vloer te 
vegen als Roger binnenloopt. 
Met een bezem in de hand. 

Gezellig samen vegen. Meestal 
laat Toine zich als eerste zien, 
maar Toine is verliefd. Sinds 
een paar dagen of weken, dat 
weet ik niet precies. En Toine 
heeft deze ochtend kennelijk 
andere bezigheden. 
Roger is elk jaar de andere 
vroege vogel bij het opruimen. 
Ik kan er de klok op gelijk 
zetten. Tegen halftien komen 
Toine en Roger en tegen tien 
uur meldt zich elk jaar weer 
Jacqueline. Elk jaar poetst die 
trouw de mobiele bar tot die 
weer glimt. Als de ergste rot-
zooi aan kant is meldt zich 
tegen halfelf de rest van de 
schoonmaakploeg. Voor het in-
telligente werk. Elektra oprui-
men en kijken of de tentver-
huurder zijn tent weer netjes 
meeneemt. Tegen halftwee is 
alles meestal wel aan kant en 
wijst niets erop dat hier de af-
gelopen dagen feest is gevierd. 
Behalve die fraaie toiletbox 
van Boels. Elk jaar weer houdt 
die nog een weekje de herinne-
ring aan het feestje overeind!
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Dat bomen tot in de hemel kunnen 
groeien weten we wel. Dat dit groei-
proces gepaard gaat met het leg-
gen van een goede fundering is ook 
bekend. Meer concreet; wortels zijn er 
nodig. Veel dikke lange stevige wor-
tels die weid verspreid de ondergrond 
doorklieven. De structuren van deze 
funderingen kunnen per merk boom 
sterk verschillen. In de ondergrond 
van het autopad achter de Burghstraat 
bevindt zich een type dat er genoegen 
in schept richting daglicht te groeien. 
Op verraderlijke wijze vinden ze hun 
weg onder de muren van de begraaf-
plaats om vervolgens het mooi gepla-
veide pad te molesteren. 
Op willekeurige plaatsen waren de 
gevolgen van deze aanslagen te 
bewonderen. Molshopen van steen. 
Maar toen de kinderen met hun skate-

boards mijlenver door de lucht vlogen 
(zonder board uiteraard), de wieltjes 
van de rollerskates een vierkante vorm 
vertoonden, fietsbanden lek werden 
gereden, auto’s regelmatig uitgelijnd 
dienden te worden en moeders met 
kinderwagens reeds lange tijd geen 
gebruik konden maken van de achter-
om, was de maat vol. Er moest over-
duidelijk iets gebeuren.

Tijdens de algemene vergadering van 
onze vereniging kwamen een aantal 
opties ter tafel.
De pastoor (eigenaar van de begraaf-
plaats) moest als veroorzaker maar 
voor de kosten opdraaien. Dit zou 
hem door een fanatiek lid wel even 
worden medegedeeld. Na enig heen 
en weer gewauwel bleek dit toch niet 
de juiste benadering.

Professionele ondersteuning werd snel 
van tafel geveegd, daar een snel uit-
gevoerde calculatie een oninteressant 
kostenplaatje opleverde. 
Resteerde wederom: de zelfwerk-
zaamheid.
13 mei was de dag van de waarheid. 
Om 9.00 uur werden de “vrijwilligers” 
verwacht acte de presence te geven. 
Door enig wervingswerk van Louis 
bleek de opkomst boven verwachting. 
Dit betekende overigens wel extra 
koffie, geschonken en geschonken 
door Louis en ega. Namens de werkers 
nog een welgemeend bedankt voor 
de service.
Het werk stelde achteraf niet erg veel 
voor. Binnen no time lagen de eerste 
stenen netjes opgetast naast de plek-
ken des onheils, waarna het verwij-
deren van de wortels kon beginnen. 

Erg degelijk zaten deze niet meer in 
elkaar. Een flinke ruk was in de mees-
te gevallen voldoende om ze uit de 
grond te krijgen. Dat belooft wat voor 
de toekomst. Het herstellen van het 
wegdek bracht hier en daar toch wat 
meer problemen met zich mee. Zo 
meende een tweemans-ploeg de ste-
nen identiek te moeten terugleggen 
zoals ze in het verleden hadden gele-
gen. Dat betekende her en der enig 
extra herstelwerk. Het meest frappan-
te was echter dat een ploeg het pres-
teerde om 3 (drie, drei, three, trois)  
stenen over te houden. Knap stukske 
puzzelwerk.
Het resultaat mag er echter zijn. Met 
dank aan de noeste werkers kunnen 
we hopelijk de komende jaren weer 
veilig gebruik maken van ons pad.   

Bert

De stratenmaker op zee show

• In een volle 
tent zagen de 

buurtbewo-
ners Neder-

land met 2-1 
winnen van 

Ivoorkust.

• The day before.

The morning after
door Wieger Cornelissen

Het is een flinke tijd geleden 
dat we in ons wijkje een barbe-
cue hebben georganiseerd voor 
de bewoners. Dat was nog in 
de vorige eeuw. Toen gebruik-
ten we de barbecue om elkaar 
beter te leren kennen. We wa-
ren immers in 1994 zo’n beetje 
tegelijkertijd ingetrokken in de 
nieuwbouw. Vandaag de dag 
blijken we een vergelijkbare 
wens te hebben. Sinds de laat-
ste barbecue van 1998 zijn er 
immers al een paar handen 
vol nieuwe bewoners neerge-
streken in ons wijkje. Gere-
geld werd ons met name door 
die nieuwe bewoners de vraag 
gesteld of we niet eens een 
barbecue konden organiseren. 
Lekker intiem, zonder gasten 
uit de andere wijken zoals het 
aanpalende witte dorp. Daarop 
inspelend wil het bestuur van 
de Witte Burgh alle bewoners 
van ons wijkje van harte uitno-
digen op zaterdag 26 augustus 
aanstaande op het Hub Van 
Doornepad (het garagepad tus-
sen de  Burghstraat en de Ge-
broeders Van Doornestraat). De 
activiteiten starten rond 17.00 
uur en gaan door tot de laatste 
deelnemer er genoeg van heeft. 
Voor de kinderen wordt een 
beperkt programma georgani-
seerd.  We zullen geen spring-
kussens gaan huren, maar 
waarschijnlijk zullen we films 
gaan vertonen. En zullen we 
een tafeltennistafel neerzetten. 
Voldoende om ze bezig te hou-
den als de ouders aan het eten 
zijn, maar geen uitgebreid on-
derhoudend programma. Het 
terrein zal worden afgezet zo-
dat kinderen niet gemakkelijk 
weg kunnen lopen. Uiteraard 
zorgen we voor een aangepast 
menu voor die kinderen die 
daar behoefte aan hebben. Net 
zoals we ook voor een aange-
past menu zullen zorgen voor 
vegetariërs. 

BBQ
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“Als er dan na alle bureaucrati-
sche procedures eindelijk een 
voorstel komt, moet je ineens 
heel snel ja zeggen en naar 
Colombia om de kinderen op 
te halen en een gesprek te 
hebben met de Colombiaanse 
kinderbescherming en de ad-
vocaat aldaar. We hadden nog 
best veel vragen, want er wa-
ren nog een behoorlijk wat 
onduidelijkheden. Maar dat 
werd wel een vreemd gesprek, 
want de kinderen zaten in de 
kamer ernaast. Tijdens dat ge-
sprek konden ze hun nieuws-
gierigheid niet bedwingen en 
kwamen ze al naar binnen 
en nog voordat het gesprek 
was afgelopen zaten ze al bij 
ons op schoot. Ja, en dan zeg 
je gewoon alles wat ze willen 
horen zodat je de kinderen zo 
snel mogelijk meekrijgt.”

“Na het zetten van de hand-

tekening konden we ze mee-
nemen. We zijn eerst nog vijf 
weken in Colombia gebleven. 
Ze kijken dan of het allemaal 
goed gaat en er wordt nog een 
aantal procedures afgerond in 
verband met de namen van de 
kinderen en de paspoorten.”

“In die vijf weken hebben de 
kinderen ons goed uitgepro-
beerd”, vertelt Danielle la-
chend. “Dat was een behoor-
lijk heftige periode. Aan het 
eind van die vijf weken heb-
ben we nog een weekje vakan-
tie gevierd aan zee en daarna 
zijn we teruggekeerd naar Ne-
derland.”

“Bij thuiskomst waren we be-
hoorlijk moe van de reis en 
wilden we ze meteen in bed 
leggen. Maar daar kwam niets 
van, want ze wilden eerst alles 
bekijken en de speelgoedkast 
leeghalen. Ze hadden het huis 
en de straat en de auto al ge-
zien in een boek en filmpje 
die we gemaakt hadden en 
een memoryspel van dingen 
in huis en de omgeving. Die 

zaken moesten nu 
natuurlijk eerst 
gecontroleerd wor-
den.”

“We hebben de 
kinderen eerst nog 
drie weken thuis-
gehouden om te 
kunnen wennen. 
Ze hebben toen 
ook al meteen ken-
nisgemaakt met 
het typisch Neder-
landse fenomeen Sinterklaas. 
Na die drie weken hebben we 
ze voor het eerst naar school 
gebracht om Nederlands te 
leren en dat was wel even 
lekker. Cor en ik waren op 
dat moment wel toe aan een 
beetje rust. We waren immers 
al acht weken onafscheidelijk 
geweest en het is toch een 
hele overgang zo van nul naar 
drie kinderen.”

Geen Spaans
“Het gaat al erg goed met het 
Nederlands. We zijn er thuis 
ook continue mee bezig en ze 
dromen al in het Nederlands. 

De jongste 
twee spreken 
al geen Spaans 
meer. Chris-
tian kan het 
nog wel maar 
doet het niet 
meer. Ze zit-
ten dan ook op 
een school om 
goed Neder-
lands te leren. 
We denken dat 
ze eigenlijk na 

de zomervakantie al naar de 
basisschool kunnen.”

Dat het niet altijd even mak-
kelijk is zal voor niemand een 
verrassing zijn. “Ze hebben 
ook al op heel wat verschil-
lende plaatsen gewoond”, legt 
Cor uit. “Daarom hebben we 
een gezamenlijk signaal be-
dacht voor als een van hen het 
moeilijk heeft. Een opgesto-
ken hand met vijf vingers ge-
spreid. Die hand staat symbool 
voor ons gezin, waarbij de vin-
gers elk afzonderlijk gezinslid 
voorstellen die dus onafschei-
delijk met elkaar verbonden 

zijn. Dat laatste is erg belang-
rijk voor hen.”

Anna, Laura en Christian heb-
ben niet bepaald Colombiaan-
se namen maar wel Spaans-
talig. “Die namen hebben wij 
hun gegeven”, zegt Danielle. 
“We hadden het advies gekre-
gen om ze nieuwe Nederland-
se namen te geven. Dat heb-
ben we gedaan toen we nog 
in Colombia waren, zodat hun 
nieuwe namen ook in  hun 
paspoort zouden komen.”
 “Ze hebben trouwens niet de 
namen die we in eerste instan-
tie voor hen hadden bedacht. 
Christian zei al meteen dat 
hij zijn naam niet wilde. Hij 
wilde hetzelfde heten als zijn 
nieuwe vader, zei hij. En Cor 
was tijdens hun voorbereiding 
in Colombia papa Christian 
genoemd.  (Cor’s tweede naam 
is Christiaan). Even later kwa-
men ook de meiden naar ons 
toe. Ze vonden de namen wel 
mooi maar ze wilden het lie-
ver andersom. Zodoende heet 
de jongste nu Anna en het 
oudste meisje Laura.”
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door Wieger Cornelissen

Een leuke plek om te 
wonen, midden in de stad. 
Zelfstandig leven, maar toch 
24 uur per dag de mogelijk-
heid hebben om een beroep 
te doen op professionele bege-
leiding en ondersteuning. Dat 
is wat veel mensen met een 
verstandelijke beperking wil-
len. Daarom opende Meare op 
10 juni een nieuw woonbe-
geleidingscentrum in de Sint 

Hubertusstraat met de naam 
WBC Stratum. Zo’n beetje op 
de plaats waar Eckartdal in het 
oude parochiehuis heeft geze-
ten. Het nieuwe WBC is een 
modern en vrijstaand gebouw, 
bestaande uit drie woonla-
gen. Er is plek voor maximaal 
achtentwintig cliënten die in 
twee- of vierpersoons appar-
tementen wonen. Afhankelijk 
van de wensen van de cliënten 
gaan zij daar als duo of des-
gewenst met zijn drietjes of 
vieren wonen. WBC Stratum 
richt zich vooral op de jongere 
gehandicapte. Bewoners zijn 
welkom als ze achttien jaar 

of ouder zijn. De zorgcoördi-
natoren van het WBC hebben 
volop plannen gemaakt om 
de integratie in de maatschap-
pij te bevorderen. Met name 
Elise de Groot, zij wordt één 
van de zorgcoördinatoren in 
Stratum, zet zich daar voor 
in. “We denken erover om 
een hondenuitlaatcentrum te 
beginnen. En een boodschap-
pendienst voor ouderen. Maar 
de jongeren zullen eerst wat 
moeten wennen aan het zelf-
standig wonen. Dus kunnen 
we niet direct beginnen met 
dergelijke dienstverlening. Het 
centrum zal ook niet meteen 
volledig bewoond zijn. Er zijn 
de laatste jaren zoveel voor-
zieningen voor gehandicapten 
getroffen dat de wachtlijsten 
nu leeg zijn. 

Tien bewoners
We beginnen met maximaal 
tien bewoners en dan hoop ik 
aan het eind van het jaar het 
centrum volledig verhuurd te 
hebben. ”De zorgcoördinato-
ren verdelen de diensten zo-
danig dat elk moment van de 
dag altijd een coördinator op 
het WBC aanwezig is. Elise de 
Groot, zij werkte tot voor kort 
als groepsleidster bij Meare, 
beschouwt dit als een stap 

vooruit in haar carrière. Vol 
enthousiasme heeft zij zich op 
haar nieuwe functie gestort. 
Al ruim voor de oplevering 
van het WBC heeft zij contac-
ten gelegd met De Wilakkers 
en met de bewoners van de 
Hubertusstraat. Elise doet er 

alles aan de integratie van de 
gehandicapten zo soepel mo-
gelijk te laten verlopen.

Begeleid wonen
in hartje Stratum

WBC (woonbegeleidingscentrum) Stratum:

• Het splinternieuwe woon-
centrum voor mensen met 
een verstandelijke beper-
king. 

‘Heftig, maar 
vooral heel leuk’
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Als de voorzitter op 13 
februari iets na half negen de 
jaarlijks terugkerende alge-
mene ledenvergadering opent 
zijn er ongeveer tien bewoners 
aanwezig in het Stadspaviljoen. 
Daar mag nog een handvol 
bestuursleden bij worden op-
geteld, maar echt druk kunnen 
we het niet noemen. Gelukkig 
druppelen gaandeweg nog 
een tiental bezoekers binnen 
waardoor we tegen negen uur 
zowaar stoelen tekort komen. 
Tot die tijd heeft de voorzit-
ter op de gebruikelijke wijze 
verslag gedaan van alle activi-
teiten in het afgelopen vereni-
gingsjaar. Heeft de penning-
meester voorgerekend dat de 
vereniging financieel gezond 
is en hebben we de contributie 
voor het komende jaar vast-
gesteld.  Pas als de bediening 
voorbij komt om de bestelling 
van het tweede rondje op te 
nemen komt de vergadering 
echt los. Min of meer bij toeval 
komt de parkeerproblematiek 
aan de orde. En daarover heb-
ben we allemaal een mening. 
Hoewel onmiskenbaar de par-
keerdruk op dit moment fors 
toeneemt, waardoor ook in 
toenemende mate op de trot-
toirs wordt geparkeerd, vinden 
sommigen dat het allemaal 
nog wel meevalt. Feitelijk moet 

nu enkel nog wat verder van 
huis worden geparkeerd. Vol-
gens Rein moeten we op den 
duur rekening houden met 
het dubbele aantal auto’s per 
woning dan waarop de wijk is 
ontworpen. De mogelijkheid 
bestaat om het probleem bij 
de gemeente aan te kaarten. 
Er zou dan kunnen worden 
verzocht om meer parkeerplek-
ken te creëren, bijvoorbeeld op 
het Burghplein of op plekken 
die nu nog trottoir zijn. John 
verwacht dat de gemeente 
voorlopig aan een dergelijk 
verzoek weinig prioriteit zal 
geven. De wijk is nog lang niet 
aan de beurt voor herbestra-
ting of herinrichting.  Van het 
voorgenomen parkeervergun-
ningenstelsel is de laatste tijd 
niets vernomen. 

Ook komt nog het bouwplan 
aan de Schalmstraat ter sprake 
waardoor de parkeerdruk nog 
verder zou kunnen toenemen. 
Daarbij zou wel  een parkeer-
garage zijn gepland. De ver-
gadering ziet op dit moment 
geen aanleiding voor actie 
richting gemeente. De betrok-
kenheid van de aanwezigen is 
ook hoog bij de bespreking van 
de buurtpreventie. In het kader 
van die buurtpreventie worden 
enkele anekdotes genoemd ten 
aanzien van recente inbraken 
en fietsdiefstallen. Ook aan de 
hangjongeren op het Burgh-

plein worden enkele woorden 
besteed. Om te weten te ko-
men hoe het nu precies zit met 
de onveiligheid zal contact 
moeten worden opgenomen 
met de buurtbrigadier. Die zou 
dan ook kunnen worden ge-
vraagd om zonodig wat vaker 
aanwezig te zijn. 
Tijdens de rondvraag verzoekt 
Louis om verlichting in het 
gangetje tussen de huizen aan 
de Burghstraat met huisnum-
mer 46 en 48. De Stichting 
Beheer Paden zal er voor zor-
gen dat er ter plaatse een lamp 
wordt opgehangen. Uiteraard 
in overleg met de betreffende 
bewoners die toevallig niet 
aanwezig zijn. Bij de bespre-
king van de activiteiten van 
de Stichting Beheer Paden 
komt de potentieel gevaarlijke 
situatie bij het garagepad aan 
de Burghstraat aan de orde. 
Door de omhoog groeiende 
boomwortels, afkomstig van 
het kerkhof, is het straatwerk 
ontwricht. De aanwezigen zijn 
van mening dat allereerst de 
pastoor als rechthebbende ten 
aanzien van het kerkhof aan-
sprakelijk dient te worden ge-
steld, maar daarvan wordt wei-
nig heil verwacht. We schatten 
dat bij aanbesteding de kosten 
om de wortels te kappen en de 
stenen vervolgens weer terug 
te leggen op het pad al gauw 
zullen oplopen tot ongeveer 
vijfhonderd euro.  Hoewel het 

autopadenfonds ruimschoots 
over dit bedrag beschikt vindt 
men het toch wel jammer om 
dit daaraan te besteden. Een 
alternatief is dat enkele bewo-
ners er zelf voor zorg dragen. 
Na overleg stellen Stijn, René, 
Louis en John als coördinator 
zich beschikbaar om een werk-
groep te formeren.

Jubilaris.
Tenslotte stelt de secretaris 
vast dat zich ter vergadering 
een jubilaris bevindt. Via een 
terugblik komt hij te spreken 
over de ontstaansgeschiedenis 
van de Vereniging die begint 
met de brief van Wieger en 
MarieJet  waarbij zij zich pre-
senteren met het plan om de 
wijkvereniging op te richten, 
aanvankelijk bedoeld ter be-
langenbehartiging tijdens de 
bouw. Omdat die brief van 29 
september 1993 strikt geno-
men de eerste aanzet was tot 
de Vereniging betekent dit dat 
Wieger als oprichter, voorzit-
ter en dus  geestelijk vader 
van de Vereniging nu zijn 12,5 
jarig ambtsjubileum viert. 
Stilgestaan wordt bij de vele 
initiatieven en activiteiten die 
sedertdien ten behoeve van de 
wijk zijn ontplooid. Namens 
de leden van de wijkvereniging 
wordt aan Wieger een dank-
woord gericht en vanzelfspre-
kend ook aan MarieJet die dit 
mede mogelijk heeft gemaakt.
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GRATIS TEGELS
Formaat 60 bij 40 cm
Deze tegels zijn bij de ople-

vering in de Witte Burgh 
gebruikt voor de paden en 

in de voortuin.

Gratis af te halen: Gebroeders  
van Doornestraat 41

(advertentie)

TPG Post heeft 
eind 2005 al in een vroeg sta-
dium extra maatregelen moe-
ten treffen om zoveel moge-
lijk schade aan post van klan-
ten en aan brievenbussen door 
vandalisme te voorkomen. 
TPG Post en haar klanten erva-
ren grote overlast door vuur-
werkschade. Al jaren wordt 
TPG Post rond de kerstperiode 
geconfronteerd met overda-
dige vernielzucht van vuur-
werkvandalen. De post van 
klanten raakt hierdoor zwaar 
beschadigd, evenals de bus. 
In 2004 werd de schade in 
vergelijking met voorgaande 
jaren beperkt dankzij de ex-
tra maatregelen. Desalniette-

min waren bijna 1400 van 
de in totaal 20.000 landelijke 
brievenbussen het doelwit van 
(vuurwerk)vandalen.
TPG Post ziet de mate waarin 
vuurwerkvandalisme voor-
komt als een maatschappelijk 
probleem. Een probleem dat 
zonder extra maatregelen ie-
der jaar erger wordt. Om de 
problemen te lijf te gaan be-
gon TPG Post (dat overigens 
sinds mei 2006 TNT Post heet) 
op 1 november van het afge-
lopen jaar met het plaatsen 
van brievenbusversmallers op 
de inwerpopeningen van de 
brievenbussen. Het ging hier 
om brievenbussen die in ri-
sicogebieden staan en die in 
het verleden in een vroeg sta-
dium vernield werden. Vanaf 

19 december werden in heel 
Nederland alle brievenbus-
sen voorzien van dergelijke 
brievenbusversmallers. Brie-
venbussen die in voorgaande 
jaren ernstig vernield zijn en 
waarvan TPG Post aannam dat 
ze rond de afgelopen jaarwis-
seling vrijwel zeker bescha-
digd zouden worden werden 
vanaf 27 december tijdelijk 
preventief verwijderd. Verwij-
dering betekende in concreto 
dat de voorkant van de brie-
venbus werd verwijderd. Dat 
leverde op het Burghplein veel 
beteuterde gezichten op van 
mensen die hun brieven niet 
kwijt konden in de bekende 
gleuven. Vanaf 9 januari 2006 
werd onze brievenbus weer in 
gebruik genomen.

Wederom erg gezellig
Algemene ledenvergadering De Witte Burgh: De buurtkrant

Van de redactie

Van het groepje enthousiaste-
lingen dat zich de afgelopen 
tien jaar heeft ingezet voor de 
wijkkrant blijken in de praktijk 
steeds minder mensen enthou-
siast te zijn. Het kost dan ook 
steeds meer moeite een krant 
gevuld te krijgen! Er gebeurt 
in onze wijk nog net zoveel als 
tien jaar geleden maar er wordt 
niet meer over geschreven. Met 
als gevolg dat de wijkkrant dun-
ner wordt en vervolgens ook 
nog minder vaak verschijnt. 
Nog een paar enthousiastelin-
gen erbij en dan kunnen we 
gemakkelijk weer twee of meer 
kranten per jaar volschrijven.

de Buurtkrant
Redactieadres: 
Van Doornestraat 11 
Redactie: Wieger Cornelissen, 
Bert Koopmans, Maarten van 
Roessel (fotografie/vorm-
geving) en Hans Hurkmans 
(eindredactie) 
Druk: Drukkerij Dender

Tips
Heeft u nog tips of opmerkin-
gen? Mail ons gerust!
mvroessel@planet.nl

• Moedertje 
Post rekent 
het Burgh-

plein tot 
een van de 

vandalisme 
gevoelige 

plaatsen in 
Nederland. 

Om de brie-
venbussen te 
beschermen 
tegen knal-
lend vuur-
werk was, 
net als op 

veel andere 
plaatsen in 

ons land, de 
eerste week 
van dit jaar 

de front van 
de brieven-
bus wegge-
haald. Dat 

leverde veel 
beteuterde 

gezichten 
op van men-
sen die hun 
brieven niet 

kwijt konden 
in de beken-
de gleuven.

Vernielzucht van 
vuurwerkvandalen

TPG Post neemt extra maatregelen
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door Wieger Cornelissen

Met ingang van 1 janu-
ari 2006 zijn de stadsdeelkan-
toren op locatie gesloten en 
werken de stadsdeelteams van-
uit het Stadskantoor. Tegelijk 
met deze bezuinigingsmaatre-
gel heeft de gemeenteraad van 
Eindhoven bepaald dat meer 
geluisterd moet worden naar 
de burgers. Men wil de burgers 
zeggenschap en beslissingsbe-
voegdheid geven bij zaken die 
in hun woonomgeving spelen. 
Bewoners kennen immers hun 
wijk en hebben zicht op wat 
nodig is. De gemeente stelt 
zich voor dat de bewoners mee 
denken en besluiten over soci-
ale veiligheid, verkeersproble-
matiek, leefklimaat,  woonkwa-
liteit, inrichting van groenvoor-
zieningen. Van hondenpoep, 
clandestien vuil, parkeerover-
last tot illegale bewoning. Bij 
alles wil men de bewoners be-
trekken. Deze vernieuwende 
aanpak heeft gevolgen voor 
ons. Het beleid ten aanzien van 
ons wijkje wordt nu niet meer 
gemaakt vanachter gemeente-
lijke bureaus waar gelden wor-
den besteed volgens gemeen-
telijke normen of inzichten. 
Neen, de gemeente gaat nu 
vooral in actie komen als be-
woners erom vragen. Uiteraard 
blijft de gemeente meedenken 
en zal de gemeente niet blind 
ingaan op alle burgerlijke ver-
zoeken. Maar diegenen die har-
der roepen zullen toch net wat 
vaker iets gedaan gaan krij-
gen. De gemeente doet haar 
best de burgers op de hoogte 
te brengen van de vernieuwde 
aanpak. Op verschillende ma-
nieren worden we uitgenodigd 
mee te komen denken. In ge-
meentelijk jargon klinkt het 
als volgt: de collectieve klant 
wordt bij het beleid betrokken 
door participatie aan leefbaar-
heidteams, overleg zoals bij 
impulsgebieden en door omwo-

nendenoverleg 
bij planvor-
ming. Doe er 
je voordeel 
mee tijdens 
het scrabbelen. 
In de praktijk 
komt het erop 
neer dat we af 
en toe worden 
uitgenodigd
voor overleg. 
En dat er weer 
een duidelijk 
zichtbare wijk-
agent wordt 
opgesteld voor 
alle wijken 
en buurten 
in Stratum. De openheid van 
de gemeente leidt er ook toe 
dat ons wordt uitgelegd wel-
ke maatregelen de gemeente 
neemt of overweegt te nemen. 
In een mooie brochure wordt 
dat uit de doeken gedaan. Een 
aantal acties, sommigen zijn 
al in uitvoering, beïnvloeden 
op een redelijk directe wijze 
de bewoners van ons wijkje. 
Neem b.v. de ideeën die de ge-
meente ontwikkelt ten behoe-
ve van de Schalmstraat waar 
de gemeente aanleunwoningen 
wil realiseren om in te spelen 
op de sterk toenemende ver-
grijzing in Stratum. Iets verder 
weg, maar voor velen toch nog 
dichtbij, wordt nagedacht over 
herbestemming van de Fatima-
kerk aan het Servaesplein. 

Zoen- en zoefmomenten
De ouders van schoolgaande 
kinderen wisten het al. Er 
wordt al een aantal maanden 
extra aandacht besteed aan de 
verkeersveiligheid rondom ba-
sischool de Wilakkers. Wist u 
ook dat onze ambtenaren het 
dan hebben over zoen- en zoef-
momenten? In de omgeving 

van basisschool de Wilakkers 
doen zich tijdens het bren-
gen en halen van schoolgaande 
kinderen gevaarlijke verkeers-
situaties voor. Het zijn de zoge-
naamde zoen- en zoefmomen-
ten. Ouders brengen de kinde-
ren met de auto naar school. 
Snel, snel, want we moeten 
weer naar het werk. De auto 
wordt niet eens meer gepar-
keerd, Midden op straat wordt 
de auto stilgezet, krijgen de 
kinderen een afscheidskus en 
wordt de volgende fase in de 
ratrace ingezet. De gemeente 
wil een veilige verkeerssituatie 
creëren rond de basisscholen 
tijdens deze zoen- en zoefmo-
menten omdat er meer aan-
dacht dient te zijn voor vei-
lige loop- en fietsroutes voor 
kinderen. Nog iets verder van 
ons huis, maar sommigen van 
ons komen er dagelijks, ligt de 
Leenderweg als één van de toe-
ganspoorten tot Eindhoven. De 
binnenkomst bij het Floraplein 
ziet er goed uit maar daarna 
heeft de weg geen duidelijke 
meerwaarde als toegangsweg. 
Uit onderzoek is gebleken dat 
de Leenderweg sinds de aanleg 

van spitsstro-
ken gebruikt 
wordt als sluip-
route voor 
vrachtwagens 
en gevaarlijke 
transporten.
Gevolg is dat 
het stuk Leen-
derweg vanaf 
het Floraplein 
erg te kampen 
heeft met lucht-
vervuiling. Het 
wegdek is niet 
bestand tegen 

zwaar vervoer en de aanlig-
gende huizen hebben last van 
scheurvorming. Van een ande-
re orde zijn de overwegingen 
ten aanzien van de Plaza Fu-
tura en Stadsschouwburg. Deze 
culturele centra verhogen de 
aantrekkelijkheid van Stratum 
en zijn daarnaast ook de reden 
dat zich in de afgelopen tijd 
allerlei activiteiten hebben ont-
plooid zoals de vestiging van 
restaurants, een hotel en een 
partycentrum zoals Inspira-
tion Point. Met name door het 
wegvallen van Plaza Futura en 
Inspiration Point zou deze ont-
wikkeling vertraging kunnen 
oplopen of kunnen stagneren. 

Winkels
Voor diegenen die hun bood-
schappen plegen te doen in 
de nabijgelegen winkeltjes was 
het al lang duidelijk. De win-
kels aan de Geldropseweg, Hee-
zerweg en Leenderweg hebben 
het zwaar. De winkelvoorzie-
ningen in de stadsdelen staan 
onder druk met als gevolg een 
aantal negatieve ontwikkelin-
gen: afname van aanbod, met 
name nadelig voor minder mo-

biele inwoners, leegstand en 
verloedering. Met name op de 
Heezerweg binnen de rondweg  
hebben in 2005 een aantal pro-
blemen gespeeld. Deze proble-
men variëren van illegale be-
woning van schuurtjes, illegale 
en legale kamerbewoning tot 
winkelpanden die voor andere 
bezigheden worden gebruikt, 
zoals kerkruimtes. Sommige 
winkels trekken erg veel pu-
bliek aan. Er bestond een ver-
moeden dat er sprake was van 
dealen en wietteelt in sommige 
panden. Uit de buurt kwamen 
veel klachten over deze over-
lastsituaties. Met betrekking 
tot de Heezerweg is een zoge-
naamd Bite-team, bestuurlijk 
interventie team Eindhoven,  
ingezet. Binnen Stratum wordt 
Tuindorp, zeg maar ons wijkje 
samen met het Witte Dorp, 
overigens als een veilige buurt 
gezien. Ook het bedrijventer-
rein de Kade kennen we al-
lemaal wel. Al was het maar 
vanwege Novadic, waar metha-
don wordt verstrekt. Hiervan 
hebben met name de bewoners 
in de Iriswijk last. Maar ook in 
Tuindorp vermoeden wij dat de 
daders van inbraken gezocht 
mogen worden onder de ver-
slaafden die op hun dagelijkse 
tocht naar Novadic zich zo af 
en toe iets toe-eigenen. Eén 
van de andere problemen ten 
aanzien van de Kade is dat het 
verkeer van en naar het bedrij-
venterrein zich door woonwij-
ken begeeft. Er bestaan plan-
nen om de kanaalzone een be-
tere uitstraling te geven zodat 
het er prettiger wonen, werken 
en recreëren is. Hetgeen men 
overigens ook wil bewerkstel-
ligen door renovatie van het 
stadswandelpark.  De gemeen-
te wil de terreinen van het 
oude ROC gebouw en de intus-
sen verboden Lidl winkel gaan 
betrekken bij het park. En na-
tuurlijk wordt ook nagedacht 
over parkeerproblematiek. Op 
stedelijk niveau is een beleid 
uitgewerkt dat er op gericht 
is bovenmatige parkeerdruk 
in woonwijken aan te pakken 
door het invoeren van betaald 
parkeren in combinatie met 
vergunningen voor belangheb-
benden. Voordat dit beleid de-
finitief wordt voor alle straten 
binnen de ring van Eindhoven 
is ervoor gekozen om met be-
hulp van enkele pilots ervaring 
op te doen. De eerste pilot 
aan de Montgomerylaan is met 
succes afgerond. De bewoners 
daar zijn erg enthousiast over 
de invoering van parkeerver-
gunningen. De tweede pilot 
in de Woenselse watermolen 
wordt daarentegen niet gere-
aliseerd. De bewoners hebben 
de voorstellen tot invoering af-
gewezen. Honderd meter van 
elkaar verwijderd reageren de 
bewoners heel verschillend op 
dezelfde problematiek. Als wij 
willen dat onze mening wordt 
gehoord moeten we ons in de 
toekomst alerter opstellen dan 
tot nu toe gebruikelijk!
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• De Heezer-
weg.

Typisch Stratum

Het moest allemaal van 
dezelfde hond zijn want 
kleur en vorm waren 
over de hele linie gelijk. 
Een hondenbrokkenken-
ner bepaalde, aan de 
hand van de geur, dat het 
Bonzo moet zijn geweest. 
Meerdere buurtbewo-
ners stoorden zich aan 
het smerige stuk stoep 
in de Gebroeders van 
Doornestraat. Op heter-
daad betrappen was niet 
gelukt dus werd er een 
actie op poten gezet. Ge-
plastificeerde platen wer-
den opgehangen en alles 
werd netjes opgeruimd. 
Een succesvolle actie tot 
op heden want spelende 
kinderen komen weer 
met schone schoenen 
thuis.

SUCCESVOLLE ACTIE
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Geen kaartje: Aimee Steffanie, 02-04-2006, Gebr. v. Doornestr. 38
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En haar glinsterende ogen 
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Christian Leem Bicbleht Pedro 
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Laura Damarls Edendy Chrlstlna 
geboren op 18 juli 2000 te RemecficK 

Anna Kennedy Deliana Renata 
geboren op 1 oIrtober 2001 te Rem.diol 

DonlelIe de Coc & COl" Coelemo 
Gebroedefl voo DoomestTOat: 47 

5614 BN Eindhoven 
0402449962 

chriltlonlouroonno@eorendonielle.demon.nl 

WIJ ~n mubgellomen op 13 .............t> l005. 
Na een paar "",,),en l<JITIeI1 thub 

willlll"l "'" ...... bezoell. moor bel eent euen. 
~U\ kim de oanllom.t lI_r nieL Je llunt 

wel ~n aan een profed: In Calomblo. 

Wij zijn dolblij met de geboorte 
Van onze dochIer en zusje 

ESTA 
Christina Maria 

9de<:em~2004 

Ad.lngrid. Giovanni. Oiego 
Hermans-Welje.-s 

Xh<rlmstraat 3 
S614AC Eindhoverl 

Tel.t1I~2127S64 of (16.24214497 

Wit je ~chuit met muisjl'S komen eten 
lAaI he! oos dan e<en weten. 

Noortje 

• 
Eelco en Renée Bruin 
lUSle van Guus,ie eo Rinske 

Gabroedere van Ooomestrnat 31 
5614 SN EimtlO'len 
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2,3 kg - 46 cm 
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Trappelend van ongeduld is 

Stijn Jonkers 
aan zijn eerste wereldreis begonnen. 

De trotse ouders 
Marco & Jacomien 

• ,000 _2 '_ 
~--_ ... F<:oo",,""' _ _ '""" "'_ ... 

50phie Eva Dij55elbloem 

Ooc~..."",,"· 

.... "'DlJ~_ , 
f",",,~ 

Go\>< """ tlt>:>rrt .. u .... t :56 
5614 !lN Ein<h;:Jwn 

QoIO-21'7702 

Lino Roos 
Storms 
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d 'lc h te r van Sander Sto l ml e n C h anla l Roo s 


