
DE WITTE BURGH 

Periodiek voor de bewoners van De Witte Burgh, Eindhoven. 

rwas ns nbankje 
Een gegeven paard mag niet in de bek worden gekeken. 
Toch willen we dat in dit artikel juist wel doen. Er is 
namelijk de nodige commotie ontstaan over het geschenk 
dat de bewoners van de Witte Burgh mochten ontvangen 
van het Bouwfonds. Met name van bewoners uit het Witte 
Dorp kwam veel commentaar. In de "Wit op Zwart", de 
wijkkrantvan het Witte Dorp, werden afgelopen december 
twee ingezonden brieven geplaatst van bewoners die hun 
ongenoegen hierover kenbaar wilden maken. 

Voor de bewoners die zich al 
langere tijd inzetten voor de 
herinrichting van het 
Burghpleinis het pijnlijk om te 
moeten ervaren dat onge
vTaagd brievenbussen, tele
fooncellen, en nu weer zo'n 
granieten, dus kindvijandige 
bank, verrijst op een pleinwaar 
men liever basketbalveldjes, 
rolschaatsbanen, voetbalvel
den en speeltuinen ziet ver
schijnen. 
Voor de bewoners die de 
opperste zorgvuldigheid heb
ben proberen te betrachten 

voordat daadwerkelijk werd 
overgegaan tot plaatsing van 
het danseresje, is het zuur te 
moeten constateren dat er in 
dit geval geen inspraak is ge
weest. De initiatiefuemers 
voor de plaatsing van het 
danseresje hebben alle bewo
ners aan het Burghplein toe
stemminggevraagdenziennu 
dat het Bouwfonds onge
vTaagd deze bank in de buurt 
van het beeldje laat plaatsen. 
Voor de bewoners, met name 
de wat ouderen, die zich graag 
in het zonnetje mochten nes-

telen op het gezellige houten 
bankje dat daar eerst aan de 
rand van het grasveldje stond, 
zodat ze stilletjes konden ge
nieten van de spelende kinde
ren. Zij moeten nu toezien hoe 
kinderen bezit hebben geno
men van deze bank. Als hon
derd kinderen het moeten stel
len met 1 glijbaan wordt zo'n 
bankal snel gezien als klimrek! 
Voor de ouders die zich zor
gen maken over hun kroost, 
dat niet begrijpt dat daar een 
bank staat en niet een klimrek 
dat aan geen enkele 
veiligheidseis voldoet. 
Waarom voelthetBouwfonds 
zich te groot om even met ons 
afte stemmen hoe deze geste 
door ons het meest gewaar
deerd zou zijn? 
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Van de redactie 
De redactie van de wijkkrant 
wenst U het allerbeste voor 
1995. Aan het begin van dit 
jaar bieden we U het derde 
mmllller van onze Wijkla·CUlt 
aClll. Eengrootgedeeltewordt 
gevuld door het jaarverslag 
van de kopersvereniging, 
waarin wordt temg gekeken 
naar alle aktiviteiten die in 
1994 zijn ontplooid 
Onze nieuwe aanwinst, Hans 
HurlanaJ1S, levert het artikel 
over de voor de Cl en VS2 
karakterisitieke indeling van 

het ·woongedeelte, dat in de 
geest van deze tijd is ontwor
pen door architectenburD 
INBO uit Woudenberg. Peter 
van Woerkom, werkzaam bij 
dat buro, legt ons nog een 
keer uit hoe hij tot zijn ont
werp va/1 de Witte Burgh ge
komen is. En daartussendoor 
vindt U de gebruikelijke stuk
jes over de kleine gebeurte
nissen in onze wijk. We wen
sen U veel plezier bij het le;;en 
vall de;;e krant! 

Nieuwe naam voor 
NUlVIMER 3?? 

In de kroeg kwam een clubje Schalmstraat bewoners op een 
naam voor deze wijkkrant. De huidige naam "nummer 3" zou 
vervangen moeten worden door "witte dè?" of"dè witte!". 
Voor de niet Brabanders onder ons, dit betekent zo veel als: 
"wist U dat?". Laat ons weten of U deze naam geschik.1: vindt. 
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Bij het verschijnen van deze krant is de feestcommissie al 
drie maal bijeen geweest om het plan voor ons wijkfeest uit 
te werken. De commissie bestaat uit Maril Renders, Frans 
van de Schans, Rogier Beekers, Viola Straeter en Wieger 
Cornelissen. Zij zien zich geplaatst voor de uitdaging een 
feestte organiseren dat beantwoordt aan deverwachtingen 
van de bewoners in de Witte Burgh en, tegelijkertijd, 
ondanks een beperkte financiële armslag, niet al te armoe
dig afsteekt bij het fantastische feest dat het Witte Dorp 
afgelopen 18 september heeft georganiseerd. 

De commissie heeft overwo
gen het feest te laten samen
vallen met de kind er
straatspeeldag, die dit jaar op 
17 mei plaatsvindt, maar denkt 
toch dat het verstandiger is 
daarvan aftezienen eenzater
dagavond te kiezen. Voorlo
pig mag U er van uitgaan dat 
het feest op 20 mei gehouden 
wordt. Hetviel de commissie
leden niet mee een datum te 
kiezen waar geen nadelen aan 
kleven. Men wil het feest niet 
te dicht op Koninginnedag 
hebbell wanneer het Witte 
Dorp weer een happening 
organiseert op hetBurghplein. 

Verder is een datum vroeg in 
hetjaarniet geschil..'t vanwege 
de te verwachten weersom
standigheden en heeft men er 
voor willen waken geen da
tum te kiezen waarop veel 
mensen al vakanties hebben 
voorzien. 
TVv"intig mei wordt het dus. 
Overdag zullen de activiteiten 
vooral worden afgestemd op 
de kinderen waarna een 
vloeiende overgang beoogd is 
naar activiteiten voor de vol
wassenen. Het feest mag wor
den bezocht door alle bewo
ners van de Witte Burgh, dus 
ook zij die geen lid zijn van de 
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kopersvereniging zullen wor
den uitgenodigd. De commis
sie heeft ook het verzoek van 
het bestuur gekregen de Witte 
Dorpers in de feestelijklheden 
te betrekken om op die manier 
iets terug te k'Unnen doen voor 
alle gastvrijheid die de Witte 
Burgers reeds ten deel is ge
vallen op de Bevrijdingsdag, 
de viering van Sinterklaas, de 
nieuwjaarsreceptie en binnen
kort weer op koninginnedag. 
Aan ideëen ontbreek i het de 
commissieleden niet. Wel is 
het dringend geVv'enst dat el 

vrijwilligers bijkomen, die mee 
de handen uit de mouwen ste
ken bij de organisatie en reali
satievan alle aktiviteiten. Vele 
handen maken licht werk, dan 
k'Unnen dewmmissieledenzelf 
ook nog wat genieten op die 
dag. U kunt zich aanmelden 
bij een van de genoemde 
commissieleden, Maril 
(127579), Viola (127369), 
Rogier (125624) of Frans 
(124577) 

Acer Rubrum anIon, Fraxinus Ornus en 
misschien een Prunus 

Op 13 november heeft de 
bomencommissie, bestaande 
uit Henny Ruitenbeek, Huib 
Schouten, Viola Straeter, 
Maryl Renders en Leo 
Dinissen, aan de dienst 
Stadsontwikkeling gerappor
teerd voor welke bomen de 
bewoners van de Witte Burgh 
zich uitgesproken hebben. 
Aangezien erin de Burghstraat 
aan beide zijden van de straat 
nieuwe bomen komen heeft 

Ton van de Pluijm namens het 
"Vitte Dorp meegewerki aan 
de enquête. Per huis kon één 
stem uitgebracht worden. Per 
straat zou volgens het 
meerderheidsprincipeééntype 
boom aan de gemeente wor
den voorgedragen. 
Het totale aantal respondenten 
bedroeg 56, waarvan 32 in de 
Burghstraat, 21 in de gebr. 
Van Doornestraat en 3 in de 
st. Christoffelstraat. In de 

Burghstraat waren 9 stem
men voor de Acer Rubrum 
Scanlon, 5 stemmen voor de 
Fraxinus Ornus, 4 stemmen 
voorde Gingko Biloba, 7 stem
men voor de Liquidambar 
Styraci±1ua en 7 voorde Prunus 
Sargentii Rancho. In de Gebr. 
van Doornestraat waren 4 
stemmen voor de Acer 
Rubrum Scanlon, 8 stemmen 
voor de Fraxinus Ornus, 0 
stemmen voor de Gingko 
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Biloba, 2 stemmen voor de 
Liquidambar Styraciflua en 7 
voor de Prunus Sargentii 
Rancho. In de St. 
Christoffelstraat waren 3 stem
men voor de Acer Rubrum 
Scanlon en 0 voor de andere 
boomtypen. 
Hieruit volgt dat in zowel de 
Burghstraat als in de 
Christoffelstraat een Acer 
Rubrum Scanion geplaatst 
wordt, terwijl in de Van 

Doornestraat een F raxinus 
Omus gaat verrijzen. Voor 
het gedeelte in de Van 
Doornestraat, waar het ter 
plaatse geldende gemeente
lijk en stedebouwl,:undigeplan 
voorziet in de plaatsing van 
een dubbele rij bomen, stelt de 
commissie, in overleg mei de 
gemeente, voor om in de 
tweede rij een Prunus te plaat
sen. 
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Bij de architectenselectie, gehouden doorvertegenwoordi
gers van het Bouwfonds, de gemeente en de bumi, werd om 
een visie gevraagd ten aanzien van de soort architectnur 
waaronderdecirca BOwoningen het beste gebouwd zouden 
knnnen worden. Om een goed antwoord op deze vraag te 
kl1l111en geven, hebben wij de Dudokwijk 't Witte Dorp 
zorgvuldig geanalyseerd in relatie tot het Stedebouwkun
dige ontwerp voor de 80 nieuwbou·wwoningen. De vraag 
k,vam er simpel gezegd op neer, maak je nu een volledig 
ander ontwerp in contrast met de Dudok woningen of 
probeer je in een aanheiende zin een eigentijds conforme
rend type te ontwikkelen waardoor er een eenheid ontstaat 
tussen de bestaande en de nieuwe woningen. Als architect 
probeer je meestal tot de best individuele expressie te 
komen,maarhetisdevraagofdatopiederelokatieookjuist 
is. Veel nieuwbonwwijken leren dat al die individuele 
expressies samen niet echt tot een k-walitatief geheel leiden. 
Op het Daf-terrein was deze afweging heel essentieel Toen 
weop het destijds lege terrein stonden en rond keken gafhet 
Witte Dorp natuuriijk een zeer specifiek eenduidig beeld, 
maar stonden er in de periferie nogal wat gebouwsoorten 
met een zeer divers uiterlijk. 

Nog een keer een sterk afuij
kend plan toevoegen zou de 
totale stedebouw niet echt 
verbeteren. Bovendien moet 
een sterk at"\vijkend plan ook 
gedragen worden door een 
sterk afuijkende stedebouw. 
Bestudering van blijvend 
goede plan.i1en in Nederland. 
zoals het Witte Dorp van 
architek1: Oud in Rotterdam 
leert dat architectuur en ste
debouw in perfecte ham10nie 
moeten samengaan en dan pas 
tot een duidelijk goede buurt 
k-unnen leiden. Het stede
bouwbmdige plan had een 
naar ons inzicht zeer terechte 
helende opzet waarmee het 
WïtteDorp vanDudokin feite 
afgemaak1 en doorgezetwerd. 
Ga je b.V. in de Burghstraat 
links en rechts van de weg 
totaal verschillendewoningen 
krijgen, dan zal het resultaat 
niet optimaal zijn. 
Uiteindelijk zijn wij op deze 
manier door redenerend tot 
de stellingname gekomen dat 
de 80 nieuwbouw woningen 
een uitbreiding in dezelfde 

sfeer als de Dudohvoningen 
moesten zijn. Niet kopiëren 
maarconformeren. Eigentijdse 
plattegronden, een eigentijdse 
detaillering en op een wat on
dergeschiJ..:ter nivo af..vijkin
gen in vorm en kleur en uitein
delijk in overleg met de 
welstandscommissie een af
w~kendekleurdakpannen. Op 
deze manier zou de situatie 
echt afgemaak1 worden ter
wijl toch duidelijk wordt dat 
het ontwerp van de Witte 
Burgh af..vijkt van dat van dat 
van het Witte Dorp. In deze 
zin vinden wij de twee 
wijknamen ook perfek1 staan 
voor het resultaat dat we na
gestreefd hebben; namelijk 
overeenkomsten en toch ver
schillen. Als architect fanta
seer je. teken je, maar alles 
wordt pas werkelijk als het er 
staat Als ik er nu rondloop 
ben ik ook echt trots; je ziet 
altijd dingen die weer beter 
kunnen, maar ik denk dat dit 
altijd zo blijft! 

Peter van Woerkom. 
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Van Woerkom blikt terug 
In het andere artikelt op deze pagina legt Van Woerkom zelf ui! welke overwegingen een 
rol gespeeld hebben bij het ontwerpen van onze ",ijk. Van Woerkom is de architect die 
namens de mBO in opdl'acht van het Bouwfonds de woningen onhvorpen heeft in 
samenwerking met Eugenie Meijel". Van Woerkom is 43 jaaren werk1: sinds 1975 bij Il'<'BO 
architectenbnro. Toen hij in 1992 aan de opdracht begon, heeft hij zich laten inspireren 
door de bestaande woningelI in het Witte Dorp van Eindhoven en door het Witte Dorp uil 
Rotterdam. In dat ontwerp van architect Oud hebben met name de integratie van 
stedebouwkundig ontwerp en dearchitectuurvan de betreffende woningen voor inspiratie 
gezorgd. In een eerderst.'ldium heeft Van Woerkom, toen in samenwerking rnetHansBeen, 
die bevindingen al verwerkt bij het ontwerp vall de wijk Ziel horst in Amersfoort. 

Van Woerkom kreeg als op
dracht om circa 80 woningen 
in diverse prijsklassen te reali
seren binnen de gegeven si
tuatie.Opdatlaatstepuntheeft 
Van Woerkom, in goed over
leg met vertegenwoordigers 
van de Dienst Stadsontwik -
keling van de gemeente 
Eindhoven, nog wel wat kun
nen toevoegen aan het oor
spronkeJijke gemeentelijk en 
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stedebouwk,mdig plan. Dat 
plan schreef voor aan welke 
afinetingen de straten, par
keervakken en voortuinen 
dienden te gaan voldoen in 
onze wijk 
Alsspecifiekeaccentverschil
len met het WitteDorpnoemt 
Van Woerkom de erker. de 
gevelplint, de plattegronden 
van de woonverdieping met 
haarspecifiekeboogvorrrrige 

wand. de dakpannen, de bal
konnetjes van de VS I wonin
gen en de loggia's die zowel in 
de VS 1 als VS2 woningen zijn 
opgenomen. Daarnaast zorgen 
ook nog diverse gevel-onder
delen voor een ex1:ra contrast 
Recent heeft Van Woerkom 
nog enkele woningen ontwor
pen in het plan Dierdonk in 
Helmond. 

!M'. 
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UWI sp ti 
In december heeft het bestuurvoor de derde maal een bouwinspectie ui! laten voeren. Deze 
keer is da.'lrYoor de hulp ingeroepen van buro Archiass (buro voor architecten assistentie). 
Namens dit buro heeft Toin von den Hoff een keuring uitgevoerd van de alltopaden in onze 
wijken het schilderwerk van kavel 55 Urn 82. Ten aanzien van de brandgangen viel erweinig 
op te merken, maar het straatwerk is volgens Von den Hoff niet overal goed uitgevoerd. 

lIer atste 
plevering 

Op 2 december werd de laatste woning in de Witte Burgh 
opgeleverd onder een toen nog stralend zonnetje, aan Ina 
Staals. Zij is de trotse bewoonster van de woning aan 
Schalmstraat 11. Op de foto overhandigt Flipse de sleutel, 
op het moment dat de fotograaf voorbij kwam. 

Zo is het straatwerk van het 
autopad tussen de Van 
Doornestraat en de 
Schalmstraat 1,5 centimeter 
te hoog gelegd. Als argument 
daarvoor zou gelden, dat door 
gebruik van dit straatwerk het 
geheel nog zal zakken tot ge
wenst nivo. Het bestuur denk.-! 
dat de bestrating nooit egaal 
over het gehele oppervlak zal 
zakken, en vindt tevens 
dat,indien het straatwerk als
nog in zou zakken, het geheel 
van het begin af aan niet goed 
is ingetrild. 

Schilderwerk 

Von den Hoffheeft het sterke 
vermoeden, dat het 
buitenschildervverk volgens 
opgave van kopers en over
zichten van de KNMI uitge
voerd is bij te koud weer en te 
hoge vochtigheid. Van de 
kopers hoorde Von den Hoff 
op welke dagen er nog ge
schilderd is, waarna eenvou-

Peute e kleutergym 
Indevorigewijkkranthebbenwealaangekondigddatwebezigzijnomopdezaterdagochtend 
een gymnastiekles te organiseren voor de peuters en kleuters uit de wijk. Intllssen hebben 
10 peuters en kleuters zich hiervoor aangemeld. Dat mogen er echter gerust nog wat meer 
worden, vandaar deze herhaalde oproep in de wijkkrant We hebben intussen twee 
gek-walificeerde krachten gevonden die samen voor de invulling van de lessen zullen gaan 
zorgen. In overleg met de betreffende dames is ookhettijdstip van de gymles nader bepaald 
op het uurtje tussen half elf en half twaalf. 

Zoals reeds eerder gemeld 
hebben we als lokatie de 
gymnastiekzaal van basis
school de I' Wilakkers weten 
te bespreken. Verderverwach
ten we dat de financiële bij
drage op ongeveer drie gul
den per kind per les zal bedra-

gen, maar dat hangt uiteraard 
weer af van het aantal kinde
ren dat mee denk.-! te vvillen 
gaan doen. Wat 1 eeftij d betreft 
denken we in eerste instantie 
aan kinderen tussen de 4 en 6 
jaar. Kinderen die jonger zijn 
dan 4 jaar zullen in het alge-

meen moeite hebben met op
drachtjes, en daardoor teveel 
aandacht vragen van de lei
ding. In voorkomende geval
len, wanneer de ouders er van 
overtuigd zijn dat hun koter 
van drie en een half goed op
drachtjes uit kan voeren, mo-
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dig kon worden nagevraagd 
bij het KNMI wat de lokale 
weersomstandigheden op die 
dagen waren. De relatieve 
luchtvochtigheid bleek zelfs 
rond de 97% te hebben gele
gen. hetgeen het 
hechtingsproces van de verf 
bepaald niet ten goede komt 
Ook de temperaturen waren 
te laag om deugdelijk werk te 
leveren. 
De regenbuien van de laatste 
weken tonen nog eens ten 
overvloede aan, dat het schil
derwerk beter achterwege had 
IGJJ1nen blijven. Deverfspoelt 
op meerdere plaatsen gewoon 

gen die kinderen ook mee
doen. De eerste les vindt plaats 
op zaterdag 4 maart, onder 
het voorbehoud dat er zich 
dan meer dan 13 kinderen 
hebben aangemeld. Als dek
king voor de onkosten vragen 

van de muur af Ook het 
hout schilderwerk heeft gele
den van de weersomstandig
heden waaronder de verf is 
opgebracht Er zijn bij ver
scpil!ende bewoners enkele 
doffe plekken geconstateerd. 
wat duidt op schilderen bij te 
lage temperatuur. Momenteel 
adviseen het bestuur de be
trokken leden van de 
kopersvereniging over stap
pen die zij kunnen onderne
men. Wat ons betreft is hier 
sprake van een verborgen ge
brek, waarhetBouwtondsten 
alle tij den op aan kan worden 
gesproken. 

we een financiële bijdrage van 
f 40,- voor de periode tot de 
zomervakantie. Dit bedrag 
moet U in één keer voldoen, 
het zou teveel inspanning ver
gen om elke week van ieder
een de bijdrage te innen. U 
kunt kinderen aanmelden bij 
Arna Govers (Burghstraat 64, 
telefoon 040-119226) Kleu
ters uit andere \vijken mogen 
ook meedoen. UIterlijk op 18 
februari krijgt U te horen of 
deze al-tiviteitdaadwerkelijk 
van start gaat. 
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Het is d. .. lt hij begin december de trotse vader van een tweede dochter is geworden, anders 
had René de Kruyfhet nog in 1994 voor elkaar gekregen om bij iedere woning een bezoek 
af te leggen ten einde een machtiging los te krijgen voor deelname aan de stichting lBeheer 
Paden. Dus kunnen we U nu nog niet berichten dat deze stichting er daadwerkelijk ga.'lt 
komen. 

Wel kunnen we een 
tussenstand laten horen. Op 
dit moment hebben reeds 60 
bewoners een dergelijke mach
tiging ondertekend en heeft 
één bewoner zich het recht 
voorbehouden nog eens goed 
na te willen denken ofhij wel 
lid wil worden. We scoren dus 

nagenoeg 100% en dat is een 

hoopvol gegeven. Nu hebben 
we ons dan maar ten doel 
gesteld om voor het einde van 
de maand Januari tot een con
clusie over voldoende bereid
heid tot participatie te komen. 

Zelfs dan is het nog niet zeker 
dat de stichting ook daadwer
kelijk wordt opgericht. We 

zijn ons namelijk momenteel 
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aan het beraden over moge
lijke stappen die we willen 
zetten in de richting van het 
Bomvfonds ten aanzien van 
de k-waliteit van de autopaden. 
In onze beleving wateren die 
onvoldoende aL verzakken ze 
te snel ofliggen ze niet op het 
juiste peil ofbevatten eenvou

dig te weinig rioolkolken. Pas 

Helaas, vandalisme en inbraak vallen ons ook ten deel. Dinsdag 10 december werd rond 

zes uur s'avonds een autoradio gestolen uit een in de Christoffelstraat geparkeerde auto. 
In de Burghstraat wel'd de kerstboomverlichting van een van de bewoners vernield en is 
deantennevan een auto afgerukt Hetzelfdeoverkwam een bewoonsteraan de Schalrnstraat. 

21 januari werd eringebroken 
in de auto van een van de 
bewoners van de Gebroeders 
van Doomestraat. 

In de nacht van 25 op 26 
januari is er ingebroken in een 

van de woningen aan de 
Schalmstraat. In dit laatste 
geval heeft de inbreker met 
een breekijzer het keukenraanl 
geforceerd. 
Inmiddels is het ook bekend 

geworden dat er ook weer 
ingebroken is in de Gebroe
ders van Doornestraat en in de 
Burghstraat. 
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na gebleken bereidheid van 
het Bouwfonds om de bvali
teit van de autopaden op te 
willen krikken, zullen wij bij 
voldoende mandaat de be
wuste stichting oprichten. Met 
hetexcuusvanhetBouwfonds 
dat de bewoners zelf verani -
woordelijk zijn voor de 
verzakkingen doordat er met 
te zwaar materiaal over de 
paden is gereden, wensen wij 

geen genoegen te nemen. 
Wanneer het zonnetje weer 

begint te schijnen en de nu nog 
onbekende vrijwilligers hun 

e 
huizen voldoende op orde 
hebben, zullen enkele 
enthousiastelingen beginnen 
de lampen en andere voorzie
ningen op te hangen. Op de 
komende algemene 
ledenvergadering van de 
kopersvereniging komen we 
uitgebreid terug op dit onder
werp en zullen we uitsluitsel 
geven over de oprichting van 
de beoogde stichting. 

Losse vensterbanken 
Het blijk:t dat op enkele plaatsen de natuurstenen vensterbanken 
los zijn kümen ie liggen. Dit komt Joür de verschiilende 
uitzettingscoëfficient van de mortel en de vensterbank. Graag 
zou het bestuur willen weten of dit een structureel probleem is. 
U hmt constateren of een vensterbank los zit door erop te 
kloppen. Bij een loszittende vensterbank hoort u een hol geluid, 
terwijl een vastzittende vensterbank bijna niet hoorbaar is. 
Vensterbanken op de begarle grond hebben minder last van 
loszitten dan die op de verdiepingen omdat de vensterbanken 
bestaan uit verschillende elementen. Deze vensterbanken hm
nen meer spanningen opnemen dan de vensterbanken bestaande 
uit een enkele natuurstenen plaat. Bewoners die nog geen 
tweede oplevering hebben gehad kunnen dit laten verhelpen. 
Indien blijk1 dat dit een structureel probleem is zal het bestuur 
uitzoeken ofhier gezamelijk iets aan te doen is. Met name de 
G.I.W. garantie kan hier een oplossing bieden. 

23 aa ALV 
Het bestuur nodigt U uit nu vast donderdag 23 maart as. in Uw 
agenda te blokkeren voor de volgende algemene 
ledenvergadering. Nu de bouw is afgerond, lijk1 het ons vol
doende om, in tegenstelling tot wat in 1994 gebruikelijk was, in 
1995 slechts 2 algemene vergaderingen beleggen. De agenda 
van die eerste vergadering zal onderwerpen bevatten als de 
begroting voor 1995, en daaraan gekoppeld het vaststellen van 
de contributie voor 1995. De feestcommissie zal de gelegenheid 
aangrijpen om het concept feestprogranlma te presenteren en 
te onderzoeken of er vrijwilligers te vinden zijn om watte helpen 
bij de organisatie van het feest. Andere onderwerpen die aan bod 
zullen komen, zijn de plannen van de gemeente om het bestem

mingsplan aan te passen, goedkeuring van de financiële afreke
ning voor het boekjaar 1994, de resultaten van de laatste 
bouwinspek1ie, en de oprichting van de stichting Beheer Paden. 
Al met al een druk en gevarieerd programma I 
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Een ope ken; en wat dan ?! 

Van de 83 woningen die "De Witte Burgh" telt, heeft de 
architect er 62 bedeeld mei een keuken die met recht het 
predikaat 'open' keuken verdient. De huizen van het type 
Cl (55 stuks) en VS2 (7 stuks) hebben een keuken die in een 
grote' nis' in de woonruimte is gesitueerd. Die nis zit in een 
beetje rond lopende binnenwand. De ontwerper van de 
woningen had om de keuken toch enigszins afte scheiden 
een 1,20 meter hoog losstaand muurtje gepland. 

Dat stond echter zo ver de 
woonkamerin dat veel kopers 
het verlies aan leefiuimte te 
groot vonden. Op de 
'meerwerklij St' van aannemer 
Van Bree verscheen dan ook 
al snel het punt "Y-Tong wand 
laten vervallen". 

Vervallen 
Uiteindelijk is in slechts 16 
woningen het originele muur
~e geplaatst. Zo'n 21 kopers 
hebben het V-Tong wandje 
helemaal laten vervallen en bij 
25 huizen is er een aangepa.::"e 
versie onets totaal anders voor 
il1 de plaats gekomen. Het kan 
zijn dat de cijfers niet helemaal 
exact kloppen, want tijdens 
het 'onderzoek' was niet ie
dereen thuis en kon het 
'onderzoeksteam' ook niet 
binnengluren omdat de gor-

Betonbanden 
Desgevraagd liet dhr. 
Struijcken ons weten dat het 
Bouwfonds er nog steeds aaP

denkt om de toegezegde 
betonranden, die als afscher
ming van onze tuintjes moet 
gaan dienen, te komen plaat
sen. Zo gauw de gemeente 
klaar is met het woonrijp ma
ken van de straten zal het 
Bouwfonds uitrukkenomhaar 
belofte gestand te doen. Al
thans, dat beloofde Struijcken. 

Advertenties 

Bijna hadden we er een te 
pakken. Deredaktieheeftzich 
enkele weken verheugd op de 
eerste advertentie die in onze 

dijnen dicht waren. Ook heeft 
het 'team' gemeend dat bij een 
aantal adressen wel van bui
tenaf was te zien hoe de vork 
aan de steel zat en is daar niet 
aangebeld. Daar kan natuur
lijk ook een vergissing bij zijn 
gemaal.1:. 
Het gaat hier ook niet om de 
precieze cijfers, maar om een 
indruk te krijgen van wat er 
zoal is gedaan met wat een van 
de kopers "het enige zwakke 
punt van het huis" noemde. 
Dat geldt niet voor iedereen, 
maar er is wel door veel men
sen flink nagedacht om tot een 
oplossing te komen. 

Aangepast 
Bij een aantal is het muurtje 
wel op de oorspronkelijke plek 
blijven staan enis het een beetje 
aangepast. Een stukje eraan 

krant geplaatst zou gaan wor
den. Dat vult immers gemak
kelijk! De intussen alom be
kendeF.v.d.S. uitdeB. straat 
wilde twee houten schuttin
gen te koop aanbieden He
laas verschijnt deze krant te 
laat, want enkele weken voor 
de verschijning, werd de ad
vertentie afgezegd omdat de 
schuttingen verkocht zijn. 

Verkeers-. . 
voor:nenmgen 
De redah.1:ie zou graag reah.1:ies 
van U willen ontvangen over 
de verkeersvoorzieningen die 
U getroffen wilt hebben in 
onze \Vljk. Vindt U de straten 
kindonvriendelijk, verbaast U 
zich over de hoge snellieid die 
motorvoertuigen in deze stra-

gezet of juist een stukje korter 
gemaal.1:. Hier en daar is een 
deel van het muurtje doorge
trokken tot het plafond en in 
één huis is dat met het hele 
muurtje gedaan. 
Bij velen is het echter laag 
gehouden en zijn er te veel 
verschillende en creatieve op
lossingen bedacht om ze hier 
allemaal te beschrijven. Je moet 
het gezien hebben, zou je kl.ll1-
nen zeggen. En daarover is al 
suggestie gedaan. Als de boel 
straks bestraat is en de mod
der-en zandtroep is weg, zou 
er misschien een keer een al
gehele open dag gehouden 
kl.ll1li1en worden. 

Ideetje 
Zo kunnen degenen die ermaar 
niet uitkomen wellicht een 
ideetje opdoen. Want een 
groot aantal van de mensen 
die hun keuken helemaal open, 
zonder muurtje op hebben la
ten leveren, is toch van plan 
om "er nog wel wat mee te 
gaan doen". 

iIlS@ 

ten weten te halen? Ofbent U 
juist zo iemand die graag op 
hoge snelheid de Van 
Doomestraatwiltkunnenpas
seren? Wij hopen op een le
vendige diskussie in deze ko
lommen. 

VWitte' 
samenwerking 
De besturen van het Witte 
Dorp en de Witte Burgh heb
ben elkaar al enkele keren 
opgezocht om te onderzoe
ken op welke gebieden moge
lijk samengewerki zou hl.ll1-
nen worden. Op dit moment 
lijk"! de herinrichting van het 
Burghplein een uitgelezen 
mogelijkl1eid om de krachten 
te bundelen in een poging om 
datcentralepleinteverfraaien. 
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U zult wel gemerkt hebben dat de vloer op die plekken waar de 
verwarmingsleidingen liggen warmer is dan elders. Een gratis 
vloerverwarming waar de parketboer niet gelukkig mee is. De 
grote temperatuurverschillen, die optreden, kunnen schadelijke 
gevolgen hebben voor het parket. Het advies van de 
parkethandelaar; zorg dat de ruimte voldoendevochtig blijft. Op 
die manier kunt u schade voorkomen of beperkt houden. 

Onkruidbestrijding 
Enkele bewoners hebben uit zorg voor het milieu ge\Taagd wat 
voor middelen er aangewend zullen worden bij de bestrijding 
van het onkruid op de brandgangen en autopaden. Deze vraag 
is telefonisch doorgespeeld aan het bedrijf dat de bestrijding 
straks eventueel uit gaat voeren, indien de stichting er daadwer
kelijk gaat komen. Daarwist men echter ook het juiste antwoord 
niet meteen te geven, zodat we nog even geduld moeten hebben 
voor de beantwoording van deze \Taag. 
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nzen aan de wildg e 
Informatieavond over bestemmingsplan 

Op dit moment is er een bestemmingsplan van kracht voor onze wijk, die bij de gemeente 
bekend is onder de naam "de Burgh C". Dit is een globaal bestemmingsplan dat in grote 
lijnen beschrijft waar de woningen moeten worden gesitueerd, hoe de ontsluiting is 
geregeld, waar op eigen terrein geparkeerd mag worden, aan welke eisen bijgebouwen 
moeten voldoen, etc. Op basis van dit bestemmingsplan is onze wijk gebouwd. 

De Dienst Stadsontwikkeling 
heeft zich in 1994 voorgeno
men dit bestemmingsplan na
der te detailleren. Dit zal uit
eindelijk leiden tot het bestem
mingsplan "I de Burgll C. In 
dit in voorbereiding zijnde 
bestemmingsplan I de Burgh 
evvorden aan- en 
uitboU\liIDogelijkheden opge
nomen die nauvvkeurig vvor
den afgestemd op het behoud 
van de architectonische en ste
debouvvkemdige kwaliteiten. 
Dit betekent dat de 
bebouvvingsgrenzen zeer 
zorgvuldig worden vastgelegd 

vvaardoor een vvildgroei van 
allerleiaan-enuitbouvven, bij
gebouwen, schuttingen, voor 
zover gelegen aan de open
bare weg, vvorden voorko
men en de hoge 
belevingsvvaarde van de stra
ten en tuinen gewaarborgd 
wordt In fraaier proza: dit 
bestemmingsplan streeft naar 
eenhamlonieus straatbeeld en 
open tuingebieden. Dat wil 
niet zeggen dat er niet aan- en 
uitgebouwd mag worden, 
maar er zullen richtlijnen wor
den opgesteld waaraan deze 
zullen moeten voldoen. Deze 

ierklaas 
Het Witte Dorp ontving de afgelopen maand voor de vijfde keer 
in successie de Sint Volgens goed gebruik trok op zondag 4 
december om half twaalf de lokale harmonie van het Burghplein 
naar de Odastraat om de aandacht van alle gelovigen te trekken. 
Daarna ging de optocht, waarbij zich steeds meer omwonenden 
aansloten, in ganzenpas via de Odulphusstraat, Burghplein, 
Clli-istoffelstraat en Van Doomestraat op weg naar de Plaza 
Futura Daar werden prijsjes uitgereik:t aan de winnaars van de 
kleurwedstrijd, en waren er mandarijnen voor alle gelovigen. 
Voor hen die een liedj e durfden zingen, waren er zelfs chocolade 
letters. Op deze manier georganiseerd vermaahenzowel ouders 
als kinderen zich opperbest. Hopelijk vvorden we de volgende 
keer weer uitgenodigd om deel te mogen nemen I 

hebben te maken met de situe
ring, de grootte, de hoogte, 
maar ook met deverschijnings
vorm, waar het de 
materiaalsoort enkleurbetref1:. 
Tegen de zomer keumen we 
een aankondiging van de Ge
meente Eindhoven verwach
ten in het Eindhovens Dag
blad dat het bestemmingsplan 
I de Burgh C gedurende 4 
weken ter visie ligt op het 
stadhuis en in de leeskamer 
van de Technische Diensten 
aan het Frederik van 
Eedenplein. Op dat moment is 
het mogelijk, indien gewenst, 

Tweede 
oplevering 
Het bestuur dacht haar zaak
jes goed geregeld te hebben, 
door telefonisch bij dhr. 
Struycken na te Hagen of er 
een tweede oplevering van 
OllZe woningen zou komen. 
Op niet mis te verstane wijze 
deelde Struycken daarop mee 
dat dat zeker niet het geval 
zou zijn. Op meerdere alge
mene ledenvergaderingen is 
dit antwoord van Struycken 
toen door het bestuur doorge
geven aan de aanwezigen. En 
wat blijki? In december wor
den vele kopers toch 
gesommeerd op een bepaalde 
dag thuis te zijn om vertegen
vvoordigers van Bouwfonds 
en Van Bree te kunnen ont
vangen ten behoeve van zo'n 
tweede oplevering. Het be
stuur betreurt het dat de com
municatie hierover spaak is 
gelopen, maar durft er op te 
vertrouwen dat U begrip hebt 
voor de ontstane situatie. 
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uw zienswijze kenbaar te ma
ken. Hierna zal de Raad met 
inachtneming van uw reacties 
het plan vaststellen. Daarna 
volgt nog een 
beroepsmogelijkheid bij resp. 
Gedeputeerde Staten van 
Noord-Brabant en eventueel 
de Raad van State. Nadat 
Gedeputeerde Staten het plan 
heeft goedgekeurd en er bin
nen een tijdsbestekvan3 maan
den na goedkeuring geen be
zwaarschrift bij de Raad van 
state is ingediend wordt het 
nieuwe bestemmingsplan van 
kracht voor onze wijk. 
Vooruitlopend op de formele 
inspraakprocedure die hierbo
ven beschreven is wil de Dienst 
Stadsontwikkeling het her
ziene bestemmingsplan in fe
bruari met ons, de bewoners 

Wa e 

van de Witte Burgh, bespre
ken. We zullen allemaal bin
nenkort worden uitgenodigd 
door een vertegenwoordiger 
van de gemeente om in het 
reeds genoemde gebouw van 
de Technische Dienst te ko
men luisteren en kijken naar, 
wat genoemd wordt, een prin
cipe voorsteL De Dienst 
Stadsontwikkeling wil ons 
commentaar graag ter over
vveging meenemen en moge
lijk verwerken in een verdere 
uitw'erking van dat herziene 
bestemmingsplan. We willen 
jullie van harte aanbevelen om 
massaal gehoor te geven aan 
de uitnodiging die we binnen
kort van de gemeente zullen 
krijgen 

verlast 
Veel bewoners hebben wateroverlast wanneer het hard regent. 
Zo zijn er verhalen in de omloop over bewoners in de Van 
Doornestraat waarbij de vloer van de berging of garage blank 
komt te staan wanneer het hard geregend heeft. Bij ontstentenis 
van dorpels ondervindt het water geen belemmering om onder 
de betreffende deuren door te stromen. Zoals bekend ligt de 
Schalmstraat ten opzichte van het Nieuw Amsterdams Peil, 40 
centinleter hoger dan de Burghstraat, zodat water de neiging 
vertoont vanaf de Schalmstraat in de richting van de Burghstraat 
te stromen. Indien dat stromende water de kans krijgt, zal het dus 
ook bij huizen, garages en bergingen waarvan de deuropening 
naar de Schalmstraat gericht is naar binnen stromen. Bewoners 
moeten dan ook speciale maatregelen treffen, b.v. door 
schrobpu~es aan te leggen en tuinpaden op een handige manier 
afte laten lopen om deze overlast te voorkomen. 

Nieuwjaarsreceptie 
Het was een leuk gezicht om de bewoners van het Witte Dorp 
en de Witte Burgh wndags tegen 4 uur uit te zien trekken in de 
richting van de Plaza Futura. Daar vverd op 8 januari een 
nieuwjaarsreceptie gehouden door het bestuur van hei Witte 
Dorp, vvaarbij de Witte Burgers ook van harte waren uitgeno
digd. De opkomst mocht er zijn, de Plaza Futura kon de 
toegestroomde meute amper herbergen. Jong en oud vermaak
ten zich uitstekend en bieven ook na het nuttigen van de gratis 
consumptiebonnen nog tot ver na 6 uur hangen. 
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Er is natuurlijk geen beter moment te bedenken dan de 
jaarwisseling om het afgelopen jaar te evalueren. Er is veel 
gebeurd voor de bewoners van de Witte Burgh. Op een 
enkeling na is iedereen verhuisd nll.'!f een nieuw onderko
men, waarvan ook nog eens een grote groep (73) deel 
uitmll.'!ktvan de opgerichte kopersvereniging. Een vereni
ging dieverantwoording afmoet leggen aan zijn leden. Niet 
alleen over financiele zaken maar, misschien nog veel 
belangrijker, ook over sociale zaken als bij voorbeeld 
integratie in de wijk. Wij allen willen immers graag wonen 
in een leefbare omgeving. Vandaar deze terugblik op het 
jaar 1994. Wat is el· tot nu toe zo allemaal bereikt? 

Kopersvereniging 
Na een eerste bij eenkomst op 
uitnodiging van het Bouw
fonds werd het idee geopperd 
om een kopers-vereniging op 
te richterl De eerste vergade
ring hierover vond plaats in 
1993. Besloten werd om met 
ingang van 1 januari 1994 voor 
onbepaalde tijd een vereni
ging op te richten met de naam 
'De Witte Burgh' met als doel 
het behartigen van de belan
gen van de aangesloten leden. 
Aan zowel leden als bestuurs
leden was geen gebrek. Er 
meldden zich meteen 52 van 
de 83 kopers aan als lid, mo
menteel zijn dit 73 leden. Het 
bestuur bestaat uit 7 leden 
waarvan een ieder zich op een 
voor hem ofhaar bekend ter
rein kan uitleven. Er hebben 
nogal wat bestuursvergade
ringen plaatsgevonden. Ge
lulckig is de frequentie hier
van, evenals die van de jaar
vergaderingen afgenomen. De 
noodzaak ervan is immers niet 
meer zo groot. De eerste alge
mene ledenvergadering 
(AL V) vond plaats op dins
dag 22 februari in de Wil
akkers en werd natuurlijk het 
beste bezocht. Diverse pro
blemenh.-wameneraandeorde 
maar de meeste mensen kwa-

men die eerste keertoch vooral 
om hun rüeuwsgierigheid te 
bevredigen en te kijken wie er 
zoal meer in de wijk h.-wamen 
wonen. De animo nam daarna 
wat af, met name bij de men
sen die de eerste huizen reeds 
kregen opgeleverd. Het be
stuur heeft er tevens voor ge
zorgd dat er regelmatig 
mailings en enquetes (bij de 
eerste met een respons van 60 
bewoners!) verschenen en dat 
er verschillende attenties wer
den verleend, zoals gebak bij 
het bereiken van het eerste 
hoogste punt en worste
broodjes bij de laatste 
oplevering. Oplevering werd 
begeleid met de nodige aan
wijzingen en tips, nadat de 
Bestuursleden de Bouw (net 
alsiedereanderekoper) angst
valJig hadden gevolgd enlaten 
volgen door o.a. vereniging 
'Eigen Huis' en op aandringen 
van de kopersvereniging is Het 
Bouwfonds ertoe overgegaan 
om de hoekhuizen binnen het 
plan te voorzien van muurtjes 
om de tuinen af te grenzen. 
Pas in een later stadium werd 
van de mailings overgegaan 
op een buurtkrant om ieder
een van al dit soort zaken zo 
goedmogelijkop de hoogtete 
houden. Verder kwam vanuit 
de kopersvereniging de vraag 

rtaarvorenoverhetaanstaande 
onderhoud van de woningen. 
Erwerd besloten om een com
missie op te richten die zich 
voorbereid op een nader over
een te komen Onderhouds
fonds (OHF). 

Buurtkrant 

Het eerste nummer van de 
buurtkrant verscheen 1 juli 
1994. In de buurtkrant wor
den de bewoners van de meest 
uiteenlopende zaken op de 
hoogte gebracht. Het is de 
bedoeling dat deze krant on
geveer 4x per jaar zal gaan 
verschijnen.ledereenkanhier
aan zijn of haar bijdrage leve
ren. Een greep uit de tot nu toe 
behandelde onderwerpen: 
Hang- en sluitwerk, de 
oplevering, bouwinspectie, het 
schilderwerk, opstalverzeke
ring, beheer paden, openbare 
voorzieningen, het bevrij
dingsfeest, onderhouds-tips, 
meer- en minderwerk, kennis
making met Ad Scheepers, 
subsidie HR-ketel, verkeers
veiligheid, verlichting en de 
uitslag van het grondonder -
zoek. Het geheel werd steeds 
voorzien van denodigefoto' s. 

Integratie 

Een plan als de Witte Burghis 
uniek: 83 woningen die ge
bouwd werden binnen een 
reeds gedeeltelijk bestaande 
infra-structuur Schalmstraat, 
Burghplein en Burghstraat). 
Bij het ontwikkelen van het 
plan bestond een inspraak
commissie bestaande uit afge
vaardigden uit de omliggende 
buurt en leden van "Het Witte 
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Dorp". De omgeving hield 
alles goed in het oog. Een 
logisch gevolg was dan ook 
dat besturen van zowel het 
WitteDorp als de WitteBurgh 
toenadering tot elkaar gingen 
zoeken om zo in de toekomst 
steun aan elkaar te hrnnen 
hebben en samen te zorgen 
voorgemeenschappelijkedoe
len als bij voorbeeld 
speelgelegenheid en buurt
feesten. Wij, als nieuwe ledefl 
werden dan ook uitgenodigd 
(en gaven goed acte de 
presence) op het groots opge
zette bevrijdingsfeest 17 sep
tember j.l. waarvan uitgebreid 
verslag werd gedaan in de 
buurtkrant. Wij zullen ons ook 
niet laten kennen of juist goed 
laten kennen) want er is reeds 
een feestcommissie opgericht 
die zich bezig houdt met de 
voorbereidingen voor een 
voorjaarsfeest waar ook de 
buurtgenoten welkom zullen 
zijn. Dat de omwonenden te
vreden zijn met de invulling 
van het voormaligeDafterrein, 
lange tijd een kale vlakte, blijkt 
wel uit het feit dat de nieuwe 
Schalmstraatbewoners door 
hun overbuur het Vrouwen
centrum werden verrast met 
een welkomsboeket. Verder 
werden kinderen van de 
nieuwe bewoners uitgenodigd 
deel te nemen aan het 
Sinterklaasfeest en vond er 
een gezamelijke Nieuw
jaarsreceptie plaats. 
Naast integratie in de be
staande woonwijk is er ook 
sprake geweest van integratie 
onder de nieuwbouwbe
woners. Niets werkt iets zo in 
de hand als gezamelijk actie 
ondernemen met betrekking 
tot bijv. de tuinafscheiding, 
aanschaf van een dakkapel, 
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oprichten van diverse werk
groepen, veilligheidsmaatre
gelen of samen actie onderne
men wanneer het Bouv.fonds 
in onze ogen iets heeft nagela
ten. Nieuwbouw heeft toch 
wel iets, in ieder geval een 
binding van "samen staan wij 
sterk" en "we staan er niet 
alleen voor". Kortom: saam
horigheidsgevoel! 

Veiligheid 

Een van de nieuwe bewoners 
in onze wijk, werkzaaiTl bij de 
politie, heeft zich ingezet voor 
de veiligheid in de wijk. Onze 
wijk voldoet niet aai1 de crite
ria om voor buurtpreventie in 
aanmerking te komen omdat 
relatief weinig criminaliteit 
voorkomt. Het is wel belang
rijk dat men zich veilig voelt. 
Deze suggestieve veiligheid 
kan met eenvoudige maatre
gelen worden bevorderd. Sa
men met een hiertoe bevoegd 
bedrijf is er bekeken well,e 
aanpassingen gemaah.1: blIl
nen worden om het hang- en 
sluitvierkinbraah.'vettragendte 
maken. Voor het komende 
jaar staan gezarnelijke maat
regelen op het programma als 
bijv. verlichting gangpaden. 
Een taak die onder "Beheer 
paden" valt. Tevens is er in dit 
kader gesproken over de aan
leg van verkeersdrempels en 
het plaatsen van hekken aan 
het einde van de brandgangen 
om te voorkomen dat kinde
ren te gemakkelijk op de straat 
terecht komen. 

_""GlMM_,,"" .... ,, _______ ... 


