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• • • onvenan uts nte voorte ereen oor 
Ons Buurtje en 
horecavereniging 
stappen naar rechter. 
door onze correspondent 
Lucas Nuchelmans 
EINDHOVEN - H et Leger des H il 
~e gemeen~e. woningstich~in~ 

rudo. pohtie e n bewoners va 
het n S apparten1entencomplex 
d~epaerd stad hebben gistermid-

g het beheerconvenant onder
tekend voor het nieuw t 
nen Don1ushuis aan de Do~:~~ 
straat. In het convenant zijn de 

: 

afspraken en Jnaatregelcn vastge
Jegd on1 overlast tot een mjni
mum te beperkC'n . 
De h_orecavereniging Stations
kwartJer. bewoncr van de Don1-
~elstraat. het Tran1 traatk-vvar
tier en Ons Buunje onderreken
d~n het convenant echter niet 
Ult protest tegen de kon1st va~ 
~e opvang voor versJaafden. De 
_orecaverenig•ng en On Buur

tje stappen op korte tennijn 
n~ar de rechter Oin de verbou
Wlng van de voornlalige Boeren
leenbank stilte Iaten leggen. 
Het Leger des Heils verwach t in 

Petra Sodenkamp (\\nks) en H\\da Pe\\egrom voor de asfa\tfabrie\t op Oe Hurk. 

Asfaltfabriek voldoet 
aan regels, maar 
toch stinl<t het. 
door Roelof Kleis 
EINDHOVEN - Een lichte teerlucht 
hangt in de Zeelsterstraat in 
Eindhoven. Alsof ergens asfalt ge
legd wordt ,.Ruik je het?", 
vraagt Petra Sodenkamp. . 
En dit is nog niks . Steeds vaker 1s 
de stank gewoon niet t.e harden. 
.,Het i5> bar en boos. Het is soms 
zo erg dat ik er 's ochtends wak
ker van word als ik n1ijn ran1.en 
open heb." Het leidt ook tot -~e
zondheidsklachten. KeelpiJn, 
hoofdpijn , een droge keel en 
neus. Om over het stof nog maar 
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te zwijgen. Vuile ramen en te
gels. Het komt niet alleen door 
het verkeer in de straat. weet Hil
da Pellegron1 zeker. Over de 
boosdoener ZlJn beide actievoer
ders-in-de-dop het wel eens: de 
asfaltfabriek KWS. De fabriek 
staat een paa r honderd n1eter 
verderop op industneterrein De 
Hurk langs het Beat nxkanaal. 
Sodenkan1p en Pellegrom strij
den al twee jaar tegen de stank. 
Tot nu toe tevergeefs. Oat wil 
zeggen: volgcns de instantie~ 
valt de fabriek niets le verwijten . 
De schoorstecn braakt wel stof. 
zwaveldiox1des. stil<stofox1des 
en a1lerle1 koolwaterstoffen uit . 
maar de hoevee lheden bhjven 
binnen de perken Oat blijkt uit 

juni de ccrstc van mt1Xtm um 24 
bewoner in het Domu hut. tc 
pla.at en . ln de tussrrH i jd moet 
het in 1911 gcbouwdr panel -
n1et n1onu men t status b1 n nen 
grondtg worden vcr bouwd. 
Naast de opvang op de C'Ct ~tc en 
tweede ctc1.gc komen op de bcga
ne grond kant oren van hct I ec,.er 
des Heil en bcveiliging"bcd;ljf 
Egdom. 
Voorziuer GtJ de Goede van de 
horecave ren1g1ng .1egt clat veel 
ondernemers en bcwoncrs .t.ich 
storen aan de slec ht c comn1uni 
catie en Jnforrn;ttic door lOWcl 

de genlCClllC ~lh fntdO .. RO\'Cil · 
chen ziJn we cr nict v~tn over 
tuigd dar ecn horcr .. l st r,l ,lt en de 
aa ngrenzcndc ktndcn tJkc buur 
ten de be\tC ltK,ltlC 7iJn voor dit 

.. Bcrichl~n ov ·r tl ~\ r!' kloppen 
in tecler gt'\ .ll nic: t. " 
Ook. zci h1.1 d.lt bij ,tn I ' l"L' Dolllll!'· 

\ C'\ta:dngen in on ll'f lHl'er 

~J trecht en I kt•rkn d C' ovt:•rl, ~ t 
tn de orngeving ~ ind' d<' k,()tnst 
'an de tn' tc lling b .ti~e no nt "n. 
.. De bu utl n1.1.1 kt zich voor n il' lS 
o ngeru -t · 

oort op\ .. 1ng. Ook vragen \VC 

ons elf o( er _gccn bctcrc loc~Hie 
1n Eindhoven tc \linden \\,l\ 
Dtrectcur Evett DIJ" tr .1 v-.1n het 
Leger de Heth tn oot d-Brabant 
en Li1nburg bctrcur t hct dat nict 
1edereen hel convcn:tnt hccft on
dertckend . .. Ik hcb hct tclce d,H 
er vee I onbcgrip btj clezc tnenc;en 
1s over wie cr 111 hct Donut huts 
konlt won en". zcgt h IJ 
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Dtrectcur-bc t uur dt't Pa ul v.1n 
H,tren van Trudo k.tn z ic h nit'l 
v1nden in de l r tt1ck \,ln de hort'
Cd en bewoners .. lc :tijn vanaf 
bet begin door on \ btJ de pl.tn 
nen voor de vestlging van bel Do 
n1ushuis betrokkcn ... 

't Slingertouw 
naar Hooghlanden 
EINDHOVEN - Het sptlccnlrurn 
n1et basts (hool t Slingertouw 
knjgt een pick 1n de HoouhJan
den in \leerhoven. De r aac~con1-
n~tsste voor ntinucll)ke orclening 
gtng g .s teravond akkoord nH?l dc-
ze locatie. B e n W hadden aangc
geven d e flooghl ~tnclen (rond 
g~·oengebiecl de Rundg raa f) tc vcr
kJezen bovcn Bo uwplan 20. tus-
scn Meerhoven clrecf e n C ras
d reef. De raads{l cl(. t l C!'i vind cn 
dat Bouwplan 20 voor,\l qua vcr
keersveilighcid ccn p rob\ ·etn 
kan opleverc.n. on1da\ <.h: school 
daar dichtb\i ecn v\erbaansw ·g 
koun te \iggen . \ \ <?\ sp\\c~rHnnn 
'rvordt voo\7.\en van ., \.'\'\ gynY.1.aaL 
De 1~o~tcn w 'gcn n p \ "'g --n (.\ n. V(! \ ' 

vo "'rskost e.n va n \ ..... ,·\\n g "'n (\\ .. 
. lnd~r!' rn --t <~ .' bus n.\~\\" \.\~ S \ ')CW\:

hal tn l\ leernJl< n1oetcn reizen. 
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een ongeval op het Flora 
Eindhoven een 51-jarige brom
fie tser uit VaJkenswaard g ewond 
geraakt. Hij reed met zijn bronl
m e r over d e rot onde - wat op de
ze r ot on de niet is toegestaan 
voor fietsers e n b ro tnfietsers -
toen een 51-jarige auton1obilist 
uit Someren vanaf de Leender
weg de rotonde wilde opriJden. 
Hierbij zag hij de Valkenswaarde
nJar over het hoofd. 
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metingen die de provincie deze 
zomet deed aan de schoorsteen. 
De uitstoot kan volgens bereke
ningen niet tot geurhinaer lei
den in de Zeelsterstraat. Volgens 
de deskundigen stinkt het dus of
fideel niet. De fabriek over
treedt bovendien de m ilieuver
gunning niet. Mclar da,lrmee ts 
he l probleem niet opgclost. 
Want het stinl<t dus wei in de 
Zeelsterslraal. De gcu r v.1n tecr 
en asfalt is steeds vakcr it1drin
gend aanwezig . . ,Veelal overdag. 
n1aar bet verschu ift steeds meer 
naar de avond en nncht. Er zit 
niet echt een patroon tn" . a lclus 
Sodenkamp. 
De Reg10nale Miheud1ensl ts al 
diverse keren komen nnken. 

,.Maar als het dan net evenrjes 
iets minder is. zeggen ze : t ja. ik 
vind het eigenlij k \.VCl nleeval
len. Je krijgt het gevoel dat je 
niet serieu genon1en wordt. " 
On1 n1eer druk tc ze ttcn. 1 · 1n
n1iddel een enquete gchoudcn 
in de buurt. Daanut bhJ kt dat de 
ldachten wtjdverbrctd ziJn .. We 
krijgen reacue · to t uit het 
Drents Dorp." De volgende tap 
i een inforn1 .. ttiebijccnl·on1 t . 
Op maanclagavoncl t t decetnber 
0 111 19.30 uur wo rcll de buurt in 
cafe Danny's bijgcpr,tat. 

Bewoners van de Zeelsterstraat 
balen van de stankoverlast door 
de asfaltcentrale. Maar de fabriek 
is officieel 'schoon'. 

Man slaat vrouw 
EINDHOVEN - In Zijn wontng in 
Woensel Zuid heeft de poll Lie gis
teravond een 32-jarige Eindhove
naar aangehouclen. De man 
wordt ervan verdacht zij n vrouw 
te hebben geslagen en aan haar 
haren te hebben getrokken Ook 
zou hij in de woning pullen h e b
ben vernie ld. De n1an i <.tchter 
slot en grend el gezct 

Soedanees opgepakt 
vnnr o~v"n v:.lc" n.:l_!ll" 


