
Verslag klankbordgroep Genneper Parken, donderdag 30 maart 2017 

 

 

1. Welkom en opening 

Enkele bewoners uit Rapelenburg zijn te gast vanavond i.v.m. agendapunt 2. 

 

2. Voortgang Clarissenklooster (toelichting Els Keet) 

Els Keet is directeur van Ervaring Die Staat, een welzijnsorganisatie die kwetsbare mensen wil gaan 

opvangen in het Clarissenklooster. Het gaat om mensen die overdag naar het Clarissenklooster gaan 

en ’s avonds weer naar huis gaan (dagopvang) als om nachtopvang.  

 

Diverse aanwezigen zijn kritisch. Ze merken op dat ze (te) laat zijn geïnformeerd, dat in de buurt aan 

de Gestelse kant van het park, al meerdere opvanginstellingen gehuisvest zijn en dat het niet alleen 

om dagopvang maar ook om nachtopvang gaat, waarbij er op verschillende momenten sprake is van 

komen en gaan van cliënten.  

 

Volgens Keet gaat het niet om de ‘zware’ categorie daklozen want, zo zegt ze, ‘die willen niet 

geholpen worden.’ Haar doelgroep wil juist geholpen. Ze nodigt de aanwezigen uit om een keer te 

komen kijken om zelf een beeld te krijgen van het werk dat er gebeurt en de doelgroep die er 

verblijft. Een doelgroep die, zo beklemtoont ze, vooruit  wil. ‘Het gaat niet om verslaafden of mensen 

die psychotisch zijn. Die worden elders opgevangen.’ Ze is niet bang dat mensen die niet in het 

klooster terecht kunnen gaan zwerven door de buurt. ‘Die brengen wij terug naar de stad.’ 

Ze geeft aan dat het gezamenlijk eten bedoeld is voor mensen uit de omliggende buurt die het lastig 

vinden om voor zichzelf (gezond) te koken of in hun eentje te eten. Ze verwacht niet dat het klooster 

mensen van buiten zal aantrekken. ‘Mensen moeten een binding met de regio hebben. Daar wordt 

op gecontroleerd.’ 

 

Er zijn mensen die niet staan te trappelen, die zich zorgen maken, geërgerd zijn omdat ze werden 

overvallen door het bericht in de krant, geen inspraak hebben gehad en fel gekant zijn tegen de 

nachtopvang. De dagopvang stuit op beduidend minder bezwaar. Anderen loven het projectplan en 

juichen het project toe. 

 

Henri vat samen: ‘De zorgen spitsen zich niet toe op de dingen die binnen de muren plaatsvinden 

maar daarbuiten, met name rond het komen en gaan van mensen. Procedureel moet er een en 

ander gebeuren, aldus Henri. Onder andere de vergunningaanvraag. ‘Het informeren van de 

omgeving is de eerste stap.’ In deze fase zit het initiatief op dit moment. Een beheerplan zal 

onderdeel uit dienen te maken van de aanvraag. Uiteindelijk zal het gemeentebestuur een besluit 

moeten nemen. 

 

3. Mededelingen Genneper Parken (o.a. Arnoud Strijbis & Henri Verbruggen) 

- FC Eindhoven 

FC Eindhoven is bezig naar het stadion te kijken, zowel rond beleving, verbetering faciliteiten als 

veiligheid. Zo kijkt de club naar de geluidsinstallatie, camera’s en andere zaken die met name 

betrekking hebben op veiligheid. De club heeft twee vergunningen aangevraagd: om een stukje dicht 

te bouwen op de hoofdtribune en een kleine uitbreiding van de bestuurskamer. Verder bekijkt de 

club naar de beleving in en rond het stadion. Het idee is om een serie vlaggenmasten te plaatsen op 

de Charles Roelslaan. Daartoe is de club onder meer in gesprek met Fontys Sporthogeschool. Bij de 

Sporthogeschool zijn inmiddels lintjes gespannen rond de plek waar het beachvolleybalveld moet 

komen (initiatief Fontys). 

- Ton Smitspark 

Rian: ‘Er is flink gedund. Vervolgens hebben we een schouw gehouden, onder andere met de politie 

en de gebiedsbeheerder. Daaruit zijn de nodige punten naar voren gekomen. We krijgen nog te 



horen hoe Handhaving gaat toezien op de do’s and dont’s in het gebied. Waarschijnlijk komen er 

borden, maar niet teveel en niet te opvallend.’ Waarbij de zogenaamde ‘smile’-factor gebruikt wordt 

om bezoekers te attenderen op het gebruik. 

- Onderzoek bomen rondom Clarissenklooster 

Er is bij een storm een boom op de muur van het klooster en een auto gevallen. Dat is een reden om 

nader onderzoek te doen naar de kwaliteit van de bomen rond het klooster. Dit vindt binnenkort 

plaats.  

- Verhard pad A. Coolenlaan-professor Holstlaan 

Dit pad (tegenover de sauna, in de hoek) is overgroeid en niet meer in gebruik als fietspad. Daarom 

wordt de asfaltlaag opgeruimd.  

- A. Coolenlaan; na de brug over de Tongelreep, dient ook de brug over de Dommel nog 

vervangen/versterkt te worden. Dit gebeurt nog dit jaar, voor of na de marathon. 

- Onderzoek & enquete 

Ellen Kuikman, studente van de Universiteit Utrecht, gaat inwoners van de Bennekel en op complex 

Wissenhaege vragen hoe zij het noordelijk deel van Genneper Parken ervaren. Verder onderzoekt 

een student van Fontys Sporthogeschool, Daan van der Geugten, hoe mensen het zuidelijk gebied 

van de GP ervaren (rond Sporthogeschool). Henri stuurt de link naar dat onderzoek door naar de 

leden van de klankbordgroep. 

 

3. Verslag 2 februari jl. 

Schuift door naar volgende vergadering ivm tijdgebrek. 

 

4. Omvorming De Tongelreep: stand van zaken en toelichting 

Chris van Valburg, projectleider van de Tongelreep, geeft een toelichting.  

Op 6 september 2016 zijn het golfslagbad en het buitenbad definitief gesloten. De gemeente moest 

bezuinigen en oordeelde dat deze voorzieningen, die elders (denk aan Center Parcs) commercieel 

worden geëxploiteerd, niet pasten binnen het takenpakket van de gemeente. Er is een  

‘open proces’ van consultatie van belanghebbenden (omwonenden, gebruikers (waaronder 

verenigingen en de zwembond) en commerciële partijen) gevolgd: negen bijeenkomsten met in 

totaal ongeveer honderd mensen. Daarin zijn zo’n drieduizend suggesties gedaan.   

 

Er zijn drie soorten wensen: basis, gewenst en extra. De ideeën zijn omgezet naar een programma 

van wensen. Ook zijn aandachtspunten geformuleerd voor de nieuwe lay-out. Voorbeelden: een 

logische route van de kassa via de kleedruimte naar de baden en een korte afstand tot het 

reactiveringsbad voor mensen die slecht ter been zijn. Het plan is om vanaf de buitenkant (Antoon 

Coolenlaan, parkeerterrein) te laten zien dat in het gebouw een zwembad is gehuisvest.  

De entreeprijs zou straks niet meer dan € 6,- moeten bedragen.  

 

De wensen worden uitgewerkt naar een voorlopig ontwerp/schetsontwerp, waarbij het resultaat 

wordt teruggekoppeld naar de deelnemers van het open proces. Daarna worden de kosten begroot 

en wordt een exploitatie opgesteld. Tot slot gaat het complete voorstel van het college naar de raad. 

Dat gebeurt in principe nog voor het zomerreces. Het werk moet Europees worden aanbesteed.  

 

Chris verwijst voor nadere informatie naar de website: 

www.eindhovensport.nl/tongelreep/toekomst . Daar kun je je ook abonneren op de E-nieuwsbrief. 

Het beeld, ook van het buitenaanzicht van De Tongelreep, komt terug in de Klankbordgroep. 

 

5. Rondvraag en medelingenronde 

• Rian Jansen uit Genneperzijde merkt op: ‘In de krant stond dat in het oude Galvanopand 

naast de Jan Linders 77 appartementen komen voor verschillende woongroepen. Waarom is 

de buurt niet betrokken? We horen ook dat er in Kortonjo  appartementen komen met ex-

gedetineerden. Er zou sprake zijn van verlichting en camera’s. Klopt dat?’ Henri geeft aan dat 



het waarschijnlijk zal gaan om flexwonen. Zeker weet hij dat echter niet. Flexwonen is voor 

mensen die op korte termijn huisvesting nodig hebben, zoals na een scheiding, voor 

statushouders, voor expats enzovoorts, en ook bijvoorbeeld voor ex-gedetineerden. De buurt 

wil ook hierover op de hoogte worden gesteld.  

De informatievoorziening moet simpelweg beter. In deze situaties lijkt het te gaan om de 

eigenaar van Kortonjo namelijk Vitalis/Wooninc. 

• Ed: ‘Naar aanleiding van het verslag. Dit hoort alleen een feitelijke weergave te zijn van 

hetgeen besproken is.’ 

• Jacqueline over het Fluisterfestival: ‘Financieel zou het niet helemaal rond zijn. Verschillende 

leden van de Klankbordgroep zouden graag willen meedenken. Zij kunnen zelf contact 

leggen. 

• Frans komt terug op de bomen op de plek waar het clubhuis van Oranje Zwart heeft gestaan. 

‘Joop van Hout had toen aangegeven met een voorstel terug te komen bij de 

Klankbordgroep.’ Frans verbaast zich hierover. In de volgende bijeenkomst wordt in 

aanwezigheid van Joop op het verslag teruggekomen. 

 

Volgende bijeenkomst: 

Donderdag 18 mei, 20.00 uur, Indoor Sportcentrum. 

 


