
Verslag klankbordgroep Genneper Parken, donderdag 18 mei 2017 

 

 

1.Welkom en opening 

 

2. Ontwikkelingen en vooruitblik Genneper Parken (toelichting Arnoud Strijbis, gebiedsmanager 

Genneper Parken) 

Arnoud is verhinderd en gaat bovendien de gemeente verlaten. Dit agendapunt schuift door naar een 

volgende vergadering. 

 

3. Park&Ride ontwikkeling (toelichting door projectleider Toine Schoester)  

Schoester is sinds vijf weken projectleider van de P+R. Het is hem inmiddels duidelijk dat er kansen 

liggen voor een P+R. De provincie en het Rijk stellen specifieke eisen aan de besteding van de 

middelen voor de HOV2, vertelt hij. Ze staan de realisatie van de P+R toe onder bepaalde 

voorwaarden. De provincie – tevens vergunningverlener voor het openbaar vervoer – is niet bereid 

vijf miljoen euro te investeren in een verbinding langs de A2 die maar vijf van de zeven dagen in 

dienst is. Vandaar dat de HOV over de Antoon Coolenlaan rijdt. De HTC wordt via de Antoon 

Coolenlaan op dit moment voldoende bedient.  

 

Een P+R die voldoende capaciteit heeft voor een ordentelijke exploitatie biedt plaats aan ten minste 

600 auto’s. De P+R zou moeten komen op de plek waar nu het hoofdveld van RPC ligt. Dat zou 

betekenen dat deze voetbalclub zou moeten verhuizen naar de Heihoef (ten zuiden van het 

voormalige Animali). Volgens Schoester ziet dit er gunstig uit, waarbij hij benadrukt dat een fusie 

tussen beide clubs niet aan de orde en ook niet het doel is.  

 

Slaagt deze operatie en komt er een P+R in GP, dan zal in heel Genneper Parken betaald parkeren 

moeten worden ingevoerd, om mensen ertoe te bewegen te parkeren in de P+R. De omliggende 

buurten – en met name Eikenburg – hebben moeite met de invoering van betaald parkeren. Ze 

vrezen extra parkeerdruk in de wijk. Daarom, zo vertelt Schoester, gaan de gedachten nu uit naar de 

eerste drie uur gratis parkeren. Wie gaat sporten, heeft normaal gesproken aan drie uur parkeren 

genoeg, dus betaalt niets voor het parkeren. Het vierde uur zou maximaal een euro kosten en 

vervolgens op enig moment een dagtarief. Wie vanaf de P+R met de bus de stad in wil, betaalt 

gewoon de kosten van het parkeren en betaalt per persoon voor enkeltje naar of van de stad € 0,50 

(maximaal vijf personen per voertuig/parkeerkaart). Dat is altijd goedkoper dan parkeren in de 

binnenstad.  

 

Kortom: het is zaak dat de gemeente de sportclubs op één lijn krijgt. Overigens kan Schoester niet 

goed verder zolang het college geen besluit tot het realiseren van de P+R heeft genomen. Hij is aan 

het verkennen, er zijn meerdere opties en er wordt gesproken met diverse partijen, maar er is nog 

helemaal niks besloten. Schoester is ervan overtuigd dat het verhaal financieel haalbaar is. Hij hoopt 

medio juli een principe-uitspraak van het college te hebben. 

 

4. Mededelingen Genneper Parken 

a. Ton Smitspark voortgang 

De gemeente organiseert samen met bewoners, Stadstoezicht en het Prehistorisch Dorp een 

campagne om het park te gebruiken waarvoor het bedoeld is. Vorig seizoen was er veel overlast: 



kampvuur, overnachtingen, barbecues in de grond, zwemmen en veel afval.  

Er zijn borden en stickers ontwikkeld om op een positieve manier te communiceren hoe het park 

mag worden gebruikt. Er komen geen nieuwe palen; het materiaal wordt bevestigd op bestaand 

‘meubilair’ (palen, vuilnisbakken en dergelijke). Zondag 28-5 (Dag van het Park, zie om 14.00 uur 

wordt het materiaal onthuld, wellicht met Ferry Weertman (zwemmer die figureert in de campagne). 

Henri nodigt de buurtvereniging Genneperzijde uit daar bij aanwezig te zijn. Deze 

‘openingshandeling’ vindt plaats bij het water.  

• Rian merkt op dat na de bloedhete 17
de

 mei het park bezaaid lag met afval, maar ook 

mensen- en hondenpoep. Mensen verblijven op zo’n dag vele uren achtereen in het park.  

• Meiskelien vindt dat de borden ook elders zouden moeten komen, bijvoorbeeld in het Anne 

Frankplantsoen en bij het Van Maerlantlyceum en het Lex en Edo Hornemann-plantsoen. Ze 

pleit ook voor meer afvalbakken. 

• Ad (Sint Jorisgilde Stratum) vraagt waarom hij er niks van weet. Het gilde heeft er volgens 

hem meer mee te maken dan het Prehistorisch Dorp. Henri trekt het boetekleed aan en zegt 

dat hij het gilde erbij had moeten betrekken. Wel heeft het Prehistorisch Dorp er afgelopen 

seizoen voor schade door geleden.  

• Ten aanzien van het afval merkt Frans op dat kraaien, kauwen of roeken vaak afvalbakken 

leeg pikken en een enorme troep achterlaten. 

b. Inrichting bij oud clubhuis OZ, fietspad (toelichting Joop v. Hout). 

De Stappendijk is onthard en is een ‘laarzenpad’  geworden. De verharding is verwijderd. De 

Fietsersbond vond dat niet fijn pleit voor de herintroductie van een fietspad. Volgens Joop is dat te 

realiseren op het stuk dat nu vrij ligt, in of direct naast het talud. De grond is van Rijkswaterstaat. 

Daarvoor moeten we in overleg met Rijkswaterstaat. Joop: ‘Wij gaan daartoe een advies uitbrengen. 

Het zou mij helpen als de klankbordgroep ons voorstel dat er weer een fietspad komt van de Prof. 

Holstlaan naar de Aalsterweg (Hotel Eindhoven), zoals vroeger over de Laarweg, zou ondersteunen.’   

 Frans merkt op dat je veel fijnstof hapt als je zo dicht langs de Randweg Eindhoven fietst. 

Joop wuift dit argument weg. Volgens hem wordt nergens een fietspad aangelegd als de 

fijnstofconcentratie er te hoog is.  

Joop levert een kaartje aan van het voorgestelde tracé, plus een stappenplan. De klankbordgroep 

staat in principe welwillend tegenover het plan voor het fietspad 

c. IJshockey 

De ijshockeybond verhuist van Eindhoven naar Tilburg. Tilburg is meer ijshockeystad. 

d. Fontys Sporthogeschool 

De Fontys Sporthogeschool gaat bekijken of de directe buitenruimte aantrekkelijker en vriendelijker 

kan worden ingericht. De school stelt de inbreng en ideeën van bewoners uit de omliggende wijken 

op prijs. Wie wil er meedoen?  

Frans: ‘Gebruiksvriendelijk voor WIE? Voor bezoekers van het gebied. 

Rian heeft al contact gehad met Fontys.  

Jan Vogels, Jacqueline van Heek, Frans Huijbers en Meiskelien Kleibeuker willen deelnemen aan de 

sessies. Henri zal dit doorgeven aan Daan van der Geugten van Fontys Sporthogeschool. 

e. Bereikbaarheid Gennep Noord 

Een student heeft als onderwerp van haar masterscriptie (het gebruik van) Gennep-Noord gekozen 

en interviewt daartoe bewoners van de Bennekel en Vitalis Wissenhaege. Ze heeft een enquête 

uitgezet. Ze komt haar onderzoeksresultaten toelichten op onze jaarafsluiting (zie onder).  

f. Bestemmingsplan buitengebied 



Het bestemmingsplan voor het buitengebied van Eindhoven is na de zomervakantie beschikbaar voor 

inspraak. Het wordt dan geagendeerd in de klankbordgroep.  

 

5. Mededelingenronde vanuit aanwezige organisaties. 

• Ad: ‘We kijken uit op een woestenij en vragen ons af wat voor gras er komt.’  

TGE, zo meldt Joop, heeft gepleit voor verschillende soorten gras en ook bloemen, voor 

biodiversiteit – en dan met name om de wilde bij terug te krijgen. Volgens Ad is er een ‘berg’ 

die veel gebruikt wordt door sporters, maar het gras erop staat daarvoor eigenlijk al te hoog. 

Volgens Rian zijn er afspraken gemaakt over waar gemaaid wordt, hoe vaak en hoe hoog. 

‘Misschien moeten we daar nog eens goed naar kijken.’  

Henri verwijst Ad naar Frank Verhagen. Genneperzijde en Gilde trekken hierin samen op.  

• Frank G. (Bennekel): ‘Vorige week was de eerste bijeenkomst van de beheergroep Kariboe 

(Clarissenklooster). Helaas heeft wijkvereniging Rapelenburg alle contacten verbroken; die 

wil nergens meer over praten. Ze hebben op hoge poten een brief naar wethouder Richters 

gestuurd waarin ze eisen dat de nachtopvang niet doorgaat. Tegen de andere activiteiten 

hebben ze geen bezwaar. Gevolg is dat we als beheergroep moeten afwachten tot de 

wethouder erop heeft gereageerd. Vervelend, want het huurcontract van de dagopvang aan 

de Willem Rosestraat loopt in oktober af. Dan moet Els Keet daar met haar Ervaring Die Staat 

uit.’ Volgens Frank voelt een deel van de wijk zich niet vertegenwoordigd door de 

wijkvereniging. Frank D. denkt dat dit maar een klein deel van de wijk is. 

Henri merkt op dat er nog geen collegebesluit is.  

• Jacqueline over fluisterfestival: ‘We hebben wat info gekregen. Het heempark heeft er 

moeite mee als in september in het berkhuisje zo’n festival wordt georganiseerd. Het is 

tamelijk groots van opzet. Wat ons betreft is het park niet geschikt voor een dergelijk 

festival.’ TGE sluit zich erbij aan.  

• Rian: ‘Hoe zijn de ontwikkelingen in het MEC met die gangmaakster?’  

• Idem: ‘Ik wil een compliment maken. De Antoon Coolenlaan is veel mooier nu het hek om 

het parkeerterrein is weggehaald.’  

• Dorien: ‘De Dahliavereniging heeft even geen secretaris. Chantal van Bree komt niet meer.’  

• Jan Vogels: ‘De Van Abbestichting heeft samen met TGE aangifte gedaan tegen eigenaar 

gloeilampenplantsoen (Strijp, red.).’ 

 

6. Verslag 2 februari jl.  

• Frank G. over verslag 2-2, pag. 1: Theresiaschool moet zijn: de oude Theresiaschool aan de 

Genneperweg (achter Franz Léharplein).’  

• Pag. 2: Frank de Greef vraagt onderscheid te maken tussen hem (vanaf nu Frank G.) en Frank 

Davits (Frank D.) 

Verder geen opmerkingen. 

 

Verslag 30 maart  jl.  

Pag. 1 mededelingen. Henri: ‘Er is een beheertoets op de vlaggenmasten gedaan. Dit wordt positief 

beoordeeld.’   

Verder akkoord. 

 

7. Rondvraag en sluiting 

• Frank Davits: ‘Heeft de buurt nog gereageerd op het voornemen zoveel bomen te kappen op 

Eikenburg? Joop: ‘We gaan nog een rondje maken. Het lijken veel bomen, maar het is een 

groot gebied. De enige reden voor kap is gevaarzetting. Voorlopig is er nog niks gekapt.’ 

• Jacqueline over afsluiting Genneperweg: ‘De palen worden amper gebruikt. Bij het 

koeienfeest reed iedereen de Genneperweg op, want parkeerplaats was al snel vol, maar ze 



konden niet verder. Toen had die paal gezet moeten worden. Alle auto’s moest op een 

smalle weg keren en weer terug.’ Henri: ‘Hier mogen Age en Miriam wat scherper in zijn. Ook 

in de publiciteit. De voorwaarden zijn gecreëerd. Het is zaak de middelen te benutten.’  

Henri merkt op dat de sleutels van de palen beschikbaar zijn bij het paviljoen, de heemtuin, 

de Genneperhoeve en De Seizoenen. 

• Idem: ‘Hoe zit het met Genneperhoeve en kas?’ Henri: ‘Het plan wordt voorbereid voor 

uitvoering. De boerderij wil de kapschuur als eerste realiseren, dit najaar. De kas volgt 

daarna.’  

• Verzoek Jan: ‘Wanneer er agendapunten zijn waarbij iemand iets toelicht, kan er dan van 

tevoren informatie worden rondgestuurd, zodat we ons kunnen voorbereiden? Al is het maar 

een link naar een website.’ 

• Ad: ‘De tegels van het pad rond ons gildegebouw zijn keurig recht gelegd.’ 

• Henri: ‘Donderdag 6 juli is de volgende bijeenkomst en dan tevens onze informele 

jaarafsluiting. Dit jaar houden we die in de Graanschuur (voormalige MEC). Dan is er ook een 

presentatie van mensen die daar initiatieven willen ontplooien. Voor een hapje en een 

drankje wordt net als in voorgaande jaren gezorgd. 

 

8. Volgende bijeenkomst: 

Donderdag 6 juli, 18.00-20.30 uur. Locatie: Graanschuur (voormalig MEC) 


