
Verslag vergadering klankbordgroep Genneper Parken, do. 22-3-2018 

 

 

Voor een overzicht van aan- en afwezigen: zie separate presentielijst. 

 

 

1. Bestemmingsplan Genneper Parken - toelichting op inhoud & proces door 

bestemmingsplanjurist Hein van den Reek. 

 

Van den Reek houdt zich sinds 2014 bezig met het bestemmingsplan buitengebied. Het is 

een complexe en arbeidsintensieve klus, zegt hij. “Het plan betreft een gehele of 

gedeeltelijke herziening van circa 25 bestemmingsplannen.  Het is de bedoeling dat straks 

het hele buitengebied van Eindhoven – met als primaire functies agrarisch gebruik, natuur 

en recreatie – onder één bestemmingsplan valt.”  

 

Bij de bepaling van het bestemmingsplan moet  met allerlei wet-/regelgeving en ruimtelijk 

beleid rekening worden gehouden; denk aan het provinciaal ruimtelijk beleid vastgelegd in 

de Verordening ruimte (Natuurnetwerk Brabant /ecologische hoofdstructuur), de 

groenblauwe mantel, gemengd landelijk gebied , het gemeentelijk groenbeleid) en 

milieuwetgeving. Bij nieuwe ontwikkelingen moet volgens Van den Reek altijd worden 

aangegeven hoe die ontwikkelingen bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van het gebied en 

de naaste omgeving en moet worden aangetoond dat er sprake is van zorgvuldig 

ruimtegebruik. Dat houdt in dat voor zover het provinciale ruimtelijk beleid nieuwe 

ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk maakt dit over het algemeen alleenis toegestaan op 

plaatsen waar al gebouwd mag worden (bestaande bouwpercelen).  

 

Binnen Natuurnetwerk Brabant zijn alleen ontwikkelingen toegestaan die gericht zijn op het 

behoud, herstel en ontwikkeling van natuur en landschap. “Nieuwvestiging van of 

uitbreiding van intensieve veehouderijen is niet toegestaan. Evenmin is er ruimte voor 

(omschakeling naar) een glastuinbouwbedrijf of voor (bedrijfs)woningen. Wel is er mits 

wordt voldaan aan een aantal voorwaarden eventueel ruimte voor zogenaamde “ruimte-

voor-ruimtewoningen”. 

 

Het bestemmingsplan buitengebied is voor 95% klaar. In het tweede kwartaal van 2018 vindt 

over het concept vooroverleg plaats met organisaties zoals de provincie en het waterschap. 

Tijdens die periode zal iedereen de gelegenheid worden geboden het concept te bekijken en 

reacties daarop te geven (samenspraak). In het derde kwartaal wordt het ontwerpplan ter 

inzage gelegd en kan iedereen daartegen een zienswijze indienen bij de gemeenteraad. Als 

alles volgens planning verloopt, wordt het bestemmingsplan in het eerste kwartaal van 2019 

vastgesteld. Dan wordt het (opnieuw) zes weken ter inzage gelegd  en kunnen (alleen) 

belanghebbenden nog beroep aantekenen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 

van State. 

 

• Rian (Genneperzijde): “Waarom nu een bestemmingsplanwijziging?” Van den Reek: 

“De wet schrijft voor dat we bestemmingsplannen iedere tien jaar herzien. Doen we 

dat niet, dan mogen we geen leges heffen.” 

• Lisette (Eikenburg/De Roosten): “Krijgt de klankbordgroep nog een bepaalde positie 

als het gaat om inspraak en feedback?” Van den Reek neemt dit in overweging. Als 

het gebeurt, dan blijft die inspraak beperkt tot het gebied Genneper Parken. 



 

De powerpoint van Van den Reek is separaat bijgevoegd bij dit verslag. 

 

2. Plan/idee Theatervoorstelling in Gennep noord  - toelichting door Joep Smeets en 

Lise van Hout van theatergroep Afslag Eindhoven. 

Theatergroep Afslag Eindhoven is op zoek naar een plek om een van hun voorstelling, ‘Onder 

het Melkwoud’, te spelen. De Genneper Hoeve – om precies te zijn: het veld achter de 

boerderij van Age – is een geschikte plek omdat hij past bij het verhaal, aldus de twee. De 

voorstelling speelt zich namelijk af op de grens van een dorp. Er zouden twaalf 

voorstellingen worden gehouden in een periode van drie weken (22 augustus-8 september 

2018 ). Per keer is er plek voor tweehonderd mensen. Kaarten worden verkocht via 

Parktheater. 

 

Veel mensen vinden het een leuk initiatief, maar niet iedereen.  

• Rian vindt het een behoorlijke belasting van het gebied. Ze heeft met name moeite 

met de tijdspanne – drie weken – en dringt aan op een evaluatie na afloop. Henri 

vindt dit een goed idee.  

• Joep (Afslag Eindhoven) geeft aan ook tussentijds bereid te zijn om af te stemmen, 

zodat de theatergroep desgewenst dingen kan aanpassen en oplossen.  

• Stephan (uitbater Paviljoen Genneper Parken) vraagt naar de geluidslast. De 

organisatoren vermoeden dat zijn gasten er geen last van zullen hebben.  

• Henri vertelt dat hij intern navraag heeft gedaan bij ecologen. Die achten het najaar 

veel geschikter voor dit soort activiteiten dan het voorjaar (broedseizoen).  

• Meiskelien vraagt de theatergroep de omwonenden tijdig en goed te informeren, 

zodat ze straks niet worden overvallen. Dat gebeurt; ruim van tevoren verspreidt de 

organisatie een wijkbrief in de omgeving. Daarnaast kan dit ook via Henri verspreid 

worden onder de Klankbordgroepleden, zodat organisaties dit ook op hun sociale 

media pagina’s en/of website’s kunnen plaatsen. 

 

3. Mededelingen Genneper Parken (door Henri, wegens afwezigheid door ziekte van 

gebiedsmanager Mikke Leenders) 

a. Clarissenklooster 

Mikke Leenders heeft contact gehad met het bisdom. Het bisdom wordt nog steeds 

overladen met telefoontjes van partijen die iets willen met het Clarissenklooster. Ze 

overwegen nu een professionele partij in te schakelen voor de invulling van het gebouw. 

Zodra die partij bekend is, kunnen we ons tot deze organisatie richten.  

Frans vraagt of een sociaal-maatschappelijke functie nog altijd het uitgangspunt is. Henri 

weet dat niet.  

b. Rijkssubsidie Brainport Regio Eindhoven 

Het Rijk heeft inderdaad – zoals gevraagd – 130 miljoen euro toegekend aan Brainport Regio 

Eindhoven ter versterking van de economische structuur. Of daarmee de uitbreiding van 

Eindhoven Museum zeker is, is nog niet duidelijk. De regio moet eerst aangeven hoe het 

budget zou worden besteed. Zie bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

c. P&R Aalsterweg 

Geen nieuws tussentijds. 

 

4. Mededelingenronde vanuit aanwezige organisaties 



• Tom Essink (sportschool) organiseert een nachtwandeltocht, samen met Rotary 

Eindhoven Zuid, om het KWF te sponsoren. Vertrek en aankomst bij de 

Sporthogeschool. Route loopt door Eindhoven en Waalre; zie bijgevoegde folder 

en/of www.midzomernachtwandeltocht.nl. 

• Iemand signaleerde een website www.genneperfeitjes.nl. Dit blijkt een creatief 

product te zijn van enkele TU-studenten. Een probeersel.   

• De watermolen draait weer en is open op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddagen.  

• Kik vertelt dat de vrienden van de Genneper Hoeve zijn bijgepraat door Ward 

Rennen. Ze juichen de ontwikkelingen toe, maar hebben wel behoefte aan een beter 

plan. Het bestuur van de Vrienden formuleert nu een zienswijze, een integraal plan. 

Kik vraagt of die zienswijze de eerstvolgende keer in de klankbordgroepvergadering 

mag presenteren. Henri vindt dat prima.  

• Eikenburg/De Roosten is door Ward Rennen in een bewonersvergadering bijgepraat 

over zijn plannen. Bewoners vonden het interessant.  

• Rijschool Leeuw wil graag weg en vraagt daar volgens Marc Leeuw “helemaal geen 

miljoenen voor”. Leeuw: “Maar we hebben wel de nodige ruimte nodig en we willen 

er niet slechter van worden.” Dat hebben ze, zo zegt hij, ook zo aangegeven bij Ward 

Rennen, die volgens Marc nu waarschijnlijk nieuwe tekeningen gaat maken.  

• Stephan gaat een eigen biertje uitbrengen: Genneper Blond, ontwikkeld samen met 

Stadsbrouwerij Eindhoven.  

• Lidwien meldt dat het Ton Smitshuis deze zomer een nieuwe tentoonstelling krijgt, 

van Jos Collignon (Volkskrant). 

• Harm-Jan (De Seizoenen) laat weten dat sinds kort aan hun huis een camera hangt 

om de overlast op het tegenovergelegen parkeerterrein terug te dringen. 

• Paul Mulder: “FC Eindhoven zou denken aan een nieuw stadion.” Henri bevestigt dat 

de FC nadenkt over verbeteringen, maar geeft aan dat nog maar om ideeën gaat. 

Overigens zou de club wel op de huidige plek willen blijven. Verder zou Oranjerood 

het nieuwe stadion al willen uitbreiden, zo hoorde Mulder. Daar is Henri niks van 

bekend.  

 

5. Verslag 1 februari  jl. (zie de bijlagen)  

Pagina 1, Paul Mulder: “Het Dynamo Metal Fest zou van 1 naar 2 dagen gaan. Wat is de 

stand van zaken?” Henri: “Eerst evalueren we na afloop de editie van dit jaar. Afhankelijk 

daarvan bekijken we of uitbreiding opportuun is.” 

Daarmee is het verslag vastgesteld. 

 

6. Verslag 23 november 2017  

Geen op- of aanmerkingen. 

 

7. Rondvraag en sluiting 

Rian: “Heeft iemand ervaring met een AED?” Eikenburg is ermee bezig. Kik ook. Roos Boink 

of Miriam van de boerderij kunnen meer vertellen over hun ervaringen. Henri stuurt Michel 

info over AED. Lisette en Rian wisselen info uit.  

Stephan: “Tijdens de storm zijn bij ons achter veel bomen omgewaaid. Er is geen acuut 

gevaar maar dit stuk is vanaf de weg niet zichtbaar.” Henri: “Meld het s.v.p. via de Buiten-

Beter-app.” 



Frans: “Achter het Clarissenklooster waren kaartjes op bomen geprikt met info voor de 

smartphone. Ik vond dat raar.”  

Over de paaltjes die drie wandelroutes door het gebied zouden aangeven is inmiddels meer 

duidelijk, zegt Henri. “Het gaat om de vervanging van paaltjes die er al stonden en die 

inmiddels veelal verrot en/of verdwenen zijn.” 

 

Volgende bijeenkomst 

Donderdag 17 mei, 20.00 uur, Indoor Sportcentrum 


