
Verslag vergadering Klankbordgroep Genneper Parken, donderdag 17 mei 2018 

 

 

 

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

 

 

1. Visie Gennep-Noord door Stichting Vrienden van het Levend Erfgoed Gennep door Simon van 

Schooten 

 

Kik de Nooijer, voorzitter van de Vrienden van het Levend Erfgoed Gennep, leidt in: “We hebben een 

informatieve website met onder meer de geschiedenis van de Genneper watermolen. We hebben 

bijna driehonderd vrienden (=donateurs) en nog veel meer sympathisanten.”   

Simon van Schooten: “We hebben de gemeente een brief gestuurd naar aanleiding van de 

voorgenomen uitbreiding van het Prehistorisch Dorp en het nieuwe bestemmingsplan. Dezelfde brief 

hebben ook de klankbordgroepleden ontvangen ter voorbereiding van deze bijeenkomst. In de brief 

staan veel zaken die we al veel vaker hebben gezegd, bijvoorbeeld over de gebiedsvreemde 

sportvelden van het Van Maerlantlyceum en locatie Rijschool Leeuw. Die hele hoek is rommelig 

gemaakt. Nieuw is ons voorstel om de weg bij de sportvelden van Van Maerlantlyceum op termijn 

door te trekken naar de Genneperweg, zodat het rond de watermolen stiller wordt, omdat die weg 

dan voor autoverkeer kan worden afgesloten.” Van Schooten vat het standpunt van de Vrienden als 

volgt samen: “Wat op Gennep moet, doe dat op Gennep. En wat elders kan, doe dat vooral elders. 

We zijn niet tegen nieuwe ontwikkelingen, tenzij ze passen in (de structuurvisie voor) het gebied. 

Horeca dus niet.” 

 

Opmerking Frans: “De rijschool weg, akkoord. Maar waar zouden de leerlingen van het Van Maerlant 

dan moeten gaan sporten? In het Dommelplantsoen?” Simon: “Ik ben voorstander van een niet-

opgetuigde plek die ruimte biedt aan uiteenlopende activiteiten. Daar zou kunnen worden gesport, 

maar er zouden bijvoorbeeld ook gildeactiviteiten kunnen plaatsvinden.” Een van de aanwezigen 

oppert: “Misschien met het Van Maerlant in gesprek gaan om hun velden te delen?” 

Harm-Jan: “Als de villa weg zou moeten, waar moeten wij dan naartoe?” Simon: “Zo zijn er allerlei 

punten. Daar kunnen we wellicht vlakbij een oplossing voor vinden.” 

Frank merkt op dat we het Prehistorisch Dorp de ruimte moeten bieden, want ze zijn, zo zegt hij, 

goed voor het gebied. Jan merkt op dat de molen drie keer per week open is; vaker dan welke molen 

in Nederland ook. 

 

2. Mededelingen Genneper Parken door Mikke Leenders 

 

• Eerste persoonlijke indrukken 

Mikke heeft gesprekken gevoerd met een flink aantal betrokkenen en is diverse keren door het 

gebied gewandeld. “Wat me opvalt, is dat veel mensen fan zijn van het gebied. Wandelaars en 

fietsers komen vaak van wat verder weg. Onze uitdaging is dat zoveel mogelijk mensen van het 

gebied kunnen genieten, maar ook weer niet zoveel dat het te druk wordt, zoals in Amsterdam.” 

Mikke heeft intern gevraagd wat de gemeente weet van het gebied, bijvoorbeeld hoeveel mensen 

het gebied bezoeken en welke routes ze lopen of fietsen. “We blijken daar heel weinig informatie 

over te hebben. Als we die info zouden hebben, zouden we misschien mensen beter over het gebied 

kunnen verdelen of kunnen verleiden andere plekken in het gebied te bezoeken, die ook de moeite 

waard zijn.” 

Frank is faliekant tegen. “Je moet niks veranderen. Gewoon zo houden. Als je nu rondloopt, kijk je je 

ogen uit met al die klaprozen en korenbloemen.” 

Jan vindt dat Franks reactie te kort door de bocht. “Mikke is amper drie regels onderweg en jij trekt 

al conclusies. Laten we eerst eens horen wat zijn indrukken zijn.” 



 

 

Gezondheid en beweging zijn zowel in het noordelijk als het zuidelijk deel centrale thema’s, is Mikke 

opgevallen. “Ik zou daarom graag weten welke doelgroepen van het gebied gebruikmaken en wat ze 

prettig en minder prettig vinden, zodat we de waarde van het gebied kunnen onderbouwen richting 

allerlei partijen zoals een gemeenteraad, en die waarden kunnen behouden en versterken.” 

 Jacqueline mist de natuurwaarden, het onderhoud van het beekdal, het behoud en de 

versterking van de biodiversiteit. Mikke beaamt dat dat een unieke waarde van GP is en vult aan; 

“Ook gewoon het genieten van de natuur is van belang.” 

 Mikke verwacht dat in het vierde kwartaal meer van de plannen uitgewerkt is ihkv het 

vierjarige rijksstimuleringsprogramma voor Eindhoven ter waarde van 130 miljoen euro, waarvan 

een deel mogelijk zou worden aangewend voor (uitbreiding van) het Prehistorisch Dorp. De 

samenspraak en daadwerkelijke realisatie zal echter nog een veel langere periode gaan vragen. 

 

• Vastgoedzaken o.a. P&R 

Belangrijkste ontwikkeling is dat de gemeente diverse gesprekken heeft gevoerd met de GGD. “De 

GGD zoekt een nieuwe locatie voor de ambulancedienst aan de zuidkant van de stad. Mogelijk wordt 

die post gecombineerd met de P&R, maar dat moet nog helemaal worden verkend en financieel 

rondgebreid.” Zou het doorgaan, dan is er dag en nacht bemensing daar, wat de sociale veiligheid ten 

goede zou komen, aldus Henri. Als de P&R er komt wordt alle parkeren in Genneper Parken ten 

zuiden van de Antoon Coolenlaan betaald parkeren, met daarbij (bijvoorbeeld) de eerste drie uur 

gratis.  

 

• Groen- en waterzaken 

Mikke: “We denken na over de vraag hoe we de cultuurhistorische waarde van de watermolen 

kunnen vergroten en zichtbaar kunnen maken. Misschien iets met energieopwekking. Als onze 

ideeën concreter zijn, kom ik er hier op terug.”  

Verder wordt binnenkort het slib van de Vleut weer verwijderd, aldus Mikke. Volgens Henri wordt 

het slib ditmaal meteen afgevoerd. Volgens Simon is het de vijfde keer dat de slibvang wordt 

uitgebaggerd. Dat komt volgens hem omdat de monding van de Tongelreep steeds breder wordt; die 

zou uitschuren. Karel speelt dit door aan Luuk Postmes (water).  

De paden rond het Clarissenklooster zijn nogal verweerd en ongelijk. De gemeente heeft een 

aannemer gevraagd om de paden op een kostenefficiënte manier beter toegankelijk te maken. 

Over de gladheid van de bruggen bij regen: één brug blijkt te zijn gezandstraald, de andere niet. 

Mikke vraagt intern na waarom. Henri: “Maak bij signalen, in dergelijke gevallen s.v.p. een melding 

via de Buiten-Beter-app.” 

Frank heeft een vraag over de witte strepen op dubbele rijrichting fietspaden bij de Antoon 

Coolenlaan, die vergaan zijn. Ondanks een melding van hem is er niks aan gedaan. Henri pikt het op.  

Simon oppert om een voetpad nabij het klooster dat zelden wordt gebruikt op te ruimen. Echter 

bewoners van Rapelenburg maken hiervan weldegelijk gebruik. 

 

• Sportzaken 

Sport & Vitality is een groep die de vitaliteit van Eindhovenaren wil stimuleren. Mogelijk kan (met 

name het zuidelijk deel van) GP daar een rol in spelen.  

 

3. Mededelingenronde 

• Theo: “Vergeet niet dat het Sint-Jorisgilde de oudste bewoner van het gebied is. We zijn nu 

een beetje weggestopt, maar we willen ook naar buiten kunnen. Op zondag 3 juni is er nabij 

het Evoluon een kringgildedag, in samenwerking met het Brabants Immaterieel Erfgoed, met 

onder meer een optocht door ’t Ven met zo’n 1.500 deelnemers uit heel Kempenland. Op 

zaterdag zijn er onder meer lezingen.  



• Dorien: “In augustus zijn er weer open avonden in de dahliatuin. Ook is er een open 

zondagmiddag.” 

• Martin Voorbij (Berkenhuisje): “Op dit moment wordt een thriller geschreven over het 

Berkenhuisje. De samenwerking met Age is ongewis, omdat de gemeente het contract met 

de Stichting Ruimte heeft opgezegd.” 

• Jacqueline: “We hebben Age rond de eerste weigang (de koeiendans) gevraagd de weg af te 

sluiten. Hij heeft er een kar voor gezet.” 

• Eduard: “In het Ton Smitshuis loopt tot eind juni nog een tentoonstelling van Jos Collignon.” 

 

4. Verslag 22 maart jl. 

Geen opmerkingen. Wel een vraag van Henri over het verslag van de keer ervoor: een aantal mensen 

zou meedenken over de ontwikkelingen rond het Prehistorisch Dorp. Er zouden nog mensen vanuit 

Rapelenburg en Genneperzijde aansluiten. Hebben jullie al mensen gezocht en gevonden? Zo niet, 

graag doen en aan mij terugkoppelen. 

 

5. Rondvraag en sluiting 

• Dorien: “Bij ons achter de dahliatuin staan veel berenklauwen. Ze breiden zich sterk uit en 

staan al aan de poort. Wat kunnen we daaraan doen?” Simon gaat ze wel eens te lijf, Harm-

Jan ook. De laatste adviseert ze eindeloos te knippen. “Dan geven ze het uiteindelijk op.” 

Werkt het niet, dan kan Dorien contact opnemen met Henri; die neemt het dan op met 

beheerder buitengebied. 

• Lieke over het laarzenpad: “Als je de Theo Koomenlaan afloopt, kom je bij een bruggetje dat 

afgesloten is. Voor wandelaars is dat lastig. Is het idee het bruggetje – bijvoorbeeld in het 

weekend – open te laten, eventueel tijdelijk, bij wijze van proef?” Jacqueline: “ risico isdan 

dat  het een hondenuitlaatplaats wordt.” Frank: “Het is ook kwetsbaar gebied voor de 

vleermuizen.” Na een peiling onder de aanwezigen blijkt de meerderheid blijkt voorstander. 

Henri: “We gaan dan ook bijhouden wat het effect is.” Karel pleit ervoor de natuurclubs erbij 

te betrekken, omdat destijds is gesteld dat de brug uitsluitend voor de Fontys 

Sporthogeschool was. Henri legt deze taak neer bij Trefpunt Groen Eindhoven. De proef zal 

lopen tot eind september van dit jaar. 

• Harm-Jan: “De overlast op onze parkeerplaats is sterk gedaald, mede dankzij cameratoezicht 

en meer aandacht van de politie. Zelf houden we een logboek bij van gebeurtenissen en 

verdachte situaties.” 

• Tico (Rapelenburg): “Het gerucht gaat dat het klooster officieel aanbesteed gaat worden 

door een projectontwikkelaar.” Mikke: “Voor zover ik weet zoekt het bisdom alleen een 

partij die voor hen de beste bestemming kan vinden. Maar volgens het bestemmingsplan 

heeft het vooralsnog de functie van klooster.” 

• Mario (gilde): “Volgens mij zou in het Ton Smitspark meer door BOA’s gehandhaafd moeten 

worden. Er wordt heel veel troep achtergelaten.” Ariane oppert meer voorzieningen zoals 

toiletten en vuilnisbakken. Volgens Henri wordt bij de gemeente nagedacht over hoe ze met 

het almaar intensievere gebruik van de parken in de stad (waar ze ook voor bedoeld zijn 

overigens), moet omgaan als het gaat om beheer.  

• Jan: “In het erfgoedhuis is een expositie over water-rijk. Op 2 september is er een lezing over 

watermolens in Eindhoven.” 

• Cockie: “Op het oneffen pad bij het Prehistorisch Dorp zijn in het voorjaar wel honderd 

padden doodgereden. Vroeger werd het pad iedere avond afgesloten door mensen van het 

Prehistorisch Dorp, maar dat gebeurt niet meer. De brandweer zou eroverheen moeten 

kunnen. De volgende keer moeten we dat zien te voorkomen als de paddentrek plaatsvindt.” 

• Idem: “Zijn wij eigenlijk allemaal wel donateur van de Stichting Levend Erfgoed Gennep?” 

Kost € 15,- per jaar, meldt Kik. Zo word je vriend. 



• Jacqueline over de voorstelling van Afslag Eindhoven: “Wordt dan ook aangegeven waar 

mensen kunnen parkeren?” Henri: “Dat zou de organisatie in de communicatie meenemen.” 

• Simon: “Zie website van de hoeve voor muziek bij ons.” 

• Eduard: “Wordt de looproute naast het zwembad nog gebruikt?” Ja, aldus Henri. “Het is een 

incheck- en uitcheck-dingetje voor hardlopers. Het wordt nog steeds gebruikt, met name ook 

door studenten van de Sporthogeschool. Op hun verzoek heeft de TU/e, de initiatiefnemer 

en onderzoeker, het nog niet opgeruimd.” 

• Idem: “Ik zie steeds meer horeca in het gebied: op de boerderij, in het Prehistorisch Dorp. 

Waar is de grens?” Jan: “In het plan van Ward speelt horeca een belangrijke rol in de 

bekostiging.” Henri: “Het lijkt mij typisch iets om mee te nemen in de lange termijn plannen 

waar Mikke mee bezig is.” 

 

Volgende vergadering 

Donderdag 5 juli (informele afsluitende bijeenkomst met hapje en drankje). Nadere info en agenda 

volgen. Reserveer s.v.p. vanaf 18.30 uur in je agenda.  


