
Verslag vergadering Klankbordgroep Genneper Parken, donderdag 20 september 2018 

 

 

1. Terugblik Dynamo Metal Festival 2018 en vooruitblik 2019  

(toelichting door de organisatoren en IJssportcentrum) 

Dit was de vierde aflevering van het festival, dat opnieuw plaatsvond in het IJssportcentrum. De 

organisatie stelt dat het op dezelfde manier is verlopen als voorgaande jaren: gezellig en zonder 

incidenten en klachten. Er waren dit jaar 9.000 bezoekers (vorig jaar 10.000). Het plan is om er 

volgend jaar de vrijdagmiddag (vanaf ca. 16.00) bij te pakken. Einde: zaterdag, ca. 23.30 uur. 

 

Henri polst de ervaringen. D’n Elzent is in principe niet blij met het festival, temeer omdat de buurt 

ook steeds meer lawaai ervaart van het Stadhuisplein, de Wim van Doornekiosk en het 

Stadswandelpark. “Maar gelukkig stond de wind dit keer een stuk gunstiger.” Genneperzijde heeft 

geen last gehad en ook geen bezwaar tegen het festival – zo wees een inwoners poll in de buurtuit – 

net zo min als Rapelenburg. Per saldo is er dus weinig bezwaar. Henri geeft de organisatie in 

overweging in ‘ruil’ voor de gastvrijheid iets terug te doen voor het gebied (‘social return’).  

 

De editie volgend jaar vindt plaats op vrijdag 19 en zaterdag 20 juli. Bezoekers kunnen niet op het 

terrein overnachten; er komt geen (tijdelijke) camping of zoiets. Het aantal bezoekers is 

gemaximeerd op 10.000. Ook de editie van 2019 zal weer in de klankbordgroepvergadering worden 

geëvalueerd. Ed Brakke maakt de organisatie een dik compliment omdat het festival vlekkeloos is 

verlopen en krijgt daarbij bijval van de hele vergadering. 

 

2. P&R stand van zaken, toelichting door projectleider Toine Schoester 

Op 11 september heeft de Raad het krediet voor de bouw van de P&R verleend. Van de benodigde 

20 miljoen komt 14 miljoen van het Rijk. De gemeente zelf steekt er 3 miljoen euro in. In de totale 

kosten zit ook de verplaatsing van voetbalvereniging RPC naar Sportpark de Heihoef. RPC krijgt een 

nieuwe kantine, Tivoli behoudt zijn eigen kantine. Voor een gezamenlijke kantine waren de geesten 

niet rijp, aldus Toine. Medio 2019 kan het sportpark in gebruik genomen worden, zo is de 

verwachting, al moet daarvoor nog veel werk worden verzet. 

 

De kruising bij Van de Valk (Aalsterweg) wordt in de zomervakantie van 2019 aangepast. Het verkeer 

zal dan sneller de stad uit kunnen. Na de zomer van 2019 start de bouw van de P&R. Die zou dan 

medio 2020 in gebruik genomen kunnen worden. Dan treedt in het gebied ook een parkeerregime in 

werking. Sporters kunnen de eerste vijf uur gratis sporten, niet-sporters beginnen meteen te betalen. 

Hoe dit kan worden gehandhaafd, wordt momenteel onderzocht. In dit onderzoek wordt ook P4 

meegenomen.  

 

Joop vraagt Toine wat hij verstaat onder ‘parkeerbehoefte’. Het gaat volgens Toine om de manier 

van parkeren, bijvoorbeeld hoe vaak en hoe lang. Een objectieve registratie van het gedrag, aldus 

Toine. “Als je dat weet kun je je parkeerregime daar op afstemmen.” Joop stelt dat je terughoudend 

moet zijn met het creëren van parkeerplaatsen. “We willen een gezonde stad creëren. Ga je met het 

OV, dan beweeg je dertig tot veertig procent meer dan wanneer je met de auto gaat. En als je 

parkeerplaatsen creëert, gaan mensen parkeren. Je maakt het ze makkelijk. Aanbod creëert vraag.”  

 

Volgens Henk Hulshuizen moet eerst de vraag wie sporter is worden beantwoord. “Behoren de 

mensen die bij FC Eindhoven werken daar ook bij? En de staf van de tegenpartij? En de ouders die 

jonge kinderen komen brengen om te sporten?” Eikenburg/De Roosten is niet tegen P&R maar heeft 

wel moeite met de parkeernorm die in het ontwerpbestemmingsplan is opgenomen. Lisette: “We 

betwijfelen of die passend is. Daarnaast moet je heel goed kijken naar de bewegwijzering en zorgen 

dat mensen niet in de berm kunnen parkeren. Verder zijn wij nog in afwachting van een reactie van 

de gemeente op onze zienswijze.” Toine vraagt aan projectmanager Heihoef  om met Eikenburg 



contact op te nemen vóór de algemene informatieavond, die op 11 november gepland is in het 

Indoor Sportcentrum. Peter merkt op dat de gemeente niet alleen regels moet maken, maar ze ook 

moet handhaven. 

 

3. P4 discussie, toelichting door Joop van Hout 

Joop schetst de geschiedenis van de discussie over P4 (parkeerplaats 4) vanaf 2009, het jaar waarin 

wethouder Van Merrienboer in de klankbordgroep meldde dat er een sporthogeschool kwam in 

Genneper Parken. “De vestiging ervan zou ten koste van gaan van kostbaar groen. Diverse bij 

Trefpunt Groen Eindhoven aangesloten groepen maakten bezwaar. Wij brachten de bezwaren in 

kaart en dachten mee in oplossing: bezwaren compenseren. In ruil voor de Sporthogeschool zou elf 

hectare nieuwe natuur terugkomen. Onze opstelling bespaarde de gemeente een heleboel tijd, 

omdat er uiteindelijk geen enkel bezwaar werd ingediend. Maar de gemeente heeft nooit geld 

gereserveerd om de beloftes na te komen.”  

 

In 2012 was de bouw gereed en opende de school  haar deuren. Compensatie  bleef uit, men zat 

middenin een crisis. In 2013 is de compensatieafspraak volgens Joop opnieuw bekrachtigd. “Ook het 

huidige college wil de afspraak nakomen, maar de raad heeft de wethouder gevraagd te 

onderzoeken of er nog rek zit in de afspraken en te bekijken of P4 mogelijk nog kan blijven.” Joop 

baalt ervan, zegt hij. “De afspraak om het terrein op te ruimen en terug te geven aan de natuur lag er 

immers al. Nu wordt TGE eigenlijk voor een duivels dilemma geplaatst, namelijk te kiezen voor ofwel 

schone lucht ofwel natuur. De vraag aan jullie is nu: houden we vast aan de afspraak en gaat P4 weg 

zodra de P&R klaar is, of is er een andere oplossing mogelijk?”  

Joop doet zelf een voorzetje voor een alternatief: P4 blijft en de gemeente koopt het terrein van 

Leeuw op en maakt er natuur van. “Maar zoiets kan ik alleen doen als onze groepen het ermee eens 

zijn. Wat willen jullie dat ik doe: voet bij stuk houden of opnieuw zoeken naar een oplossing? En zijn 

we als TGE dan nog geloofwaardig?”. Joop geeft later ook aan dat het spreken over voorbeelden 

wellicht in deze fase nog niet handig is qua verwachtingenmanagement, omdat de haalbaarheid nog 

onderzocht moet worden. Het gaat vooral om het standpunt van de KBG of er steun is voor het 

zoeken naar een betere alternatief. 

 

Peter van den Baar (Van Abbestichting): “Ons standpunt is duidelijk: P4 moet weg. Het dal van de 

Tongelreep moet terug naar Genneper Parken. Afspraak is afspraak. Desnoods gaan we naar de Raad 

van State.” Ook de KNNV wil P4 weg hebben. “Je waant je in het Dommeldal in het regenwoud. Het is 

een uniek gebied!” 

 

Lisette onthoudt zich met stemming omdat ze dit punt nog niet heeft kunnen bespreken met haar 

bewonersvereniging (Eikenburg de Roosten). Als het zo is dat P4 in een beschermt gebied ligt, dan 

dient men zich hieraan vast te houden. Frank Davits oppert P4 te behouden maar er veel bomen te 

planten. Mario (St. Jorisgilde Stratum) heeft er moeite mee dat per saldo voor 200 extra 

parkeerplaatsen 20 miljoen euro wordt uitgegeven.” Een ruime meerderheid is voor opruimen van 

P4. Joop vult vervolgens aan dat het terrein in de hoogste graad van natuurbescherming ligt, namelijk 

het Natuur Netwerk Brabant.  

 

Kortom, de meerderheid is voor het opruimen van P4, maar er zijn ook partijen die de deur op een 

kier houden en niet uitsluiten dat er op termijn een compromis uit rolt als gevolg van voortschrijdend 

inzicht en de realiteit. Joop zelf neigt sterk naar het standpunt van de Van Abbestichting. “Als je met 

de gemeente onderhandelt, moet je ervan uit kunnen gaan dat die haar afspraken nakomt. We 

hebben ons heel coöperatief opgesteld en er sterk aan bijgedragen dat de sporthogeschool er kon 

komen – en snel – en wachten er nu al negen jaar op dat de gemeente Eindhoven haar deel van de 

afspraken nakomt.” 

 

4. Mededelingen Genneper Parken (door gebiedsmanager Mikke Leenders) 



 

- Gebiedszaken overig, o.a. proces Bestemmingsplan 

De aanbesteding van de Tongelreep (zwembad) is mislukt. De gemeente had voor de verbouwing 12 

miljoen begroot, maar de enige partij die het zwembad eventueel zou willen bouwen vraagt 9 

miljoen meer. De gemeente beraadt zich nu op het vervolg. Wie meer informatie wil, kan zich 

verdiepen in de betreffende raadsinformatiebrief; zie bijlage. 

Het bestemmingsplan gaat binnenkort in procedure. Mogelijk behandelen we dat in een extra 

klankbordvergadering in oktober en anders in de reguliere bijeenkomst in november. 

 

- Groen & Water zaken o.a. dunning Willem van Tuyllaan 12 okt. 

Wees gerust, aldus Mikke, als je ziet dat daar wordt gekapt. Dat gebeurt volgens plan. 

 

- Watertappunt in gebied 

Mikke vraagt zich af of er ergens in het park behoefte is aan een watertappunt en zo ja: waar? Vanuit 

sportvertegenwoordigers werd gesproken over een mogelijkheid in het zuidoosten van het gebied, 

voor sporters. Maar wellicht is er ook behoefte elders in het gebied. Frank stelt voor bij het 

watermeetpunt bij de hoeve. Ook wordt de suggestie gedaan voor het punt op het terrein tegenover 

de Watermolen. We werken het verder uit. Heb je ideeën, neem dan contact op met Mikke. 

 

Er zitten wat evenementen aan te komen, o.a. de Swim Cup. Mikke heeft voor een beperkt aantal 

geïnteresseerden vrijkaarten beschikbaar ter waardering voor de deelnemers in de KBG. Frank en 

Michel hebben interesse. 

 

5. Mededelingenronde  

• Genneper Watermolen: afgelopen zomer is er groot onderhoud aan de machine gepleegd. 

Als er weer voldoende water niveau in de Dommel staat, gaat de molen weer malen. 

• St. Jorisgilde Stratum: op 7-10 is er weer een grote kruisboogwedstrijd met ca. honderd 

schutters. In verband met de veiligheid zet het gilde dan een paar paden af. 

• Vraag Meiskelien van bewoners nieuwe flat over de Pokemon-rage in het Stadswandelpark: 

“Mensen gaan met brommers en soms motoren het park in om pokemons te zoeken. Laten 

we dat gewoon maar gebeuren, inclusief het parkeren?”Anderen: “Ebt vanzelf weer weg.” 

• Frans: “Het verkeer in de Hoogstraat wordt opnieuw gemeten om te kijken wat ze kunnen 

doen aan de overlast.” 

• Michel: “Vanuit Genneperzijde is vaak geklaagd over het afval bij het strandje in het Ton 

Smitspark. Er is nu tijdelijk meer capaciteit voor afval; dat scheelt enorm. Ze worden goed 

gebruikt. Complimenten voor deze oplossing.” 

• Dahliatuin heeft weer last gehad van vandalisme. Neske Dupuis   heeft aangifte gedaan. De 

agente die ze sprak, vroeg haar deze informatie te delen met de klankbordgroep. Cockie zegt 

dat het Eindhoven Museum het hek aan de straat op slot moet doen. “Dat zou de kans op 

vandalisme verkleinen, maar het museum doet het hek maar zelden op slot.” 

• Lieke: “Er staan kastanjes bij de Dommel aan de andere kant van de molen. Die hebben de 

kastanjebloedingsziekte. Die gaan we onderzoeken. Mogelijk moeten ze worden gekapt. Het 

is allemaal te volgen via de site van TGE.” Frank zegt dat het doodzonde zou zijn en dat de 

bomen die ziekte al jaren hebben. 

• Cockie: “Het eerste bruggetje is gezandstraald en is weer goed begaanbaar. Aan het andere 

bruggetje is niks gedaan; dat is nog spekglad.” Mikke pikt het op. 

• Peter over de graanschuur. “Een tijdje terug zijn we met spoed opgetrommeld over de 

graanschuur. Vervolgens hebben we niks meer gehoord. Wanneer wordt Hans Noordzij 

uitgenodigd om ons bij te praten?” Henri pikt dit op. 

• Idem, over Clarissenklooster. “De gemeente stelt zich uiterst passief op en laat alles maar 

over aan het bisdom. Straks is het klooster verkocht en kunnen we nergens meer over 



meepraten. Wij vinden dat de gemeente dit naar zich toe moet trekken en de ontwikkelingen 

niet moet afwachten.” 

• Idem, stadsmuseum: “De gemeente heeft vanuit Brainport geld gekregen voor een 

stadsmuseum. Maar wij praten met Ward over zo’n museum bij het Prehistorisch Dorp en 

niet bijvoorbeeld bij het Evoluon. Hoe staat het daar nou mee?” 

• Idem, mededeling: “Trudo gaat versneld op Eikenburg woningen bouwen.” 

• Mededeling namens Age: “Er is een theatervoorstelling geweest in een van de weilanden van 

Age. Zijn er reacties op? Heeft iemand hinder ondervangen?” Lisette heeft ervan genoten; ze 

bezocht een voorstelling. Frank vond het ‘geen porum, die tent in het weiland’. Harm-Jan 

had er last van omdat het Tongelreeppad werd afgezet omdat het bij het decor zou horen. 

Genneperzijde genoot er ook van. Wel kwamen er vragen in de trant van: wat is de grens aan 

activiteiten in het gebied? Eerder al werd de film Redbad voor een deel in het gebied 

opgenomen. Blijvende toegankelijkheid via het Tongelreeppad is wel wenselijk. 

• Peter van den Baar vraagt wat de toekomst van het berkenhuisje is nu de Stichting Ruimte is 

opgedoekt en alle contracten zijn opgezegd. Mikke zegt dat er nog niks over te zeggen valt 

omdat er nog een paar beleidskeuzes moeten worden gemaakt. “Onzin”, zegt Frank, “we 

hebben al lang geleden afgesproken dat het gesloopt zou worden.” Wordt vervolgd. 

 

6. Verslagen 17 mei en 5 juli  jl.  

Verslag 17 mei, Paul Mulder over 130 miljoen: “Hoe staat het hiermee?” Volgens Mikke is het een 

complex verhaal, omdat het ook een relatie heeft met regiogemeenten. “Er zijn verschillende 

projecten ingediend voor de deal, maar dat is slechts het startpunt. Ward is tot het inzicht gekomen 

dat het inhoudelijke verhaal verder moet worden uitgewerkt voor je kunt bepalen wat dat van een 

locatie vraagt en wat de gevolgen voor de omgeving zouden zijn. Dat wordt daarom eerst goed 

onderzocht.” 

Verder geen opmerkingen, ook niet op het verslag van 5 juli. 

 

7. Rondvraag en sluiting 

• Erik van Loo(st. Rapelenburg): “Als het druk is in het park, bijvoorbeeld vanwege een 

kanowedstrijd, is het ondoenlijk om er met kinderen te gaan kijken omdat er zoveel auto’s 

rijden. Is het niet mogelijk het gebied dan af te sluiten voor auto’s? Als je op het bruggetje 

naar het kanoën staat te kijken, word je bijna van je sokken gereden.” Henri: “Ja, daar 

hebben we paaltjes voor, maar die worden nooit gebruikt. Age en De Seizoenen hebben daar 

de sleutels voor. En organisatoren van grotere activiteiten zouden we al vooraan bij de 

Claralaan de Genneperweg moeten afzetten om met name autoverkeer terug te dringen. Wij 

geven dat mee aan de kanovereniging.” Michel: “Het heeft er alle schijn van dat Age er geen 

belang bij heeft om die paaltjes omhoog te zetten.” Henri neemt het opnieuw op met Age. 

• Theo (St. Jorisgilde Gestel en Blaarthem): “Ik word geregeld gebeld met vragen over de 

kanovereniging, maar ik weet daar niks van. Kunnen we niet eens iemand van de 

kanovereniging uitnodigen om hier iets te vertellen?” Henri noteert het. 

 

Volgende bijeenkomst: 

22 november 2018, Indoor Sportcentrum, 20.00 uur. 

 

Nota bene: mogelijk wordt voor die datum nog een extra bijeenkomst ingelast. 
 


