
Informatiebijeenkomst P+R Genneper Parken d.d. 11 oktober 2018 

Inleiding 

Projectleider Toine Schoester licht de plannen toe voor de P+R Genneper Parken. Projectleider René 

Bartels presenteert de plannen voor Sportpark Heihoef. 

Waarom een P+R op deze locatie? 

De P+R naast Hotel v.d. Valk komt voort uit het Masterplan Genneper Parken (parkeren aan de 

randen van het gebied) en de Visie Eindhoven op Weg. De gemeente wil minder autoverkeer in de 

binnenstad door een goed alternatief te bieden. Daar horen P+R locaties bij op logische plekken in de 

stad: vlakbij de snelweg en aan een HOV-baan. Het huidige hoofdveld van RPC is de meest logische 

locatie aan de zuidkant van de stad. Daarvoor is het wel nodig dat RPC verplaatst wordt naar 

sportpark Heihoef. 

Sportpark Heihoef 

Op sportpark Heihoef gaat RPC samenwerken met Tivoli. Samen krijgen de clubs 2 kunstgrasvelden 

en 3 natuurgrasvelden. Alle velden worden verlicht. De kunstgrasvelden liggen centraal in het 

sportpark, het dichtst bij de kantines en worden het meest intensief bespeeld. De honkbalclub blijft 

op het sportpark. De cricketclub verhuist naar Gestel. De American Raptors verhuizen naar SEN. 

 

Het sportpark wordt intensiever gebruikt dan voorheen. Daarom worden 30 extra parkeerplekken 

gecreëerd. Ook is met het St. Joriscollege medegebruik van hun parkeerplaatsen geregeld. De 

gemeente heeft de maximale parkeernorm gehanteerd voor het sportpark. Daar voldoet het 

sportpark aan. Meer parkeerplekken mag de gemeente volgens de norm dus niet aanleggen. Veel 

aanwezigen twijfelen of de norm voldoet. Verder is er veel overlast van parkeren in de berm van de 

Roostenlaan (waardoor de weg te smal wordt voor verkeer). Er wordt in overleg met de 

wijkvereniging gekeken naar oplossingen om dit wildparkeren onmogelijk te maken. 

Bij RPC komen veel voetballers op de fiets. Daarom komt er een fietsoversteek naar het park. Ook 

komt er een fietsenstalling voor 320 fietsen bij de kantines.  



Op het park wordt een nieuwe kantine gebouwd voor RPC en kleedlokalen voor gezamenlijk gebruik. 

Ook de infrastructuur op het park wordt vernieuwd. Het groen wordt zo min mogelijk aangetast. Ter 

hoogte van het kunstgrasveld wordt de begroeiing binnen het hek verwijderd. De eiken buiten het 

hek worden op die plek gesnoeid (niet ‘gekandelaberd’). 

Om het intensievere gebruik van het sportpark in goede banen te leiden, komt er een 

gebruikersoverleg. De gemeente start dit op vanuit het project, later neemt gebiedscoördinator dit 

over. Hier worden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld parkeren, voorkomen van sluipverkeer, 

evenementen, planning van het seizoen (inclusief bijvoorbeeld de ouderavonden van het 

Joriscollege).  

Het bestemmingsplan voor Heihoef is inmiddels in procedure. Op 27 november behandelt de 

gemeenteraad het plan, daarna wordt het ter inzage gelegd. De wijkvereniging en de scouting 

hebben een zienswijze ingediend en kunnen eventueel bezwaar maken. Planning is om eind 2018 te 

starten met de herinrichting van het sportpark. Medio 2019 moet dit gereed zijn. 

Vragen Heihoef: 

- De Roostenlaan wordt al intensief gebruikt door fietsers en zal nog intensiever gebruikt 

worden. De weg is destijds ingericht voor intensief gebruik voor fietsers, maar er zijn veel 

klachten over de veiligheid. De projectleider informeert bij de afdeling Verkeer of de weg nog 

voldoet aan de huidige normen. 

- Wordt het parkeerterrein ’s nachts afgesloten om overlast te voorkomen? Hierover worden 

afspraken gemaakt tijdens het gebruikersoverleg. 

- Op dit moment is er al veel overlast van sluipverkeer in de Vesaliuslaan, Landsteinerlaan en 

Schweitzerlaan. Hoe gaat de gemeente voorkomen dat dit erger wordt? We gaan hierover in 

gesprek met de sportclubs zodat zij de gewenste routes doorgeven aan hun leden en 

bezoekende clubs. Daarnaast is de wijkvereniging al in overleg met de gemeente over 

sluipverkeer in de wijk. 

- De parkeerplaats van het Joriscollege wordt straks gebruikt door de sportclubs. Kan dat ook 

gelden voor de fietsenrekken? Dat is waarschijnlijk niet nodig, maar we zullen het met het 

Joriscollege bespreken. 

P+R Genneper Parken 

Het is de bedoeling om medio 2019 te starten met de bouw van de P+R en deze medio 2020 in 

gebruik te nemen. Dit is een krappe planning, maar dat is nodig vanwege subsidievoorwaarden en de 

ambulances. Die maken op dit moment nog gebruik van de locatie aan de Deken van Somerenstraat, 

maar moeten daar begin 2020 uit. We maken een garage met 600 parkeerplekken en een 

ambulancepost. 

Ontwerp:  

Het ontwerp moet nog gemaakt worden, het getoonde 

ontwerp is dus een impressie/voorbeeld. Het ontwerp wordt 

gemaakt door de partij die de garage gaat bouwen, waarbij de 

huidige impressie wel wordt meegegeven als wensbeeld. De 

constructie van de parkeergarage is een eenvoudige 

constructie die aangekleed kan worden met bijvoorbeeld 

afgeronde hoeken, een natuurlijke bekleding en een helling 



aan de zijde van het hockeyveld etc. Op die wijze zorgen we er in ieder geval voor dat het project 

binnen de kosten kan worden uitgevoerd.   

Door de begroeiing is het gebouw vanaf de Aalsterweg nauwelijks zichtbaar. Het gebouw wordt niet 

hoger dan de bomen. Wel wordt de fundering zo gemaakt dat er in de toekomst één of twee lagen 

boven op gebouwd kunnen worden. De garage is ‘open’ met uitzondering van het deel waar de 

ambulancepost als een bouwpakket wordt ingebouwd. Voor het personeel komt er een kantine bij. 

De ambulances krijgen een rechtstreekse aansluiting op de busbaan. 

Ontsluiting: 

 

 Op dit moment is de Aalsterweg al heel druk, 

vooral in de avondspits. Om de doorstroming te 

verbeteren, komt er bij de afslag naar de P+R/van 

der Valk een extra opstelstrook voor rechtdoor 

(totaal 1x rechtsaf, 2x rechtdoor) van circa 60/70 

meter lang. Dat moet voldoende zijn om de 

doorstroming (met een volle P+R) te verbeteren 

ten opzichte van de huidige situatie. Voor de P+R 

komt een soort verkeerspleintje. Fietsers krijgen 

een vrij liggend fietspad. Aanleg voor de bouw 

van de P+R, zomer 2019. 

 

 

Betaald parkeren Genneper Parken:  

Na de bouw van de P+R wordt in heel Genneper Parken 

betaald parkeren ingevoerd. We streven naar een 

regime waarbij sporters de eerste 5 uur gratis parkeren 

en andere bezoekers vanaf het eerste uur betalen. 

Gebruikers van de P+R kunnen met hun parkeerkaartje 

gratis met de bus naar het centrum. Op dit moment 

wordt de bezetting van alle parkeerplekken in 

Genneper Parken op verschillende momenten 

(weekdag/weekenddag, met/zonder evenement) 

geteld. Daarna komen er interviews met alle 

belanghebbenden. Daarna bepalen we hoe we omgaan 

met het parkeerregime. P4 (Charles Roelslaan, G op de 

kaart) gaan we na de bouw van de P+R vergroenen, 

zoals afgesproken met Trefpunt Groen Eindhoven. Op 

welke manier dat gebeurt, bespreken we op een later moment. 

Vragen: 

- Krijgt de buurt meer parkeeroverlast door de invoering van betaald parkeren? Wordt dan in de 

buurt ook betaald parkeren ingevoerd? We gaan een parkeerregime kiezen dat zo min mogelijk 



overlast veroorzaakt voor de buurt. De buurt kan zelf kiezen voor betaald parkeren (met een 

vergunning voor bewoners). De gemeente voert dit alleen in op verzoek van bewoners. 

- Is er genoeg ruimte in de huidige bussen voor gebruikers van de P+R? In de spits zeker niet. Er komt 

een speciale buslijn. 

- Is de P+R wel groot genoeg als v.d. Valk gaat uitbreiden of als er congressen zijn? Voor een  

uitbreiding van het hotel moet v.d. Valk zelf parkeerplekken aanleggen en voldoen aan de 

parkeernorm. Congresbezoekers mogen de P+R gebruiken, maar wel tegen betaling.  

Meer informatie 

Actuele informatie over het project is vanaf medio november 2018 te vinden via 

www.eindhoven.nl/prgenneperparken. 

Contact opnemen met het projectteam kan via penr@eindhoven.nl 
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