
Verslag Klankbordgroep Genneper Parken 20 juni 2019 

 

 

1. Welkom en opening 

Henri opent en heet allen van harte welkom. Er zijn veel afmeldingen voor deze vergadering. Een 

hartelijk welkom spreekt hij uit naar nieuwe vertegenwoordigers, naar Dominique den Brok en Leo 

Bakx van Bewoners Vereniging Eikenburg & De Roosten en naar Cis van de Vleuten van HvA Groen. 

 

2. Camping Dynamo Metal Fest 

Aanwezig namens deze organisatie zijn Marike Peters en Paul van Berlo. Er is reeds eerder gesproken 

over het Dynamo Metalfest. Dit jaar is het voor het eerst dat dit feest twee dagen gaat duren, 

voorheen was dat slechts één dag. Vanavond komt de kampeerlocatie aan de orde. 

Paul vertelt dat er naar bestaande campings in de omgeving is gezocht want een tweedaags festival 

vraagt om kampeergelegenheid. Omliggende campings in de omgeving hadden helaas geen interesse 

in het bieden van kampeermogelijkheden. Vervolgens is aan gemeente Eindhoven een plek gevraagd 

voor het inrichten van een tijdelijke kampeergelegenheid. Hier kwam Eikenburg uit. Dit is een 

geschikte locatie, in beheer bij Trudo. Er is goed en constructief overleg geweest, totdat er een 

negatief artikel in het Eindhovens Dagblad verscheen. Hierdoor raakten niet-bij-de-bijeenkomst-

aanwezige-omwonenden in de stress, waarna werd besloten Eikenburg niet meer te zien als 

mogelijke locatie. 

Gezocht is naar alternatieven. Voor de sportvelden was net onderhoud gepland. Op de ligweide van 

de Tongelreep zouden zonnepanelen worden geplaatst. Uiteindelijk werd gekozen voor de 

grasvelden rondom de manege.  

Echter de gemeente kwam terug op de ligweide van de Tongelreep. De zonnepanelen kwamen niet 

in de ligweide maar op het dak te liggen. Een zeer geschikte, afgesloten ruimte met een 

toegangsweg. 

Zo komt de camping dus toch in Genneperparken, ondanks de eerdere toezegging dat niet te doen. 

 

De camping is alleen voor tentjes van de festivalgangers om in te overnachten. De entree is via de 

achterkant van de Tongelreep en zal worden bewegwijzerd en verlicht. Ook zullen toiletten en 

douches geplaatst worden. Het bruggetje bij Fontys zal niet gebruikt worden.  

Het beleid is: vol is vol. Er is geen plaats zonder een ticket. Momenteel zijn er 200 tickets verkocht. 

Tevens is er beleid ten aanzien van het geluid. Gehandeld zal worden naar de voorwaarden zoals die 

in het regelement zijn omschreven. Hierop is handhaving. Er is 24/7 bewaking. Op de camping is 

continu een campingbegeleider.   

 

Het verbaast Stephen van de Vorst (stg. Van Abbe) dat dit soort maatregelen nu nog genomen 

worden. “Eerst had je de mogelijkheden moeten uitzoeken om vervolgens pas te kiezen voor een 

tweede dag.” Paul antwoordt dat dit nu eenmaal zo gelopen is. 

De vrees wordt uitgesproken dat er bezoekers zullen zijn die in de auto gaan slapen op het 

parkeerterrein bij de ijsbaan en op straat hun behoeften gaan doen. Paul heeft deze ervaring vanuit 

andere festivals niet. Men weet dat dit niet de bedoeling is, maar het zijn openbare parkeerplaatsen 

dus als men dit wel doet, is er eigenlijk niets van te zeggen.  



Tico Michels (stg. Rapelenburg) vraagt naar de plannen voor de lange toekomst. “Je verkoopt nu 

kaartjes voordat je een camping hebt, dat moet je niet blijven doen.” Paul vertelt dat er in september 

a.s. een evaluatie gepland is om te kijken hoe alles verlopen is. Dan wordt ook naar de toekomst 

gekeken.  

De organisatie doet er alles aan om het festival goed te laten verlopen. Tijdens de evaluatie van 26 

september a.s. zal naar voren komen wat een tweedaags festival inclusief een kampeerovernachting 

heeft betekend voor dit gebied.  

 

Lieke Stoffelen (Trefpunt Groen Eindhoven) heeft het verzoek om looproutes en verlichtingsplannen 

van tevoren in te zien zodat TGE mee kan denken en eventueel, vooraf, bij kan sturen zodat alles 

goed kan gaan verlopen. Dit wordt toegezegd en mailadressen worden uitgewisseld. 

Ed Brakke geeft complimenten voor de duidelijke en tijdige informatie en toelichting. 

Rian Jansens vraagt of ook de politie en boa’s zijn ingeschakeld. Dat blijkt zo te zijn. 

 

Niemand van de aanwezigen heeft bezwaar tegen de camping op de ligweide van de Tongelreep.  

 

Marike geeft aan dat als iemand van de klankbordgroep naar het festival toe wil gaan, dit via een 

mail ( marike@loudnoise.nl ) doorgegeven kan worden. Zij zal dan voor toegangskaarten zorgen.  

Het festival is op 19 en 20  juli. 

 

3. Mededelingen Genneper Parken (door Mikke Leenders) 

 

a. Stand van zaken P + R 

Mikke heeft zijn laptop vergeten dus hij kan niet laten zien hoe de P+R eruit komt te zien. Hij vertelt 

dat de aanbesteding voor de P+R is gelukt en dat Ballast Nedam voor realisatie gaat zorgen. Eind van 

het jaar zal gestart worden, RPC vervolgt de competitie na de winterstop vanaf sportpark Heihoef. De 

bouw duurt naar verwachting zo’n 6 tot 8 maanden. De bedoeling is om de P+R landschappelijk, 

duurzaam en energieneutraal in te richten.  

De ambulancepost komt aan de noordkant van de P+R. Hieraan wordt de vergroening van P4 

gekoppeld. Op 12 augustus wordt gestart met de aanleg van de infrastructuur. Voorbereidingen 

hierin zijn reeds gestart. Zie bijgevoegde link voor de volledige toelichting en sfeerimpressies; 

https://www.eindhoven.nl/nieuws/pr-genneper-parkeren-eind-2020-gereed 

 

b. Gebiedsontwikkeling beeklandschap Warmbeek/Tongelreep 

Over de gebiedsontwikkeling is vorige vergadering gesproken. Daarna zijn er gesprekken met 

verschillende groepen geweest. Momenteel zijn de voorbereidingen voor de aanbesteding in gang 

gezet om vanuit diverse doelen te gaan aanbesteden om tot een inrichtingsplan voor Genneper 

Parken te komen. 

Er zijn verschillende doelen: 

1. Klimaatadaptatie 

• Droogteperiodes beter opvangen 

• Periodes van overmatige regenval opvangen 

• Voorkomen van hitte-stress in het gebied en de stad 

2. Natuurontwikkeling 

3. Verbetering (be-)leefbaarheid van dit gebied 

We willen graag deze doelen in balans uitwerken en realiseren (niet op iedere locatie kun je op alle 

doelen winst behalen) maar dat moet via een goed en duidelijk proces. Het inrichtingsplan moet 

volgend jaar worden ontwikkeld. Daarna de aanbesteding en het onderzoek hoe dit betaald gaat 



worden. 

Als er meer concreet is komt het inrichtingsplan in deze vergadering aan de orde.  

 

De gemeente noemt bij de aanbesteding de belangrijkste punten die in het voorstel moeten 

terugkomen. Het plan “Bron van Vitaliteit” is reeds met deze Klankbordgroep gedeeld. Hierin staat 

het proces. Er worden concreet drie bureaus benaderd die gevraagd wordt een 

aanbestedingsvoorstel te doen. Dat voorstel moet voldoen aan de gestelde randvoorwaarden. Het 

bureau dat het winnende voorstel maakt (op basis van puntensysteem) krijgt de opdracht om het 

inrichtingsplan te gaan maken. Het plan zal intern, in vertrouwen, worden beoordeeld met de 

verschillende opdrachtgevers (gemeente, Waterschap de Dommel, Provincie Noord-Brabant). 

 

c. Project Alberdingk Thijmtunnel en ventwegen rondom 

Er is voorlichting geweest over de tunnel. In het plan was het stuk Boutenslaan – afrit van de 

Boutenslaan voorbij het Eindhoven Museum niet betrokken. Naar de toekomst toe leek het de 

gemeente verstandig om dit stuk in het nieuwe plan wel op te nemen. 

Dit werd vorige vergadering geopperd en is door de gemeente ter harte genomen. 

 

d. Stand van zaken Position Paper Genneper Parken 

De gemeente spreekt haar dank uit aan deze vergadering voor haar bijdrage aan het proces om te 

komen tot de position paper. Het college heeft zich hierachter geschaard.  

De rode draad van het gebied is “energie”. Eindhoven is neergezet als transformatiestad. Met welke 

pet je door dit gebied heen gaat, je kan altijd energie opdoen door te relaxen/rusten of energie kwijt 

raken door te sporten. Ook sociale energie (contacten) kun je in dit gebied opdoen.  

Kort samengevat: Genneper Parken Bron van Vitaliteit.  

Proactief nadenken welke positie er is in de toekomst. Alle wensen zijn samengevat in vier 

hoofdorganen:  

1. Sterke vitaliteit. Opgemerkt wordt dat deze functie beter benut kan worden, want tussen  

9.00 uur en 15.00 uur is het heel rustig.  

2. Cultuurhistorische waarde moet behouden blijven; 

3. Betere verbindingen voor mens, dier en natuur. Het is de wens om de groene wig in waarden  

te versterken, rondom het gebied zijn harde barrières (wegen).  

Meiskelien Kleibeuker merkt op dat als je de cultuurhistorische waarden wilt beschermen en 

benadrukken, je voorzichtig moet zijn in je verbindingen. Het groen is heel belangrijk, maar 

dat mag niet ten koste gaan van goede verbindingen. Maak duidelijk en concreet hoe je dit 

wilt doen, het zou elkaar namelijk kunnen bijten. Volgens Mikke wordt hiernaar gekeken 

maar hij vraagt meteen aan de vergadering hierin mee op te letten, met steeds de Position 

Paper als leidraad.  

4. Heldere identiteit. Het is de wens om aan de Eindhovenaren duidelijker te maken wat voor  

gebied dit is. Het is niet de wens om massatoerisme naar dit gebied te trekken.  

Jan Vogels merkt op dat nergens vermeld staat wat de klankbordgroep heeft aangegeven. 

Mikke reageert dat dit stuk met elkaar is gemaakt. 

Lieke Stoffels vraagt of er deelprojecten uit dit plan voortkomen. Met andere woorden, is er 

geld? Mikke geeft aan dat dat juist al opgenomen is in het uitvoeringsprogramma dat 

toegevoegd is; Aan de hand van de vier hoofdkaders is het plan gemaakt in korte-termijn en 

lange-termijn acties. Per project en per ontwikkeling vindt de realisatie plaats vanuit de 

reguliere middelen. Andere projecten doe je samen met partners zoals bijvoorbeeld met 

waterschap en provincie. Dit komt in een andere vergadering nog terug.  

 



Opgemerkt wordt dat de Van Abbe-stichting in deze position paper niet genoemd wordt. 

Met excuses beloofd Mikke dit te corrigeren waar nog mogelijk.  

 

4. Mededelingen vanuit aanwezige organisaties/verslag 21 maart j.l. 

Vanwege tijdgebrek wordt voorgesteld het verslag van 21 maart tijdens de volgende vergadering te 

bespreken.    

Dominique den Brok vraagt of er veel last is van de processierups. Heel de stad heeft hier last van. 

Lieke Stoffels geeft als tip om naar de website van Trefpunt Groen te kijken. Hierin staan ook tips en 

verwijzingen. Evenals op de website van de gemeente. 

Gevraagd wordt naar de status van de plannen die Tom Langendijk vorige vergadering heeft 

gepresenteerd. Momenteel wordt een haalbaarheidsonderzoek op diverse onderwerpen uitgevoerd.  

Mevrouw Dupont meldt dat op 1, 8, 15, 22 en 29 augustus de dahliatuinen ‘s avonds geopend zijn, 

net zoals op 15 september overdag.  

Rian Jansens vertelt dat het haar goed heeft gedaan dat vele mensen kwamen kijken in het park en 

“verdriet” hadden over de ravage na de storm. Veel bomen zijn omgewaaid in het park. 

5. Volgende bijeenkomst 

De vergadering wordt onder dankzegging gesloten. De volgende vergadering is op 26 september in 

de CTO-ruimte Fontys Sporthogeschool, 20.00 uur.  

Iedereen vertrekt naar de kapel van het Clarissenklooster voor het vervolg van het programma, 

waarin de nieuwe eigenaar van het klooster, CRA en de beoogde uitbaters van het hotel, buurt en 

klankbordgroep informeren over de plannen en proces.  

  


