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1. Opening 

Henri opent met een opmerking naar aanleiding van de vorige vergadering. “We luisteren niet altijd 

goed en gaan niet altijd respectvol met elkaar om. Soms wint de emotie het van argumenten. Laten 

we op een respectvolle manier met elkaar omgaan.” 

 

2. Stadstoezicht 

Rian en Marion (Stadstoezicht) en presenteren zich. Rian werkt sinds een jaar bij Stadtoezicht in 

Stratum en is nog bezig zich een beeld te vormen van de wijken. Daar ligt haar prioriteit, zegt ze, 

maar ze heeft ook aandacht voor Genneper Parken. Marion heeft Gestel als werkgebied; ook zij heeft 

aandacht voor Genneper Parken. 

Meiskelien: “Eens per jaar hebben we met onze buurt met de wijkagent een wijkschouw. Is het een 

idee dat jullie de volgende keer ook meelopen?” Dat vinden de dames een goed idee.  

Eduard: “Bij mooi weer zit er veel volk bij de Vleut.” Stadstoezicht: “De problematiek is ons bekend. 

De groep komt uit alle delen van Eindhoven en treft elkaar daar om alcohol te drinken, ook al mag 

dat daar niet. Er is niet erg op gehandhaafd de laatste jaren, maar we gaan daar deze zomer beter op 

handhaven.” 

 

Heb je vragen voor Stadstoezicht? Ze zijn rechtstreeks te benaderen via 14 040. Mailen kan ook, naar 

stadstoezichtgestel@eindhoven.nl en/of stadtoezichtstratum@eindhoven.nl.  

 

 

3. Project tunnel Alberdingk Thijmlaan en ventwegen Boutenslaan 

Tom Langendijk, projectleider openbare ruimte, vertelt over de plannen voor  de Alberdingk 

Thijmlaan en de parallelwegen van de Boutenslaan. “De straten en de rioleringen van de Alberdingk 

Thijmlaan zijn er slecht aan toe; die gaan we opknappen. De ontwerpfase is gestart. Momenteel 

voeren we verschillende onderzoeken uit. De uitvoering start volgend jaar.” Al het water dat op deze 

straten valt, wordt verzameld in een rioolbuis en wordt afgevoerd naar het laagste punt. Dat is niet 

de vijver in het Stadswandelpark aan de noordzijde of de Vleut aan de zuidzijde van de Boutenslaan, 

maar naar het midden van het tunneltje van de Boutenslaan. Daar wordt het opgevangen in een 

waterberging en vervolgens weer verpompt naar open water. 

 

Langendijk: “We willen een optimale riolering zonder overlast en zonder dat vuil rioolwater in de 

vijver belandt. En: we willen klimaatadaptieve straten. We hebben een team samengesteld met 

experts op het gebied van groen, verkeer, water en openbare ruimte. Voor de communicatie hebben 

we een eerste en een tweede ring ingesteld. De eerste ring woont direct aan het plangebied, de 

tweede ring gebruikt de straten om hun woning te bereiken of te verlaten. We gaan nu informatie 

ophalen uit de eerste ring. Die verwerken we – mits nuttig – in het ontwerp. Dat ontwerp 

presenteren we op een inloopavond aan de eerste en tweede ring. Hopelijk gaat januari volgend jaar 

de schop in de grond.” 

 

Vragen en opmerkingen: 

• Eduard: “Dus de riolering moet vervangen worden en dat wordt aangegrepen om andere 

maatregelen te treffen? Blijft het daarbij en is het behoudend, of gaan er dingen veranderen, 

bijvoorbeeld de aanleg van extra parkeergelegenheid?” Tom: “Het eerste. Wel kijken we naar 

eventuele ecologische verbindingen van noord naar zuid.” 

• Arianne: “Wordt dit dan niet de weg naar Clarissenklooster? En zou je dat dan niet beter 

meteen mee kunnen nemen? Plus: het eerste stuk van het fietspad vanaf de Claralaan in 



oostelijke richting is heel slecht. Moet je dat ook niet meteen opknappen?” Tom: “De 

projectgrens loopt tot de Tongelreep. Hier ligt de slechte riolering, vandaar. We leggen een 

straat aan die het voorbeeld geeft voor een toekomstige herinrichting van de aangrenzende 

straten. Daarbij moeten we ook met ruimtelijke ontwikkelingen buiten het projectgebied 

rekening houden. Maar het fietspad en de parallelweg van de afslag Boutenslaan tot 

Tongelreep liggen buiten het projectgebied”. 

• Meiskelien: “Het noordelijke stukje van Alberdingk Thijmlaan is inderdaad een paar jaar 

geleden opgeknapt. Met het zuidelijke deel is toen gewacht omdat daar werd gebouwd en er 

bouwverkeer overheen ging. Dat is klaar. Wie ga je daar inlichten? Bewonersverenigingen? 

En wie verwacht je dat er komen?” Langendijk: “We hebben contact met de bewoners van 

het Schrijverskwartier en spreken hen snel (1 ste ring). Het voorlopig ontwerp zal in mei/juni 

klaar zijn. Zodra dat het geval is gaan we dat aan de buurt presenteren. In principe is 

iedereen die geïnteresseerd is welkom.” 

• Rian: “Informeer ook het Joriscollege en het Van Maerlantlyceum. Hun scholieren fietsen 

veel door het gebied. Wat betreft de parkeergelegenheden: mij is ooit gezegd dat er in de 

Elzent betaald parkeren komt. Het is een waterbedeffect. Naarmate het betaald parkeren 

wordt uitgebreid komt het steeds verder richting Genneper Parken” Tom: “We laten nog 

parkeertellingen uitvoeren. Het is een groen en open gebied waar eigenlijk vooral wordt 

geparkeerd als er evenementen zijn. We introduceren geen betaald parkeren met dit 

project..” 

 

Eduard complimenteert Henri met het feit dat het project al zo vroeg op de agenda staat, “nog 

voordat er een ontwerp is gemaakt.” 

 

Voor vragen en/of suggesties: t.langendijk@eindhoven.nl 

 

 

4. Verslag 24 januari 

Pagina 2. Joop: “Ik vind dat de reacties uit hun verband gerukt zijn en ik had graag gezien dat de 

namen bij de opmerkingen hadden gestaan. Nu lijkt het alsof de meerderheid positief was, maar 

volgens mij waren de meeste aanwezigen juist behoorlijk kritisch op de plannen. Verder mis ik een 

samenvatting.” Kik is het ermee eens. “Joop zei aan het eind van de discussie: ‘Genneper Parken-

Noord: laat het zo.’ Meiskelien: “Dat heb ik ook nog gezegd.” Joop: “Ik heb zelfs nog wat last gehad 

van dat verslag. Ik kreeg vragen van de pers en van raadsleden die het artikel in de krant hadden 

gelezen en mij vroegen of het klopte.” Ed Brakke zegt dat de Van Abbestichting er net zo in zit. “Want 

we waren positief over het proces, de presentatie, maar niet over de inhoud.”  

Mikke: “Het ging om een presentatie van een conceptvisie. De gemaakte opmerkingen worden 

meegenomen. Er zijn ook nog opmerkingen nagekomen van de Stichting Levend Erfgoed Gennep en 

de Van Abbestichting. Nu zijn we bezig tot een definitief stuk te komen. Het betreffende verslag is 

overigens nooit met de raad/commissie gedeeld.”  

 

De klankbordgroep vindt dat het visiedocument van de werkgroep Groen van de Van Abbestichting 

beter weergeeft hoe de klankbordgroep denkt over de inhoud van het plan van EDHV. Het verslag 

blijft zoals het was, de brief van de Van Abbestichting nuanceert voldoende het beeld dat de 

klankbordgroep heeft van de visie van EDHV op Genneper Parken. De afspraak is dat de leden van de 

klankbordgroep voortaan een week de tijd heeft om op het verslag te reageren voordat het wordt 

verspreid als het gaat om een verslag dat politiek gevoelig ligt. Frans: “Dat hoeft volgens mij niet. 

Normaal gesproken wordt een verslag pas verstuurd nadat het is vastgesteld.” 

Verder is het verslag akkoord en hierbij vastgesteld. 

 

 

 



5. Mededelingen uit het gebied door Mikke Leenders. 

 

a. Gebiedsontwikkeling beeklandschap Warmbeek/Tongelreep.  

Mikke: “Jullie hebben eind februari wellicht een bericht gelezen over een intentieverklaring m.b.t. 

versterken van het beekdallandschap Warmbeek (zo heet de Tongelreep in Belgie waar hij 

ontspringt) / Tongelreep. Verschillende partijen hebben verschillende wensen ten aanzien van groen 

en water, die krachten hebben we gebundeld in deze intentieovereenkomst met naast Eindhoven 

ook de gemeente Valkenswaard, provincie Noord-Brabant en Waterschap de Dommel. Omdat wat 

men in het zuiden doet invloed heeft op het noordelijk stroomgebied gaan we op de route 

samenwerken. Daartoe hebben we een intentieverklaring ondertekend. Hopelijk leidt het tot betere 

samenhang en samenwerking maar ook tot effectievere aanwending van de beschikbare middelen.” 

 

b. Gebiedsvisie.  

Is hierboven al besproken, zie punt 4. 

 

c. Stand van zaken P&R 

 Joop: “De raad heeft gezegd: P4 moet terug naar de natuur.” Mikke: “Is dat zo? Het stond namelijk 

helemaal niet op de agenda, maar het bestemmingsplan voor de P+R.” 

“De voorbereiding van de inrichting van de infrastructuur bij de Stappendijk (rotonde) loopt. Er 

worden bomen voor gekapt; die worden gecompenseerd. We hopen dat de verhuizing van RPC naar 

de Heihoef net na de winterstop kan geschieden en dat dan de schop in de grond kan voor de P&R.” 

Frans: “In het ED stond dat er mogelijk twee lagen extra op de P&R komen omdat de capaciteit 

mogelijk niet zou volstaan.” Mikke: “Daar is mij niks van bekend.” 

 

d. Andere zaken: 

• “De otter is gesignaleerd in de Dommel. Er zijn sporen in de sneeuw gevonden nabij de High 

Tech Campus. Het was in 2006 voor het laatst dat de otter in Noord-Brabant met zekerheid 

was gesignaleerd.” 

• “Brabant Water onderzoekt voor de locatie aan de Aalsterweg hoe ze hun opgave realiseren 

binnen de grond die ze hebben.”   

• Van 17-22 april vindt op het complex van Oranjerood de Europa Hockey League plaats. Dat 

kan voor wat (parkeer)overlast zorgen.” 

• Zwembad De Tongelreep: “Op het raadsinformatiesysteem van de gemeente Eindhoven 

staat een raadsvoorstel met een terugblik op mislukte aanbesteding en een doorkijk naar de 

toekomst. Heel kort door de bocht: volgens het bureau dat de mislukte aanbesteding 

onderzocht maakten de combinatie van het moment, de inhoudelijke en financiële kaders 

vanuit de raad het proces onhaalbaar. Wethouder Steenbakkers stelt aan raad voor een pad 

in te gaan met enerzijds uitwerking van een basisconfiguratie (wat haalbaar is binnen het 

gestelde budget) en tijd om externe financiering te zoeken om basisconfiguratie uit te 

breiden.” Link: 

https://raadsinformatie.eindhoven.nl/user/search/action=showpt/item=2997/Raadsvoorstel

_Evaluatie_aanbesteding_en_vervolg_omvorming_Tongelreep.pdf 

 

6. Mededelingen aanwezige organisaties 

• Hans Kalkhoven (Genneper Watermolen): “We kunnen sinds kort zelf bloem maken van 

tarwe dankzij de schenking van een machine door Dynamo Metal Fest. Deze schenking is 

voortgekomen uit het aanbod dat ze aan de Klankbordgroep en gebied hebben gedaan.” 

• Joop: “Er is namens de KBG een brief opgesteld voor het college. Daarin staat: sloop het 

woonhuis ook bij de graanschuur ook en niet alleen de schuur, maar daar is niet iedereen het 

mee eens. We maken ervan: ‘het woonhuis te vervangen door een woning die past in 



Genneper Parken.” Aanvulling Henri: “Laat mijn naam eronder maar weg; de klankbordgroep 

is de afzender.” 

• Lidwien: “Van 12 mei tot eind september hebben we een expositie van Gerard Gluck, een 

Duitse humorist en kunstschilder. De moeite van bezichtiging waard.” 

• Rian: “Is er nog een plan voor de aanplant bij de Vleut?” Henri: “Het ‘strand’ is nu ingezaaid; 

er moet lang gras gaan groeien. Dat is het beeld dat de gemeente voor ogen heeft, dus geen 

struiken.” 

• Idem: “In het perkje nabij Jacob Reviuslaan 27-29 zijn vier bomen omgegaan door de storm. 

Die raakten bijna de huizen. De bomen aan de andere kant van de straten zouden, als ze 

zouden omwaaien, de huizen zeker raken. We maken ons daar zorgen over.” Joop: “Stuur me 

een mail, dan breng ik je in contact met Alex Verkooijen. Die kan een trekproef laten 

uitvoeren.” En tevens een cc bericht via Henri, zodat er snel gereageerd kan worden.  Henri; 

‘dit type meldingen graag ook via de BuitenBeter app of via de website van de gemeente 

doen. Niet afwachten tot we overleg hebben’. 

• Frank (CRA) over de tussenstand van het Clarissenklooster: “Een paar maanden geleden 

hebben we aan grote groep betrokkenen gevraagd een afvaardiging te vormen. Met die 

groep hebben we drie sessies gehad om te kijken en wat wel en niet kan, wat wij willen en 

wat de omwonenden belangrijk vinden. Er volgen er nog twee. Daarna presenteren we onze 

plannen weer aan een grotere groep.” 

• Lizette: “Op Eikenburg zijn recent ook twee bomen omgewaaid. In hoeverre is TGE erbij 

betrokken?” Joop: “Mijn collega woont op Eikenburg. Trudo is er meteen mee aan de slag 

gegaan en heeft een trekproef uitgevoerd. Alle bomen zijn gecontroleerd.” 

• Petra: “In het heempark wordt een hek vervangen door een tweedehands hek dat op een 

werf van de gemeente ligt.” 

• Cockie: “Het pad dat met die film Redbad kapot was, is nu echt helemaal aan gort. Het is één 

diepe plas. En ik heb geen telefoon met de Buiten-Beter-app. En de mensen van 14 040 

weten van toeten noch blazen.” Henri: “Zoek s.v.p. iemand die wel via de BB-app een 

melding kan doen.” Simon: “Die plek ligt van oudsher laag. Het is op die plek een structureel 

probleem.” Henri komt met een plattegrond waarop Simon de bewuste plek markeert zodat 

de gemeente kan beoordelen wat mogelijk is. 

• Cockie nogmaals: “Er is een stuk van het fietspad geasfalteerd met een hele kuil erin. Daar 

staat een diepe plas water in. Kunnen daar niet een paar gaten in worden geboord?” Rian 

loopt een keer een ander rondje, eventueel met Cockie, en maakt meldingen met de BB-app. 

• Pepijn van FC Eindhoven amateurs: “ Het omzetten van de éénrichtingsweg aan de ventweg 

van de Velddoornweg is in samenspraak snel omgezet, we zijn er tevreden over.” 

• Jan (molens): “De bevers die in het noorden van Eindhoven zaten, zijn stroomopwaarts 

getrokken en zijn in de kleine Dommel beland.” 

 

7. Rondvraag:  

• Eduard: “Ik zou willen voorkomen dat we met het berkenhuisje in soortgelijke problemen 

komen als met rijschool, waarvan het contract tegen onze zin werd verlengd. Ik wil dat het 

proces in de gaten wordt gehouden om te voorkomen dat we ongemerkt in een huurtermijn 

belanden.” Mikke: “We hebben voorstellen gekregen voor nieuwe invulling voor 

berkenhuisje. We bekijken ze in april.” Joop: “Neem je dan ook mee de wens en de belofte 

dat het berkenhuisje zou worden gesloopt als mw. Jacobs zou zijn vertrokken? Het 

burgerinitiatief om het te behouden kwam van de Stichting Ruimte en dat is de partij 

waarvan de gemeente zojuist afscheid heeft genomen.” 

• Frans: “Ik vraag aandacht voor het parkeren op de Claralaan, veelal door mensen die het park 

in gaan. Soms parkeren ze hun auto tussen de bomen.” Arianne: “Het bejaardentehuis heeft 

structureel te weinig parkeerruimte, terwijl hun terrein best wat nutteloze ruimte heeft, 

zoals een fietspad dat van nergens naar nergens gaat. Er wordt ook niet geïnvesteerd in de 



tuin. Het speelt met name rond activiteiten, volgens mij op woensdagmiddag.” Henri: “Wie 

daar parkeert riskeert een boete van Stadstoezicht. Ze moeten verderop in de straat 

parkeren.”  

 

8. Volgende bijeenkomst 

Aanvankelijk was de volgende bijeenkomst gepland op donderdag 25 april, maar door het verzetten 

van de bijeenkomst van maart komt die nu te snel. Daarom is de volgende bijeenkomst gepland op 

donderdag 16 mei, in CTO-ruimte Fontys Sporthogeschool, 20.00 uur. 


