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een filosofische benadering over veranderende 
ecologie en vele kleinere bijeenkomsten. Opgeteld 
kwamen er in 2019 meer dan 700 mensen af op deze 
activiteiten. Een record. Als er voldoende budget en 
tijd is willen we hier graag mee doorgaan, niet alleen 
laat het zien wat we doen maar het is een prachtige 
graadmeter hoezeer onze werkzaamheden in de 
belangstelling staan. 

Als laatste, en wellicht het belangrijkste, aandacht 
voor onze vrijwilligers. Als Trefpunt Groen Eindhoven 
niet de beschikking had over zo’n 170 vrijwilligers 
zou het vele werk nooit uitgevoerd kunnen worden. 
Sommigen van hen hebben het laatste jaar bijna 
een dagtaak gehad om hun expertise beschikbaar 
te stellen aan ons bureau TGE. De gebiedskennis, 
ecologische kennis, stedenbouwkundige, juridische  

en wat dies meer zij is ingezet om projecten van 
advies te voorzien, te verbeteren en te voorkomen dat 
ze ooit in een juridische procedure belanden. Oprecht 
een heel gemeend dankjewel aan al diegenen die zich 
verdienstelijk gemaakt hebben. 

Onze koers is bekend en onze opdracht duidelijk.  
We gaan spoedig ons twintigjarig bestaan vieren met 
een motivatie die onverminderd van kracht blijft. Hoe 
we dit jubileumjaar ingaan en wat ons de rest van het 
jaar te wachten staat is echter ongewis. Iedereen is in 
de ban van de Coronacrisis. Deze crisis zal een enorme 
impact hebben op allerlei ontwikkelingen. We wensen 
iedereen sterkte met de huidige situatie, 

Anjo Breuers,
Voorzitter A.I.

Beste lezer,  

Voor u ligt het 19de jaarverslag van 
Trefpunt Groen Eindhoven. In dit laatste 
decenniumjaar moesten alle zeilen worden 
bijgezet om aan de vraag naar adviezen te 
kunnen voldoen. De verbreding en verdieping die 
binnen de adviezen plaatsvond leidde  tot een aanslag 
op onze besteedbare uren waardoor een verhoging van 
de werkdruk ontstond. Belangrijkste aanleiding hierbij is 
de uitbreiding van de stad Eindhoven naar, uiteindelijk, 
een stad met 300.000 inwoners. 

Onze opdracht hierin; houd Eindhoven groen  
ondanks de enorme toename van het aantal  
nieuwe bewoners met daarbij inbegrepen een  
aanslag  op de beschikbare ruimte. 

Hoe ver gaan we mee in deze ontwikkeling en onze 
advisering? Deze vraag lag in 2019 op de bestuurstafel. 
Hierop werd besloten een bijeenkomst te organiseren 
waarin de koers voor de komende vijf jaar moest worden 
vastgelegd. De uitslag bood soelaas voor onze koers. Niet 
alleen werd de mate en omvang van onze activiteiten 
gewaardeerd, er was ook nog een wens om een gedeelte 
handhaving en controle binnen de werkwijze in te bouwen. 
Voor wat betreft de communicatie met de, ongeveer 170, 
actieve vrijwilligers zit er nog een verbeterpunt in. Dat de 
wens van al deze groepen niet gedekt wordt door onze 
capaciteit is duidelijk. Gesprekken over uitbreiding van het 
aantal uren met de gemeente zijn in 2019 gestart.

Een bijzonder kenmerk in 2019 vormde de hoeveelheid 
publiekscontacten. Naast de bijeenkomst over de  
koersbepaling werden belangstellenden en belang-
hebbenden uitgenodigd om deel te nemen aan 
conferenties over; Waterschapsverkiezingen, 
klimaatverandering, kennisoverdracht Omgevingswet,  

VOORWOORD
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Om u een indruk te geven van de verschillende 
projecten die het jaar 2019 voor Trefpunt Groen 
Eindhoven typeerden hebben wij enkele projecten 
geselecteerd en hieronder beschreven.  
Meer informatie over de stichting Trefpunt Groen 
Eindhoven, onze doelstelling en onze werkwijze  
kunt u lezen op bladzijde 20 t/m 25.

TYPERENDE
PROJECTEN
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GROOTSTEDELIJKE 
ONTWIKKELINGEN

Eindhoven wil op korte termijn groeien van 
een stad van 230.000 inwoners naar 255.000 en 
wellicht in de toekomst naar 300.000 inwoners. 
De extra bebouwing van zo’n 15.000 woningen, 
onderdeel van de woondeal, staat vaak op 
gespannen voet met onze zorg voor gezonde 
stadsnatuur en een gezond leefmilieu. TGE 
zit om deze reden al tijdens de visievorming 
aan tafel om Eindhoven, juist in deze periode 
van schaalvergroting, te begeleiden naar een 
gezonde, groene stad die op de toekomst is 
voorbereid. 

WERKGROEP GROOTSTEDELIJKE 
ONTWIKKELINGEN
De plannen voor verdichting en hoogbouw 
vliegen ons om de oren: Internationale Knoop XL, 
Stadhuisplein, VDMA, District E en Campinaterrein, 
om er maar een paar te noemen. Binnen onze 
diverse aangesloten groepen zitten veel mensen 
met een holistische kijk die waardevolle input 
leveren om binnen deze projecten te sturen 
op groene en gezonde verstedelijking. Deze 
mensen hebben we in 2019 verzameld in een 
werkgroep ‘Grootstedelijke ontwikkelingen’ 
met wie we de diverse visieplannen bestuderen 
en waarmee we in samenspraak komen tot 
een eerste reactie en concrete voorstellen. Met 
de werkgroep Grootstedelijke ontwikkeling 
volgen we de schaalvergroting van Eindhoven 
stapsgewijs en dragen we de continue zorg voor 
een gezonde stadsecologie, een vitaal boomareaal, 
een klimaatadaptief woonmilieu, een gezonde 
luchtkwaliteit en duurzame gebouwen en 
infrastructuur.

KADERSTELLEND
Trefpunt Groen Eindhoven is blij om samen met de 
werkgroep reeds in het visiestadium mee te kunnen 
denken over de aankomende stedelijke ontwikkelingen. 
In dit stadium dienen immers belangrijke kaders 
opgesteld te worden die uiteindelijk een groene en 
gezonde stad moeten kunnen garanderen. Denk aan het 
reserveren van voldoende ruimte om bomen te laten 
groeien en aan het opstellen van randvoorwaarden 
t.a.v. verharding en materiaalgebruik. Het belang van 
betrokkenheid van Trefpunt Groen Eindhoven vanaf 
de visievorming bij ruimtelijke projecten werd tijdens 
de koersbijeenkomst (zie bijeenkomsten 2019, p. 10) 
nadrukkelijk gesteund door aangesloten groepen;  
‘Je moet er vanaf het begin bij zitten – en bij blijven -  
om groen en duurzaamheid er in te fietsen, anders  
ben je te laat’. 

ONZE REACTIES
In 2019 heeft Trefpunt Groen Eindhoven, in samenspraak 
met de werkgroep Grootstedelijke ontwikkelingen, 
advies gegeven op diverse visiestukken. De linkjes naar 
de adviezen zijn hieronder opgenomen. In 2020 zal 
Trefpunt Groen Eindhoven haar adviesrol ten aanzien 
van deze projecten verder voortzetten richting de 
uitwerkingsplannen die zullen volgen.  

 INTERNATIONALE KNOOP XL
 STADHUISPLEIN
 CAMPINATERREIN

https://www.trefpuntgroeneindhoven.nl/ontwikkelvisie-ontwikkelkader-fellenoord-knoop-xl/
https://www.trefpuntgroeneindhoven.nl/gebiedsvisie-stadhuisplein/
https://www.trefpuntgroeneindhoven.nl/kaderstellen-masterplan-zuivelfabriek/
https://www.trefpuntgroeneindhoven.nl/ontwikkelvisie-ontwikkelkader-fellenoord-knoop-xl/
https://www.trefpuntgroeneindhoven.nl/gebiedsvisie-stadhuisplein/
https://www.trefpuntgroeneindhoven.nl/kaderstellen-masterplan-zuivelfabriek/
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NATUURINCLUSIEF  
BOUWEN

Trefpunt Groen Eindhoven zette zich in 
2019 actief in voor het versterken van onze 
stadsecologie. Terwijl buiten de stad de natuur 
steeds minder divers wordt als gevolg van intensieve 
landbouw en veeteelt, biedt de stad veel kansen om 
biodiversiteit te bevorderen. Elke ontwikkeling geeft 
niet alleen mogelijkheden om mensen of bedrijven te 
huisvesten, maar is ook een kans om dieren en planten 
een plaats te geven in de stad. Bijvoorbeeld voor 
huiszwaluwen die zorgen dat we zomers muggenvrij 
buiten kunnen zitten. 

INSPIRATIEROL
Sinds enkele jaren stuurt TGE samen met ecologen 
en experts uit ons netwerk aan op ‘natuurinclusief 
bouwen‘. We adviseren, enthousiasmeren en informeren 
ontwerpers en ontwikkelaars om net dat beetje meer te 
doen voor natuur in de stad. 

Bijvoorbeeld door het plaatsen van gierzwaluwstenen of 
vleermuiskasten in nieuwbouw, of door groene gevels, 
daken en erfafscheidingen.  

Deze maatregelen versterken de stadsnatuur,  
en wij mensen hebben daar profijt van.  

Natuurinclusief Bouwen is namelijk een (mede)
oplossing voor wateroverlast, hittestress en 
plagen. In de vele projecten waarvoor we in 2019 
beginspraak organiseerden gaven we natuurinclusief 
bouwen een nadrukkelijke rol. Voor het informeren 
en enthousiasmeren over de verschillende 
natuurvoorzieningen riepen we geregeld hulp in uit 
ons netwerk van gedreven groenmensen. Om onze 
adviezen extra kracht bij te zetten legden we ze vast 

geresulteerd in de nieuwe pagina ‘klimaatrobuust 
bouwen’ op de website van de gemeente Eindhoven. 
Hier vind je 12 concrete maatregelen om aan de slag 
te gaan met natuurinclusief bouwen. Per item krijg 
je korte en concrete informatie over het onderwerp, 
en het beantwoordt vragen als: Op welke hoogte 
moeten neststenen hangen? Welke bloemrijke planten 
kun je het beste rondom je boomspiegels zetten? De 
pagina bundelt alle basisinformatie waarmee we de 
initiatiefnemer een hele zoektocht besparen. Je kunt er 
dus direct mee aan de slag! 

Als Trefpunt Groen Eindhoven zijn we erg blij met deze 
nieuwe pagina. Deze zal ons in de toekomst zéker 
helpen met onze adviezen én inspiratierol!

in onze formele reacties op bestemmingsplannen. En 
met succes, natuurinclusief bouwen werd onder meer 
onderdeel van de volgende projecten: Pastoriestraat, 
Plan Celsius en Vogelzangterrein.

ACTIEVE SOORTENBESCHERMING
Het doel van dit natuurinclusief bouwen is het 
versterken van onze stadsecologie. We proberen meer 
soorten en meer dieren naar de stad te krijgen. Wanneer 
we dit met alle partners uit het ruimtelijk domein voor 
elkaar krijgen is het ecologisch systeem veerkrachtiger 
en beter bestand tegen een stootje, zoals extreme 
weersomstandigheden of een tijdelijke verstoring door 
bouwwerkzaamheden. De Wet natuurbescherming 
noemt deze aanpak ‘actieve soortenbescherming’. 

NIEUWE MOTIVATIETOOL
Ter ondersteuning van onze adviesrol hebben we 
in 2019 samen met een ecoloog van de gemeente 
Eindhoven gezocht naar een extra motivatietool om 
te kunnen sturen op natuurinclusief bouwen. Dit heeft 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/technieken-beheer-en-innovatie/natuurinclusief-bouwen
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/technieken-beheer-en-innovatie/natuurinclusief-bouwen
https://www.eindhoven.nl/bouwen/klimaatrobuust-bouwen
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/technieken-beheer-en-innovatie/natuurinclusief-bouwen
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/technieken-beheer-en-innovatie/natuurinclusief-bouwen
https://www.eindhoven.nl/bouwen/klimaatrobuust-bouwen
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VERGROENEN PARKEERPLAATS  
P4 GENNEPER PARKEN

We zijn eruit. Na diverse constructieve afspraken met 
de wethouder en een zoektocht naar gronden voor 
natuurcompensatie ligt er een haalbaar en gedragen 
plan die recht doet aan de compensatieafspraak die 
Trefpunt Groen Eindhoven ten tijde van de bouw van 
Fontys sporthogeschool maakte. 

BELOFTE MAAKT SCHULD
Met de komst van de Sporthogeschool in 2009 in de 
Genneper Parken is er een pakket aan maatregelen 
vastgesteld om de ingenomen natuurwaarden te 
herstellen. Een van die maatregelen was het opruimen 
van parkeerplaats P4, tussen de Tongelreep en de 
hockeyvelden. Deze afspraak werd in het kader van de 
bouw van de sporthogeschool niet nagekomen en dus 
drong TGE met de komst van de P+R aan de Aalsterweg 
erop aan om het vergroenen van P4 als opgave te 
koppelen aan dit nieuwe transferium. De raad en het 
college gaf hier gehoor aan. In 2019 is in samenspraak 
met TGE en andere betrokken partners een gedragen 
plan op gesteld voor de realisatie van 8.000 m2 nieuwe 
natuur op en in de omgeving van P4.  

De Wim van Tuijllaan achter de ijsbaan (2000 m2);
Een deel van het parkeerterrein aan de Antoon 
Coolenlaan (P1) dat grenst aan de oostzijde dicht tegen 
de Tongelreep (2000 m2). Het resterende deel van 
het parkeerterrein aan de Charles Roelslaan, dat voor 
parkeren beschikbaar blijft, krijgt een waterdoorlatende 
verharding. 

PLANNING
Het vergroenen van parkeerterrein P4 gebeurt naar 
verwachting half september, direct na de opening van 
de P+R Genneper Parken. De overige maatregelen zijn 
onderdeel van het inrichtingsplan voor de Genneper 
Parken. 

Dit plan heeft als doel het gebied toekomstbestendig 
te maken qua klimaatadaptatie, natuurontwikkeling 
en beleefbaarheid. 

In het najaar van 2020 is een voorlopig ontwerp klaar. 
Dan komen de andere locaties in fases aan de beurt. 
Wij zijn ontzettend tevreden met de uitkomst van de 
zoektocht. Er komt meer natuur in het gebied, maar 
vooral meer kwaliteit. 

 KLIK HIER VOOR EEN VOLLEDIG OVERZICHT 
VAN DE ACTIVITEITEN VAN TREFPUNT GROEN 
EINDHOVEN IN 2019 OP P 26. 

HET PLAN
De helft van het parkeerterrein aan de Charles 
Roelslaan in de Genneper Parken gaat terug naar de 
natuur. Ook op andere plekken in de Genneper Parken 
haalt de gemeente asfalt weg, zodat er meer natuur 
komt. Aanvankelijk was het de bedoeling het hele 
parkeerterrein aan de Charles Roelslaan op te heffen. 
Dit bleek echter niet wenselijk in relatie tot het gebruik 
van de sportvelden en is er gezocht naar een beter 
en breder gedragen alternatief. Door een combinatie 
van verschillende maatregelen wordt er nu ca. 1000 
m2 méér groen toegevoegd aan de Genneper Parken 
dan dat oorspronkelijk de afspraak was. Daar kunnen 
we allemaal hartstikke blij en trots op zijn! Zeker 
aangezien de natuur ook nog eens wordt toegevoegd 
op hele waardevolle plekken, langs de oevers van de 
Tongelreep, waar straks hele bijzondere natuur kan 
ontstaan! 

TERUG NAAR DE NATUUR
De volgende gebieden worden vergroend:
De helft van het parkeerterrein aan de Charles Roelslaan 
(P4) dat dichtbij de beek Tongelreep ligt (3500 m2);
Het terrein ter hoogte van de gemeentewerf aan de 
Charles Roelslaan dicht tegen de Tongelreep (500 m2);
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In 2019 organiseerde Trefpunt Groen Eindhoven maar liefst vijf 
interessante, inspirerende en bovenal gezellige bijeenkomsten. 
Een belangrijk doel van onze bijeenkomsten is het faciliteren van 
ontmoetingen en het uitwisselen van kennis tussen aanwezigen 
die allen op hun eigen manier zorg willen dragen voor een Groen 
en Duurzaam Eindhoven. Trefpunt Groen Eindhoven hoopt 
met de bijeenkomsten een podium te creëren waar in brede zin 
aandacht wordt besteed aan thema’s als groen, duurzaamheid 
en natuur in relatie tot de ontwikkeling van Eindhoven. Waar 
mogelijk trekken we voor de organisatie op met andere partijen 
uit de stad zoals de bibliotheek Eindhoven, Grootouders voor het 
Klimaat en de Henri van Abbestichting.

BIJEENKOMSTEN
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ACTIEVE VOORLEESMIDDAG  
DE KLIMAATJES

Zondag 17 februari organiseerde Trefpunt Groen 
Eindhoven in samenwerking met De Klimaatjes 
en Grootouders voor het Klimaat een actieve 
voorleesmiddag in de bibliotheek Eindhoven. 

De Grootouders voor het Klimaat lazen die middag 
voor uit de boeken van De Klimaatjes: Natte Voeten, 
Wat is het warm, Warme truien en Plasticsoep. 
Tussen het voorlezen door gingen de ruim 60 
kinderen zelf aan de slag voor een beter klimaat. 
Zo werden er waaiertjes gevouwen om de warme 
dagen straks mee door te komen en werden canvas 
tassen mooi versierd zodat we de plastic tasjes niet 
meer nodig hebben. 

BIJEENKOMST 
OMGEVINGSWET

Woensdag 20 februari hield Trefpunt Groen 
Eindhoven voor aangesloten groepen en 
belangstellenden een bijeenkomst over de 
nieuwe Omgevingswet. 

Kernpunten
Lex Lohman, juridisch medewerker bij de 
Milieufederatie van Noord-Holland, startte de 
avond met een presentatie over de kernpunten van 
de Omgevingswet. Hij informeerde ons over het 
belang en de betekenis van de nieuwe wet voor 
burgers en hun belangenorganisaties.  
De presentatie van Lex is hier te downloaden. 

Route gemeente
Vervolgens praatte Lorenzo Goudsmits van de 
gemeente Eindhoven ons bij over de route die de 
gemeente neemt om tot realisatie en uitvoering 
van de omgevingswet te komen. Na de vele 
informatie was er ruimte om met elkaar in gesprek 
te gaan over de kansen en uitdagingen van de 
omgevingswet, en de rol van TGE hierin.

MEER INFO OP WWW.TREFPUNTGROENEINDHOVEN.NL!

KOM JIJ OOK!?

Zondag 17 februari 
15.00 - 17.00 uur

in de Bibliotheek Eindhoven

https://www.deklimaatjes.com/
https://grootoudersvoorhetklimaat.nl/
https://www.trefpuntgroeneindhoven.nl/bijeenkomst-omgevingswet/
https://www.deklimaatjes.com/
https://grootoudersvoorhetklimaat.nl/
https://www.trefpuntgroeneindhoven.nl/bijeenkomst-omgevingswet/
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VEERKRACHT
Reinier van den Berg, meteoroloog en het gezicht van RTL Weer, drukt de bezoekers 
met de neus op de feiten: De klimaatverandering gaat sneller dan ooit, is onomkeerbaar 
en de verantwoordelijkheid ervoor ligt voor 100 procent zeker bij de mens. Het enige 
dat we niet zeker weten is de hoogte van de zeespiegelstijging aan het einde van deze 
eeuw. 
 
Na het blootleggen van de feiten zette Reinier slim in op hoop en presenteerde 
oplossingen om de klok terug te draaien van 5 óver 12 naar 5 vóór 12. Denk aan het 
planten van (heel veel) bomen, waterbuffering, ontstenen en verantwoorde producten. 

Peter Voorn, ecoloog bij Natuurmonumenten, liet ons zien wat de droge zomer van 
2018 gedaan heeft met onze natuurlijke omgeving. Het is afwachten wat de gevolgen 
op de lange termijn zijn. Dat de natuur een enorme veerkracht heeft, is enigszins een 
geruststelling. 

DISCUSSIE
Na de pauze spraken de waterschapspartijen van 
Waterschap de Dommel met elkaar. In een levendige 
discussie, onder leiding van dagvoorzitter Annet 
Goltstein, lieten ze hun belangrijkste standpunten 
horen. En er bleek wel degelijk iets te kiezen tijdens de 
waterschapsverkiezingen. Waar de een zich met name richt 
op een samenspel tussen waterbeheer en natuurbeheer 
steekt een ander de energie in het principe van ‘de 
vervuiler betaald’. 

De belangrijkste standpunten hebben we van tevoren 
verzameld en gaven we ter ondersteuning mee aan het 
publiek in de vorm van een handige verkiezingskaart.

CONGRES  
KLIMAAT EN WATER

In de aanloop naar de waterschapsverkiezingen 
organiseerde Trefpunt Groen Eindhoven, samen 
met de Bibliotheek Eindhoven en de Grootouders 
voor het Klimaat, op 14 maart 2019 het congres 
‘Klimaat en Water’. 

https://www.trefpuntgroeneindhoven.nl/wp-content/uploads/2019/03/Verkiezingskaart-voor-14-maart.pdf
https://www.bibliotheekeindhoven.nl/
https://grootoudersvoorhetklimaat.nl/
https://grootoudersvoorhetklimaat.nl/
https://www.trefpuntgroeneindhoven.nl/congres-14-maart/
https://www.trefpuntgroeneindhoven.nl/congres-14-maart/
https://www.bibliotheekeindhoven.nl/
https://www.trefpuntgroeneindhoven.nl/congres-14-maart/
https://www.trefpuntgroeneindhoven.nl/congres-14-maart/
https://www.trefpuntgroeneindhoven.nl/wp-content/uploads/2019/03/Verkiezingskaart-voor-14-maart.pdf
https://www.trefpuntgroeneindhoven.nl/wp-content/uploads/2019/03/Verkiezingskaart-voor-14-maart.pdf


KOERSBIJEENKOMST  
TREFPUNT GROEN EINDHOVEN

In de twintig jaar dat Trefpunt Groen Eindhoven bestaat is 
de stichting veranderd van een sympathiek initiatief dat 
waakte over het groen en kapaanvragen beoordeelde tot 
een deskundige en niet te passeren gesprekspartner voor 
de gemeente Eindhoven, bij alle ingrepen in de openbare 
ruimte. Wat moet de rol van TGE de komende jaren zijn? 
Daarover bogen ca. 30 actieve vrijwilligers zich 31 oktober 
tijdens een koersbijeenkomst in het Stadspaviljoen.

VERANDERINGEN
Voorzitter a.i. Anjo Breuers nodigde aanwezige leden uit na 
te denken over de toekomstige koers van TGE. ‘In de twintig 
jaar die we nu bestaan is onze rol veranderd, maar ook de 
wereld om ons heen. Denk aan de snelle afname van de 
biodiversiteit, de hetere en drogere zomers, de stijging van de 
zeespiegel en de problematiek rond ammoniak, fijnstof, CO2 
en PFAS. Eindhoven heeft veel plannen voor hoogbouw en 
wil doorgroeien naar 300.000 inwoners. Wat betekent dit alles 
voor de groeiambitie van Eindhoven, voor het groen, de lucht 
en de leefbaarheid in de stad en voor de rol van het trefpunt? 
Dat willen we graag van jullie horen’. 

(TEGEN)STELLINGEN
In vier groepen werd het gesprek over de rol van Trefpunt 
Groen Eindhoven aangegaan. Het bestuur van TGE had 
hiervoor vier prikkelende ‘(tegen)stellingen’ geformuleerd  
om te kunnen doorgronden: Waar staan wij als TGE precies 
voor? (Why), Hoe realiseren wij dit? (How) en Wat 
bieden we als stichting nu concreet aan? (What).

NATUURFILOSOFISCHE AVOND  
EINDHOVEN, WHO DO WE THINK WE ARE?

Op woensdag 27 november organiseerde Trefpunt Groen Eindhoven samen met de Henri van 
Abbestichting een natuurfilosofische avond over de grootstedelijke ontwikkelingen die Eindhoven 
te wachten staan. Eindhoven staat aan de vooravond van de schaalsprong om het groeiend aantal 
inwoners en bedrijven te huisvesten. Wat ons betreft begint een duurzame verstedelijking van ons 
Eindhoven met de vraag: Wie denken wij dat wij zijn op deze aarde? 

Grondhouding ten opzichte van de natuur
Het eerste deel van de avond hingen de ruim 260 
bezoekers van de lezing aan de lippen van ecoloog 
en filosoof Matthijs Schouten. Er werd gelachen, er 
was ontroering, er was gevoel van urgentie en er 
werden handelingsperspectieven aangereikt. 

Voor we het wisten deden alle bezoekers mee  
aan een heus ‘wetenschappelijk experiment’  
op zoek naar onze eigen grondhouding ten 
opzichte van de natuur. 

In amper drie kwartier gaf Matthijs 260 mensen  
een liefdevol duwtje richting duurzaamheid.

Verstedelijkingsopgave Eindhoven
De inleiding van de heer Schouten bood stof om 
eens fundamenteler na te denken en te spreken 
over de enorme verstedelijkingsopgave waar 
Eindhoven momenteel voor staat. In gesprek met 
elkaar stelden we onszelf vragen als: Voor wie 
maken we de stad? Wat is er nodig om onze stad 
leefbaar en gezond te houden? Welke plaats krijgt 
groen? Ook wethouder Rik Thijs kwam even naar 
voren om zijn filosofie met ons te delen. 

  Op onze website lees je onze ‘hersenspinsels’ 
over de lezing en kun je het artikel ‘Van wie is 
de natuur nou eigenlijk’ downloaden om nog 
eens rustig te lezen en te filosoferen over onze 
grondhoudingen ten opzichte van de natuur.
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Het bomencompensatiefonds is in het voorjaar van 2013 
ingesteld door de gemeenteraad. Wanneer grondeigenaren te 
kappen bomen aantoonbaar niet fysiek kunnen compenseren is 
financieel compenseren in het fonds mogelijk. ‘Het geld in het 
Compensatiefonds bomen wordt gebruikt om maatregelen te 
financieren die bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit van het 
boomareaal en daarmee samenhangende doelen als leefbaarheid 
en ruimtelijke kwaliteit. Zo worden er bomen geplant of vindt 
groeiplaatsverbetering bij waardevolle bomen plaats’ (Nadere regels 
Bomen, 2015). 
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BOMEN 
COMPENSATIE- 

FONDS



p. 12

BOMENCOMPENSATIEFONDS

Sinds eind 2017 heeft TGE medezeggenschap over de keuze en de prioritering van 
projecten die gefinancierd worden uit het bomencompensatiefonds. Sindsdien zijn 
zo’n 12 bomenprojecten uitgevoerd waarmee een bijdrage wordt geleverd aan het 
duurzaam beschermen van het Eindhovense bomenbestand. 

DE VOLGENDE PROJECTEN ZIJN IN 2019 GEREALISEERD UIT HET 
BOMENCOMPENSATIEFONDS:

 GELDERLANDPLEIN
Wat: Groeiplaatsverbetering bestaande 
bomen in buurtpark
Waarom: Kwaliteitsslag noodzakelijk 
voor duurzaam behoud beeldbepalende 
bomen

 DE STOUTHEUVEL
Wat: Bijdrage aanplant nieuwe bomen  
en groeiplaatsverbetering
Waarom: herstel laanstructuur 
Stoutheuvel

 KANAALSTRAAT – MARIËNHAGE
Wat: Aanplant nieuwe bomen Kanaaldijk
Waarom: Herinrichting Kanaaldijk tot 
groene stadsboulevard ter verbetering 
van luchtkwaliteit, beleefbaarheid en 
klimaatadaptatie

 ANNA PAUWLONASTRAAT
Wat: Aanplant van twee nieuwe 
bomen in het kader van ontharden en 
vergroenen Anne Pauwlonastraat
Waarom: Transformatie van de huidige 
groenarme straat

 BOMEN DEMER
Wat: Bijdrage 15 nieuwe bomen in de 
Demer; eerst in bakken, later in nieuwe 
inrichting
Waarom: onderdeel van het project 
‘vergroenen van de binnenstad’

ANDERE PROJECTEN OP DE AGENDA VOOR HET 
BOMENCOMPENSATIEFONDS ZIJN ONDER ANDERE:
Vergroenen Geldropseweg
Grote berg, bijdrage aanplant nieuwe bomen en groeiplaatsverbetering
Groeiplaatsverbetering 19 platanen Aalsterweg, buiten de ring
5 lindes in het kader van 100 jaar Groot Eindhoven
Ecologisch lint bedrijventerrein de Hurk
Boomstructuur toevoegen parkeerplaats Argonautenlaan
Nieuwe bomen Blaarthemseweg
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Een jaarverslag geeft de activiteiten van een stichting  
weer zowel wat ambitie betreft als wat er verwezenlijkt is.  
In deze paragraaf houden we de ambities van 2019 tegen 
het licht en laten we zien wat hiervan uitgewerkt is.

AMBITIES &  
ACTIES
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AMBITIES EN  
ACTIES VAN 2019

INVLOED UITOEFENEN  
OP STRATEGISCH NIVEAU

Sinds 2017 heeft Trefpunt Groen Eindhoven de ambitie om het moment van haar 
inbreng van kennis verder naar voren te halen in processen. Dus niet enkel vanaf 
de start van de planontwikkeling (beginspraak), maar ook bij kaderstelling en 
visievorming door de politiek. Doel hiervan is het vergroenen en verduurzamen van 
de stad met voldoende middelen. Om Eindhoven, gezond, leefbaar, klimaatadaptief 
en aantrekkelijk te houden zullen we de komende jaren immers moeten investeren 
in projecten gerelateerd aan: het voorkomen van hittestress, het vergroenen 
van de binnenstad, het verbeteren van de luchtkwaliteit en het uitbreiden van 
stadsbiodiversiteit. 

In de loop der jaren heeft TGE als inhoudelijk (groen)adviseur een goede relatie 
opgebouwd met de politiek. Steeds vaker zoekt de politiek TGE op voor advies om de 
belangen van groen, natuur en klimaat te borgen binnen alle ruimtelijke ontwikkelingen 
die de stad doormaakt. Middels onze adviesrol in de visievorming van grootstedelijke 
projecten heeft TGE in 2019 concreet uitwerking kunnen geven aan de ambitie om 
invloed uit te oefenen op politiek niveau. Uiteraard zal TGE de nadere voortgang 
volgen. Het opbouwen en onderhouden van een goede, coöperatieve, relatie met het 
stadsbestuur is uiteraard een ambitie waar TGE ook na 2019 aan blijft werken.

MEER VERBINDING MET  
AANGESLOTEN GROEPEN EN INDIVIDUEN 

Het overgrote deel van de groepen die bij TGE zijn aangesloten bestaat uit 
60-plussers. Voor het functioneren en de toekomstbestendigheid van TGE is het 
belangrijk om ook de jongere generatie op te zoeken. 

Sinds 2017 werkt Trefpunt Groen Eindhoven actief aan het verjongen van haar netwerk. 
Ook in 2019 heeft TGE het nodige uit de kast getrokken om de aandacht te trekken van 
jonge Eindhovenaren (20-40 jaar). Zo organiseerden we een actieve voorleesmiddag 
voor kinderen om op deze manier de jonge papa’s en mama’s te enthousiasmeren voor 
groen doen. Ook zagen we bij onze natuurfilosofische avond relatief veel nieuwe, jongere 
gezichten in de zaal en krijgen we via social media steeds vaker response van twintigers 
en dertigers. Maar het zijn nog niet de aantallen waar we op hoopten. Er valt dus nog veel 
te winnen. TGE zal dan ook blijven werken om het aantal jonge groenambassadeurs uit te 
breiden. Het komende jaar zal verder vorm en inhoud gegeven worden aan het realiseren 
van deze ambitie. 

Invloed uitoefenen op 
strategisch niveau

Meer verbinding met 
aangesloten groepen en 

individuen

Verjongen van aangesloten 
groepen en  

belangstellenden

Voorbereiden op de overgang 
naar de omgevingswet

DE 4 AMBITIES  
VAN 2019 
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AMBITIES EN  
ACTIES VAN 2019

DE 4 AMBITIES  
VAN 2019 

MEER VERBINGING MET  
AANGESLOTEN GROEPEN EN INDIVIDUEN.

De projecten waar de groepen zich in het kader van beginspraak over buigen komen 
voort uit de dagelijkse werkzaamheden van de coördinatoren. Dit betreffen de 
projecten die door ontwikkelende partijen worden voorgelegd aan Trefpunt Groen 
Eindhoven. Betrokkenheid van groepen tijdens de beginspraakprocedure tot aan de 
uitvoering van projecten is van groot belang voor de representativiteit van TGE. 

In 2019 is de nodige aandacht besteed aan het behouden en versterken van een goede 
samenwerking met groepen en individuen. Groepen zijn nadrukkelijk meegenomen en 
uitgenodigd om mee te denken over de werkwijze en eventuele koerswijziging van het 
Trefpunt Groen Eindhoven. Op basis van de response hebben we kunnen concluderen 
dat de huidige afstemming met groepen naar wederzijds tevredenheid verloopt. 
Qua thematiek gaven groepen aan graag mee te praten over een leefbare stad in de 
brede zin van het woord (biotisch en abiotisch) maar met specifieke aandacht voor 
groen. Tevens was er een duidelijke voorkeur voor TGE betrokkenheid in alle stadia van 
ruimtelijke ontwikkelingen; van visievorming tot uitvoering zodat groenambities op tijd 
een plek krijgen en vervolgens hoog gehouden worden.

VOORBEREIDEN OP DE OVERGANG  
NAAR DE OMGEVINGSWET

De Omgevingswet wordt volgens de huidige planning in 2021 operationeel.  
Met deze wet wil de overheid het systeem eenvoudiger, sneller en goedkoper 
maken. 

In 2019 verdiepte TGE zich in de belangrijkste aspecten en veranderingen van de wet 
om te anticiperen op een goede borging van onze Beginspraak in de omgevingsvisie 
van de gemeente Eindhoven. In dit kader organiseerden we onder meer de 
informatieve bijeenkomst over de omgevingsvisie voor aangesloten groepen. Tevens 
hielden we diverse overleggen met het projectteam omgevingswet van de gemeente 
Eindhoven. TGE ziet de komst van de omgevingswet als kans om inwonersparticipatie 
over aspecten inzake het algemeen belang (groen, duurzaamheid, sociale cohesie, 
gezondheid etc.) beter te organiseren en coördineren voor de stad. Hier zal TGE zich 
ook na 2019 voor blijven inzetten.

Invloed uitoefenen op 
strategisch niveau

Meer verbinding met 
aangesloten groepen en 

individuen

Verjongen van aangesloten 
groepen en  

belangstellenden

Voorbereiden op de overgang 
naar de omgevingswet
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De financiële balans van Trefpunt Groen Eindhoven 
over 2019 is opgenomen op de volgende pagina.  
Dit financieel jaarverslag is opgesteld en  
gecontroleerd door een externe deskundige.

FINANCIEEL
JAARVERSLAG
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Activa
31-12-2019 31-12-2018

Vaste activa
Materiële activa € 1.716 € 1.859

Vlottende activa
Vorderingen
Overlopende activa € 450 € 15.067
Liquide middelen € 14.134 € 19.417

€16.300 €36.343

Passiva                                
   31-12-2019       31-12-2018

Stichtingsvermogen € 2.451 € 8.671

Kortlopende schulden
Belastingen soc. premies
Verzekeringen € 8.475 € 11.672
Overlopende passiva € 5.374 € 16.000

€ 13.849 € 27.672
€ 16.300 € 36.343

FINANCIEEL 
JAARVERSLAG 
2019
Zoals eerder aangegeven in dit jaarverslag is er veel meer tijd gestoken in de 
aanvraag van adviezen. Hierdoor was het onvermijdelijk een urenuitbreiding in 
te voeren die herkenbaar is in de Balans en in de winst en verliesrekening over 
2019. Medio 2018 is dit vanuit een bestuursbesluit ingevoerd en in 2019 trekt dit 
een zware wissel op ons budget. Om financieel gezond te blijven zijn in 2019 
gesprekken gevoerd met de gemeente Eindhoven.

BALANS PER 31-12-2019

       2019    2018
Subsidie € 136.000 € 134.000

Kosten
Personeelskosten € 129.146 € 102.672
Afschrijvingen € 882 € 741
Overige bedrijfskosten € 12.032 € 24.795

€ 142.060 € 128.208
Bedrijfsresultaat - € 6.060  € 5.792
Financiële Baten & Lasten - € 160 - € 139

Resultaat - € 6.220 € 5.653

WINST EN VERLIESREKENING
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De urenbesteding voor 2019 betreffen de uren van de coördinator en de 
projectleider. Deze werken respectievelijk 36 en 30 uur per week.

UREN- 
VERANTWOORDING

Urenbesteding aan 2018 2019

Contacten met aangesloten groep 550 700

Zorg dragen voor verspreiding projecten 420 480

Beginspraak bundelen 400 420

Kapaanvragen behandelen 350 320

Bestemmingsplannen adviseren 250 375

Management taken 150 150

Projecten ontwikkelen (incl. begeleiden) 250 150

Mediation 225 75

Representatie 150 150

Overige zaken (vakantie, ziekte, administratie, 
intern overleg, technische zaken) 750 775

Totaal 3560 3595
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2019 IN EEN 
NOTENDOP

5800
appjes

280
vergaderingen/ 

overleg

4
meldingen  
illigale kap

4200
telefoontjes

52
positieve 
adviezen

1
mediation 

project

8700
e-mails

ontvangen

16
negatieve 
adviezen

10
bestuurs-

vergaderingen

6900
e-mails

verstuurd

24
bestemmingsplan

adviezen

3
CMO

97
aangesloten

groepen

38
kapvergunning

adviezen

5
bijeenkomsten 

congressen

132
projecten

6
overige

adviezen

210
berichtjes
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Trefpunt Groen Eindhoven e.o. (TGE) zet zich in voor een 
groen en gezond Eindhoven voor nu en in de verdere 
toekomst.  
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TREFPUNT GROEN EINDHOVEN

De uitvoering van onze missie vindt plaats in 
nauwe samenwerking met groepen en betrokken 
inwoners die een positieve bijdrage leveren om de 
leefbaarheid van Eindhoven te bevorderen. Denk 
aan groengroepen zoals het IVN en de Stichting 
Stadsnatuur of aan duurzaamheidsgroepen zoals de 
fietsersbond of 040energie. 

Trefpunt Groen Eindhoven brengt de standpunten, 
belangen en adviezen van haar netwerk in een 
vroegtijdig stadium in bij initiatiefnemers van projecten 
zoals gemeente, ontwikkelaars en corporaties. Onze 
taak is het bundelen en coördineren van de inspraak op 
het gebied van groen, natuur, milieu en duurzaamheid. 
TGE noemt deze werkwijze ‘beginspraak’. Bij Trefpunt 
Groen Eindhoven zijn bijna honderd groepen, 
betrokken inwoners en kennisdragers aangesloten. 
Samen maken we ontwikkelingen groener en 
inclusiever en ondersteunen we diverse groen- en 
duurzaamheidsprojecten.

NETWERK TREFPUNT GROEN EINDHOVEN
Het netwerk van Trefpunt Groen Eindhoven is een grote 
groep mensen die hun kennis, kunde en tijd beschikbaar 
stellen om Eindhoven te begeleiden naar een leefbare 
stad, met specifieke aandacht voor groen. Globaal is 
het netwerk van Trefpunt Groen Eindhoven te verdelen 
over de diverse thema’s: Biodiversiteit, Stadsbomen, 
Gezonde Stedenbouw, Energie(transitie), Milieu (lucht, 
bodem, water, geluid), Klimaatverandering (hittestress, 
waterberging, adaptatie, mitigatie), Duurzame mobiliteit, 
Duurzaam bouwen (natuurinclusief, houtbouw, 
levensloopbestendig) en Gebiedsexpertise.

BESTUUR TREFPUNT GROEN EINDHOVEN
Anjo Breuers – voorzitter a.i.
Bertus van Waardenburg – penningmeester
William Aarts – bestuurslid
Joop Kleibeuker – bestuurslid (afscheid genomen per 
28 augustus 2019)

COÖRDINATOREN
Trefpunt Groen Eindhoven heeft twee coördinatoren 
die beginspraak coördineren en groen- en 
duurzaamheidsprojecten ondersteunen:  
Joop van Hout en Lieke Stoffelen.
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DOELSTELLINGEN

De Stichting Trefpunt Groen Eindhoven stelt zich ten doel: betrokken inwoners een 
platform bieden om de stad leefbaar te maken, met specifieke aandacht voor groen 
en alles wat daar direct invloed op heeft (biotisch en abiotisch). Dit doen we door in 
nauwe samenwerking met groepen en individuen gevraagd en ongevraagd advies te 
geven op ruimtelijke ontwikkelingen over groen, natuur, klimaat en duurzaamheid. 

DE STICHTING TRACHT HAAR DOEL ONDER MEER TE BEREIKEN DOOR: 
  Opbouw van goede relaties en bevordering van samenwerking met alle bij het Trefpunt 
Groen Eindhoven aangesloten groepen en individuen in en rond Eindhoven;
  Het inbrengen van door aangesloten groepen ontwikkelde standpunten met 
betrekking tot natuur, milieu, duurzaamheid en cultuurhistorie, vooral in het Centraal 
Milieu Overleg met de gemeente Eindhoven;
  Een actief communicatiebeleid voor groenbewustzijn, kennisuitwisseling en relevante 
Eindhovense ontwikkelingen
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Beginspraak start met een initiatief voor een ruimtelijke 
project. Denk aan het vervangen van bomen, de herinrichting 
van een straat of een nieuw woningbouwproject. Trefpunt 
Groen Eindhoven neemt in een vroegtijdig stadium kennis 
van deze plannen en tast af welke groepen belang hebben bij 
het betreffende project of een waardevolle adviesrol kunnen 
vervullen. Samen met deze groepen beoordeeld Trefpunt 
Groen Eindhoven de plannen en gaan we het gesprek aan 
met de initiatiefnemer. Beginspraak is constructief van aard 
en gericht op een kwalitatieve verbetering op het gebied van 
natuur, groen, milieu en duurzaamheid. Zo zoeken we samen 
naar mogelijkheden om waardevolle bomen in te passen of 
fauna een plek te geven in een nieuw appartementencomplex. 

Met beginspraak verbinden we de kennis  
uit aangesloten groepen concreet aan projecten  
waarmee plannen inclusiever worden. 

Denk aan kennis over bomen, ecologie, water, luchtkwaliteit etc. 
Een enkele keer staat een initiatief haaks op vigerend beleid, 
zoals de bomenverordening of de Wet natuurbescherming. In dat 
geval houden we de poot stijf en sturen we aan op alternatieven. 
Op deze manier voorkomt Trefpunt Groen Eindhoven ook 
geregeld tijdrovende en kostbare bezwaarprocedures. 

De beginspraak rol van Trefpunt Groen Eindhoven is vastgelegd 
in een protocol tussen TGE en de gemeente Eindhoven. 
Initiatiefnemers zijn verantwoordelijk om TGE vroegtijdig te 
betrekken en TGE bundelt en coördineert de inspraak met haar 
groepen. Het resultaat van de beginspraak wordt door Trefpunt 
Groen Eindhoven opgetekend in een formeel advies. Dit is 
het sluitstuk van de beginspraakprocedure en is tevens een 
belangrijk begeleidend stuk voor de gemeenteraad  
bij het beoordelen van ruimtelijke ontwikkelingen.

BEGINSPRAAK
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SAMENWERKING  
MET GEMEENTE 

(CMO)

In het protocol van het Centraal Milieu Overleg (CMO) 
zijn afspraken tussen TGE en de gemeente Eindhoven 
vastgelegd als het gaat om taken, verantwoordelijkheden 
en monitoren van de resultaten.
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SAMENWERKING  
MET DE GEMEENTE  
(CMO)

SAMENSTELLING CMO
Het CMO bestaat uit een basisvertegenwoordiging 
van vier TGE-vertegenwoordigers (de coördinatoren 
en twee bestuursleden) en vijf  vertegenwoordigers 
van de gemeente (de voorzitter, de secretaris, de 
programmaleider Groen, de programmaleider  
Milieu en het afdelingshoofd Projectexpertise).  
Deze basis kan in onderling overleg per vergadering 
of agendapunt worden uitgebreid met (bijvoorbeeld) 
bestuurders of deskundigen.

ALGEMENE TAAK
Het Centraal Milieu Overleg moet ervoor zorgen dat:

  standpunten van de milieugroeperingen over natuur, 
milieu en duurzaamheid worden betrokken en 
meegewogen bij de strategie, planontwikkeling en 
besluitvorming op alle niveaus.
  er controle is op de uitvoering van in overleg 
ingenomen standpunten.
  bij het gemeentebestuur voortdurend aandacht wordt 
gevraagd voor natuur, milieu en duurzaamheid in 
relatie tot bestuurlijke besluiten.

VERANTWOORDELIJKHEDEN &  
BEVOEGDHEDEN

  De partijen in het CMO zijn samen verantwoordelijk 
voor de effectiviteit van het overleg. Het CMO staat 
buiten de gemeentelijke organisatie en kan gevraagd 
en ongevraagd advies uitbrengen aan het college.

  De gemeentelijke vertegenwoordigers zijn daarbij 
verantwoordelijk voor tijdige informatie over de 
geplande onderwerpen, opdat er gezamenlijke 
afspraken gemaakt kunnen worden over de fase 
waarin en de wijze waarop deze onderwerpen in het 
CMO behandeld worden.

  Indien er sprake is van (blijvend) verdeelde 
standpunten, zal het CMO een verdeeld advies 
uitbrengen aan het gemeentebestuur.

  De TGE-vertegenwoordigers in het CMO zijn 
verantwoordelijk voor een goede communicatie 
met het volledige TGE en zijn achterban opdat zij de 
meningen van de achterban volwaardig naar voren 
kunnen brengen.

  Het TGE coördineert de milieugroeperingen die in 
Eindhoven e.o. actief zijn.

  Het CMO is bevoegd voorstellen te doen voor het 
inwinnen van extern advies. Zowel de inhoud van de 
uiteindelijke opdracht als de resultaten van het extern 
advies is altijd onderwerp van bespreking in het CMO 
en zullen benut worden bij de advisering aan het 
gemeentebestuur.
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Een volledig overzicht van de diverse activiteiten in 2019 
van Trefpunt Groen Eindhoven vindt u op de volgende 
pagina’s. Activiteiten betreffen: overleggen, vergaderingen, 
locatiebezoeken, bijeenkomsten, mediation, kapadviezen, 
bestemmingsplan adviezen of overige adviezen.

PROJECTEN



30 - 01 - 2019 Kapadvies, positief Vogelzangterrein

30 - 01 - 2019 Kapadvies, positief van de Ven terrein

30 - 01 - 2019 Kapadvies, positief Iepenlaan 47

31 - 01 - 2019 Overleg Tiny Food Forest, Hemelrijken

4 - 02 - 2019 Overleg Woonbedrijf Koenraadlaan en Kootwijkstraat

4 - 02 - 2019 Kapadvies, positief Augustinianum

5 - 02 - 2019 Bezoek Prorail, Kastanjes

5 - 02 - 2019 Overleg Bijeenkomst Omgevingswet, voorbereiding

5 - 02 - 2019 Overleg Klimaatcongres, voorbereiding

6 - 02 - 2019 Overleg Klimaatcongres, interviews

6 - 02 - 2019 Vergadering Clausplein

7 - 02 - 2019 Overleg Klimaatcongres, interviews

11 - 02 - 2019 Overleg Operatie Steenbreek

11 - 02 - 2019 Overleg Periodiek overleg programma Groen

11 - 02 - 2019 Overleg Klimaatcongres, voorbereiding

12 - 02 - 2019 Overleg Knoop XL

13 - 02 - 2019 Overleg Bestemmingsplan Buitengebied

14 - 02 - 2019 Overleg Bijeenkomst Omgevingswet, voorbereiding

14 - 02 - 2019 Overleg Eckartdal, ontwikkelingen

17 - 02 - 2019 Bijeenkomst Voorleesmiddag De Klimaatjes

18 - 02 - 2019 Overleg Urkhovenseweg

19 - 02 - 2019 Overleg Klimaatcongres, voorbereiding

20 - 02 - 2019 Overleg Kempenbaan Oost, reconstructie

20 - 02 - 2019 Bijeenkomst Bijeenkomst Omgevingswet

20 - 02 - 2019 Bestemmingsplan-advies, positief Nieuw Bergen

21 - 02 - 2019 Overleg Kapvergunningen, adviesrol TGE

21 - 02 - 2019 Overleg Periodiek overleg programma Groen

25 - 02 - 2019 Overleg Bodemsaneringsprojecten

25 - 02 - 2019 Overleg Mariënhage

26 - 02 - 2019 Vergadering Centraal Verkeers Overleg

26 - 02 - 2019 Overleg Periodiek overleg programma Groen

26 - 02 - 2019 Bestemmingsplan-advies, positief Buitengebied Eindhoven 2019
p. 27

7 - 01 - 2019 overleg De Ring, Weegschaalstraat 3

7 - 01 - 2019 Bijeenkomst Nieuwjaarsbijeenkomst

7 - 01 - 2019 Bestemmingsplan-advies, positief Vogelzangterrein

7 - 01 - 2019 Bestemmingsplan-advies, positief van de Ven terrein

8 - 01 - 2019 Overleg GDC Noord

8 - 01 - 2019 Bezoek Hurksestraat, kapaanvraag

8 - 01 - 2019 Overleg Fontys Hogeschool

9 - 01 - 2019 Overleg Park and Ride, Aalsterweg

9 - 01 - 2019 Overleg Klimaatcongres, voorbereiding

14 - 01 - 2019 Overleg Omgevingsvisie, bijeenkomst

14 - 01 - 2019 Vergadering Stamtafel Biodiversiteit

15 - 01 - 2019 Kapadvies, positief Park and Ride, Aalsterweg

15 - 01 - 2019 Kapadvies, positief Fontys Rachelsmolen, zomereik

16 - 01 - 2019 Overleg Genneper Parken

16 - 01 - 2019 Overleg Communicatie TGE

16 - 01 - 2019 Overleg Genneper Parken, doelgroepgesprek

17 - 01 - 2019 Overleg Augustinianum, kapaanvraag

21 - 01 - 2019 Bezoek Schumannstraat 

21 - 01 - 2019 Bezoek Golf en Countryclub De Tongelreep

21 - 01 - 2019 Overleg Periodiek overleg programma Groen

22 - 01 - 2019 Bezoek Rondgang Philips de Jonghpark

23 - 01 - 2019 Overleg Bomenwandeling, advies

23 - 01 - 2019 Overleg Groene wig, Brainport Park

24 - 01 - 2019 Overleg Klimaatcongres, voorbereiding

24 - 01 - 2019 Vergadering Klankbordgroep Genneper Parken

28 - 01 - 2019 Vergadering Werkgroep Groen, Henri van Abbestichting

29 - 01 - 2019 Overleg Terwestenstraat

29 - 01 - 2019 Overleg Bestuur TGE

30 - 01 - 2019 Overleg Kempenbaan Oost, reconstructie

30 - 01 - 2019 Overleg Groeiplaatsen bomen

30 - 01 - 2019 Vergadering Bestuursvergadering TGE

30 - 01 - 2019 Kapadvies, positief Aalsterweg 298

DATUM SOORT ACTIVITEITEN DATUM SOORT ACTIVITEITEN



2 - 04 - 2019 Overleg Periodiek overleg programma Groen

2 - 04 - 2019 Overleg Brabant Water

2 - 04 - 2019 Kapadvies, positief Guido Gezellestraat 35

2 - 04 - 2019 Bestemmingsplan-advies, positief Tongelre buiten de Ring 2019

4 - 04 - 2019 Bezoek Kapaanvragen

4 - 04 - 2019 Overleg Genneper Parken

4 - 04 - 2019 Overleg Schuttersbosch

8 - 04 - 2019 Vergadering Stamtafel Biodiversiteit

8 - 04 - 2019 Bestemmingsplan-advies, positief Park Forum (Infrastructuur)

9 - 04 - 2019 Vergadering Brainport Park

9 - 04 - 2019 Overleg Centraal Verkeers Overleg

9 - 04 - 2019 Vergadering Boeiende Binnenstad

10 - 04 - 2019 Overleg Stichting Wederopbouw

10 - 04 - 2019 Bezoek Heihoef

10 - 04 - 2019 Kapadvies, positief Felix Timmermanslaan

11 - 04 - 2019 Bijeenkomst Natuurinclusief bouwen

15 - 04 - 2019 Overleg Werkgroep Groen, Henri van Abbestichting

15 - 04 - 2019 Overleg Fontys 

15 - 04 - 2019 Overleg Tongelresche Akkers

15 - 04 - 2019 Overleg Brabant Water

15 - 04 - 2019 Bestemmingsplan-advies, positief Strijp buiten de Ring 2019

16 - 04 - 2019 Overleg Schumannstraat 

16 - 04 - 2019 Overleg Tracé Fietssnelweg Ooievaarsnest

18 - 04 - 2019 Bezoek Kapaanvragen

18 - 04 - 2019 Overleg Periodiek overleg programma Groen

18 - 04 - 2019 Kapadvies, positief Strijpsestraat, Hastelweg

23 - 04 - 2019 Bezoek DAF terrein

23 - 04 - 2019 Overleg Stationsweg en Lichthoven

23 - 04 - 2019 Kapadvies, positief Poirterslaan 4

24 - 04 - 2019 Overleg Knoop XL

24 - 04 - 2019 Bezoek Speeltuin De Roosten

24 - 04 - 2019 Bezoek P4, Genneper Parken
p. 28

27 - 02 - 2019 Overleg P4, Genneper Parken

27 - 02 - 2019 Overleg Klimaatcongres, voorbereiding

28 - 02 - 2019 Overleg Strijp S, groen en waterplan

6 - 03 - 2019 Overleg Project Avans

6 - 03 - 2019 Overleg Klimaatcongres, voorbereiding

7 - 03 - 2019 Bezoek Mariënhage, bomen

11 - 03 - 2019 Vergadering Werkgroep Groen, Henri van Abbestichting

11 - 03 - 2019 Overleg Bomencompensatiefonds

11 - 03 - 2019 Overleg Philips van Lenneppark en Hastelweg

12 - 03 - 2019 Overleg Park and Ride, Aalsterweg

12 - 03 - 2019 Kapadvies, positief Mariënhage

12 - 03 - 2019 Bestemmingsplan-advies, positief Blixembosch Noordoost (Plateau)

14 - 03 - 2019 Overleg Groene wig, Brainport Park

14 - 03 - 2019 Bijeenkomst Klimaatcongres, bijeenkomst

14 - 03 - 2019 Overig advies, positief Verbreding uitstapstroken

18 - 03 - 2019 Overleg Omgevingsvisie

18 - 03 - 2019 Overleg Knoop XL

19 - 03 - 2019 Overleg Fotografieproject Groen Eindhoven

19 - 03 - 2019 Overleg Periodiek overleg programma Groen

19 - 03 - 2019 Overleg Groendomein Wasven

21 - 03 - 2019 Overleg Klimaatpsychologie

21 - 03 - 2019 Overleg Omgevingsvisie

21 - 03 - 2019 Vergadering Klankbordgroep Genneper Parken

25 - 03 - 2019 Bezoek Kapaanvragen

25 - 03 - 2019 Overleg Terrein Tivolikerk

25 - 03 - 2019 Overleg Mariënhage, brug/ecologie

27 - 03 - 2019 Overleg Ijzeren Man, Bestemmingsplan

27 - 03 - 2019 Vergadering Bestuursvergadering TGE

27 - 03 - 2019 Kapadvies, positief Jonckbloetlaan 13

28 - 03 - 2019 Overleg Operatie Steenbreek

28 - 03 - 2019 Vergadering Centraal Milieu Overleg

29 - 03 - 2019 Kapadvies, positief t karregat

DATUM SOORT ACTIVITEITEN DATUM SOORT ACTIVITEITEN



27 - 05 - 2019 Bijeenkomst Operatie Steenbreek

29 - 05 - 2019 Overleg Periodiek overleg programma Groen

29 - 05 - 2019 Overleg Koenraadlaan

29 - 05 - 2019 Kapadvies, negatief De Koppele

3 - 06 - 2019 Overleg Werkgroep Groen, Henri van Abbestichting

3 - 06 - 2019 Overleg 100 jaar Groot Eindhoven

4 - 06 - 2019 Overleg UNaLab Community of Practice 

5 - 06 - 2019 Bezoek Genneper Parken, Beheeroverleg

5 - 06 - 2019 Overleg Communicatie TGE

6 - 06 - 2019 Kapadvies, positief Lunetzorg Nuenenseweg 1

7 - 06 - 2019 Overleg District E

11 - 06 - 2019 Overleg Beekdalontwikkeling Genneper Parken

12 - 06 - 2019 Overleg Pendelroute Best en GDC

12 - 06 - 2019 Overleg Groeiplaatsen bomen

13 - 06 - 2019 Bezoek Stratumsedijk paardenkastanje

13 - 06 - 2019 Overleg Periodiek overleg programma Groen

14 - 06 - 2019 Overleg Mariënhage, bruggetje

17 - 06 - 2019 Overleg Beekdalontwikkeling Genneper Parken

17 - 06 - 2019 Bestemmingsplan-advies, positief Strijp-S 2017

18 - 06 - 2019 Bijeenkomst Studiedag Bomenbank

18 - 06 - 2019 Overleg Prehistorisch Dorp

19 - 06 - 2019 Bezoek Esp, illegale kap

19 - 06 - 2019 Bezoek Esp, bezoek wethouders

20 - 06 - 2019 Overleg Knoop XL

20 - 06 - 2019 Overleg Woonbedrijf

20 - 06 - 2019 Vergadering Klankbordgroep Genneper Parken

24 - 06 - 2019 Overleg Casus Blad laten liggen

25 - 06 - 2019 Bezoek Kapaanvragen

25 - 06 - 2019 Overleg Omgevingswet

25 - 06 - 2019 Vergadering Boeiende Binnenstad

26 - 06 - 2019 Overleg Acht, uitbreiding woonwagenkamp

26 - 06 - 2019 Overleg Checklist Natuurinclusief Bouwen
p. 29

30 - 04 - 2019 Overleg Wildcamera project

2 - 05 - 2019 Bezoek Kapaanvragen

2 - 05 - 2019 Bezoek GGZE

2 - 05 - 2019 Overleg Communicatie TGE

6 - 05 - 2019 Overleg Hartje Eindhoven

6 - 05 - 2019 Overleg Periodiek overleg programma Groen

6 - 05 - 2019 Overleg 100 jaar Groot Eindhoven

7 - 05 - 2019 Kapadvies, positief Aalsterweg 241

8 - 05 - 2019 Overleg Natuurinclusief bouwen

8 - 05 - 2019 Bezoek Tracé Fietssnelweg Ooievaarsnest

9 - 05 - 2019 Overleg Clarissenklooster

9 - 05 - 2019 Overleg Groeiplaatsen bomen

13 - 05 - 2019 Overleg 100 jaar Groot Eindhoven

13 - 05 - 2019 Bezoek Kapaanvragen

13 - 05 - 2019 Bestemmingsplan-advies, positief Stratum binnen de Ring 2007 (Hofdijkstraat 1)

14 - 05 - 2019 Overleg Eurobuilding PSV laan

14 - 05 - 2019 Overleg Vredeoord

15 - 05 - 2019 Kapadvies, positief Hurksestraat 13

16 - 05 - 2019 Overleg De Koppele

16 - 05 - 2019 Overleg Pieter Zeemanstraat

16 - 05 - 2019 Kapadvies, positief Michelangelolaan 2 CZE

16 - 05 - 2019 Bestemmingsplan-advies, positief Bedrijventerrein De Kade (zwerfdierenopvang)

21 - 05 - 2019 Overleg Centraal Verkeers Overleg

22 - 05 - 2019 Bezoek Genderpark, grondslag

22 - 05 - 2019 Overleg Fontys Rachelsmolen

22 - 05 - 2019 Overleg Operatie Steenbreek

23 - 05 - 2019 Overleg District E

23 - 05 - 2019 Bijeenkomst Omgevingsvisie, dialoogsessie

23 - 05 - 2019 Bestemmingsplan-advies, positief Luchthaven Eindhoven e.o. (Parkeergarage P5)

27 - 05 - 2019 Overleg Tiny Forest, De Bergen

27 - 05 - 2019 Overleg Periodiek overleg programma Groen

27 - 05 - 2019 Bijeenkomst Omgevingsvisie, dialoogsessie

DATUM SOORT ACTIVITEITEN DATUM SOORT ACTIVITEITEN



19 - 08 - 2019 Bestemmingsplan-advies, positief Kempenbaan-Oost 2019

21 - 08 - 2019 Overleg Stadhuisplein, gebiedsvisie

21 - 08 - 2019 Bezoek Kapaanvragen

21 - 08 - 2019 Overleg Klankbordgroep Stadhuisplein

22 - 08 - 2019 Kapadvies, positief Schimmelpennincklaan 7

22 - 08 - 2019 Kapadvies, positief Stratumseind

26 - 08 - 2019 Vergadering Werkgroep Groen, Henri van Abbestichting

26 - 08 - 2019 Overleg Wereld Vrede Dag

27 - 08 - 2019 Overleg Periodiek overleg programma Groen

29 - 08 - 2019 Bijeenkomst Stikstof

2 - 09 - 2019 Overleg Knoop XL

2 - 09 - 2019 Bestemmingsplan-advies, positief Stratum binnen de ring II

3 - 09 - 2019 Vergadering Brainport Park

3 - 09 - 2019 Overleg Omgevingswet, participatie

3 - 09 - 2019 Overleg Knoop XL, klimaatrobuust

3 - 09 - 2019 Kapadvies, negatief Plataanlaan Philipsdorp

5 - 09 - 2019 Bezoek Kapaanvragen

9 - 09 - 2019 Kapadvies, positief DAF terrein

10 - 09 - 2019 Overleg Bestuur TGE

10 - 09 - 2019 Overleg Periodiek overleg programma Groen

10 - 09 - 2019 Kapadvies, positief Genneperweg

10 - 09 - 2019 Kapadvies, positief Rode Kruislaan

12 - 09 - 2019 Overleg P4, Genneper Parken

12 - 09 - 2019 Overleg Natuurfilosofische lezing, voorbereiding

13 - 09 - 2019 Vergadering Presentatie ISB

17 - 09 - 2019 Overleg Werkplan TGE

17 - 09 - 2019 Overig advies, negatief Tracé Fietssnelweg Ooievaarsnest

18 - 09 - 2019 Overleg Stadhuisplein

18 - 09 - 2019 Vergadering Bestuursvergadering TGE

18 - 09 - 2019 Kapadvies, positief Elzentlaan 18

19 - 09 - 2019 Overleg Acht, uitbreiding woonwagenkamp

19 - 09 - 2019 Overleg Ottenstraat
p. 30

1 - 07 - 2019 Kapadvies, positief Luciferstraat

2 - 07 - 2019 Vergadering Stamtafel Biodiversiteit

4 - 07 - 2019 Overleg Klimaatbestendig Strijp S

4 - 07 - 2019 Overleg Catharinaziekenhuis, PGE

4 - 07 - 2019 Vergadering Centraal Milieu Overleg

4 - 07 - 2019 Kapadvies, negatief Lunetzorg, essen

8 - 07 - 2019 Kapadvies, positief Hindelaan 17

8 - 07 - 2019 Bestemmingsplan-advies, positief Kerkdorp Acht 2007

9 - 07 - 2019 Overleg Groendomein Wasven

9 - 07 - 2019 Overleg Periodiek overleg programma Groen

9 - 07 - 2019 Overleg Bomencompensatiefonds

10 - 07 - 2019 Overleg Catharinaziekenhuis, PGE

10 - 07 - 2019 Bezoek Tivolikerk Ontwikkeling

15 - 07 - 2019 Vergadering Werkgroep Groen, Henri van Abbestichting

15 - 07 - 2019 Overleg Plataanlaan

15 - 07 - 2019 Overleg Lambertusstraat

17 - 07 - 2019 Overleg BIC, zachte bosovergangen

17 - 07 - 2019 Vergadering Bestuursvergadering TGE

17 - 07 - 2019 Overleg Dynamo Metal Fest

17 - 07 - 2019 Bestemmingsplan-advies, positief Tongelresche Akkers

17 - 07 - 2019 Bestemmingsplan-advies, positief Tongelresche Akkers, woonwagenlocatie

22 - 07 - 2019 Overleg 100 jaar Groot Eindhoven

24 - 07 - 2019 Overleg Processierups

31 - 07 - 2019 Bezoek Heksenkruidlaan

1 - 08 - 2019 Overleg Vergroenen binnenstad, bcf

1 - 08 - 2019 Overleg Fontys Rachelsmolen 

8 - 08 - 2019 Overleg 5D Solutions, Actie Steenbreek

12 - 08 - 2029 Overleg Gloeilampplantsoen

13 - 08 - 2019 Overleg Operatie Steenbreek

13 - 08 - 2019 Overleg Communicatie TGE

15 - 08 - 2019 Overleg Tiny Forest, De Bergen

19 - 08 - 2019 Bezoek Casus Blad laten liggen

DATUM SOORT ACTIVITEITEN DATUM SOORT ACTIVITEITEN



28 - 10 - 2019 Overleg HOV3

29 - 10 - 2019 Vergadering UNaLab Community of Practice 

29 - 10 - 2019 Bezoek Kapaanvragen

29 - 10 - 2019 Overleg Natuurfilosofische lezing, voorbereiding

31 - 10 - 2019 Overleg Dynamo Metal Fest

31 - 10 - 2019 Bijeenkomst Koersbijeenkomst TGE

4 - 11 - 2019 Overleg Dynamo Metal Fest

4 - 11 - 2019 Bezoek Waalstraat

6 - 11 - 2019 Overleg BrabantWater, Zuiveringsgebouw

6 - 11 - 2019 Overleg P4, Genneper Parken

7 - 11 - 2019 Overleg Periodiek overleg programma Groen

7 - 11 - 2019 Overleg BIC inventarisatie

7 - 11 - 2019 Overleg Dynamo Metal Fest

7 - 11 - 2019 Overleg Klimaatadaptatie Strijp S

11 - 11 - 2019 Vergadering Werkgroep Groen, Henri van Abbestichting

11 - 11 - 2019 Bezoek Boom Woensel, Stadsakkers

11 - 11 - 2019 Overleg Clarissenklooster

12 - 11 - 2019 Vergadering Centraal Verkeers Overleg

13 - 11 - 2019 Overleg Genneper Parken

14 - 11 - 2019 Bezoek Poeijerstraat

14 - 11 - 2019 Bijeenkomst Genneper Parken kennismakingsbijeenkomst

14 - 11 - 2019 Overleg Communicatie TGE

14 - 11 - 2019 Bestemmingsplan-advies, positief Woensel-West 20013 (plan Celsius fase 3 en 4)

15 - 11 - 2019 Overleg PAS, Stikstof

19 - 11 - 2019 Overleg Genneper Parken

20 - 11 - 2019 Overleg Natuurfilosofische lezing, voorbereiding

20 - 11 - 2019 Vergadering Bestuursvergadering TGE

20 - 11 - 2019 Bijeenkomst Bijeenkomst Omgevingsvisie

21 - 11 - 2019 Bijeenkomst Stadscafé040

24 - 11 - 2019 Kapadvies, positief Heksenkruidlaan 2, herziening

26 - 11 - 2019 Overleg Natuurfilosofische lezing, voorbereiding

27 - 11 - 2019 Vergadering Centraal Milieu Overleg
p. 31

23 - 09 - 2019 Vergadering Bestuursvergadering TGE

24 - 09 - 2019 Bezoek Gloeilampplantsoen

24 - 09 - 2019 Overleg PAS, Stikstof

24 - 09 - 2019 Bijeenkomst IVN Workshop

25 - 09 - 2019 Bestemmingsplan-advies, positief Prinsejagt-Driehoeksbos 2019

25 - 09 - 2019 Overig advies Fellenoord Knoop XL

26 - 09 - 2019 Overleg Periodiek overleg programma Groen

26 - 09 - 2019 Vergadering Klankbordgroep Genneper Parken

27 - 09 - 2019 Overig advies Gebiedsvisie Stadhuisplein

1 - 10 - 2019 Vergadering Stamtafel Biodiversiteit

1 - 10 - 2019 Overleg Werkplan TGE

1 - 10 - 2019 Overleg Groenplan Schuttersbosch

1 - 10 - 2019 Bijeenkomst Liefde voor Eindhoven

2 - 10 - 2019 Kapadvies, negatief Heksenkruidlaan 2

2 - 10 - 2019 Bestemmingsplan-advies, positief Stationsplein Zuid (District E)

3 - 10 - 2019 Overleg Augustinianum, kapaanvraag

3 - 10 - 2019 Overleg Natuurfilosofische lezing, voorbereiding

7 - 10 - 2019 Vergadering Werkgroep Groen, Henri van Abbestichting

7 - 10 - 2019 Bezoek Begraafplaats Stratum

8 - 10 - 2019 Overleg Communicatie TGE

9 - 10 - 2019 Overleg Poeijerstraat

9 - 10 - 2019 Overleg Dynamo Metal Fest

9 - 10 - 2019 Bijeenkomst Toekomst van Eindhoven

10 - 10 - 2019 Vergadering Bestuursvergadering TGE

11 - 10 - 2019 Overleg Gloeilampplantsoen

15 - 10 - 2019 Bezoek Kapaanvragen

22 - 10 - 2019 Overleg Augustinianum, lindebomen

23 - 10 - 2019 Kapadvies, positief Clausplein

24 - 10 - 2019 Bezoek Clarissenklooster

24 - 10 - 2019 Overleg Clarissenklooster

24 - 10 - 2019 Overleg Periodiek overleg programma Groen

24 - 10 - 2019 Overleg Communicatie TGE

DATUM SOORT ACTIVITEITEN DATUM SOORT ACTIVITEITEN
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27 - 11 - 2019 Bijeenkomst Natuurfilosofische lezing, bijeenkomst

28 - 11 - 2019 Vergadering Klankbordgroep Genneper Parken

3 - 12 - 2019 Bezoek Kapaanvragen

3 - 12 - 2019 Bezoek Casus Blad laten liggen

4 - 12 - 2019 Overleg Houtbouw

4 - 12 - 2019 Vergadering Presentatie TGE aan Zaandam

5 - 12 - 2019 Overleg Onderhoudsprojecten Buitengebied

5 - 12 - 2019 Overleg Genneper Parken

5 - 12 - 2019 Overleg Periodiek overleg programma Groen

9 - 12 - 2019 Kapadvies, positief Aalsterweg 298

9 - 12 - 2019 Overig advies Masterplan Zuivelfabriek

10 - 12 - 2019 Overleg Bouvigne

10 - 12 - 2019 Overleg Dynamo Metal Fest

10 - 12 - 2019 Overleg Sporthal Haagdijk

10 - 12 - 2019 Overleg Faunavoorzieningen plan Celcius

11 - 12 - 2019 Vergadering Visieoverleg TGE bestuur

11 - 12 - 2019 Kapadvies, positief Nachtegaallaan 11

12 - 12 - 2019 Overleg Hoogbouw

12 - 12 - 2019 Overleg Genneper Parken

12 - 12 - 2019 Overleg Communicatie TGE

16 - 12 - 2019 Vergadering Werkgroep Groen, Henri van Abbestichting

16 - 12 - 2019 Overleg Pastoriestraat

17 - 12 - 2019 Overleg Groeiplaatsen bomen

17 - 12 - 2019 Overleg Omgevingsvisie

17 - 12 - 2019 Kapadvies, positief Mimosaplein

18 - 12 - 2019 Overleg Genneper Parken

18 - 12 - 2019 Kapadvies, positief Kleine Bleekstraat

18 - 12 - 2019 Kapadvies, positief Stratumseind, heroverweging zuileik

19 - 12 - 2019 Overleg Periodiek overleg programma Groen

DATUM SOORT ACTIVITEITEN
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COLOFON &  
CONTACT

REDACTIE
Joop van Hout - Coördinator TGE
Lieke Stoffelen - Projectleider TGE

FOTOGRAFIE
Bea Straver
Lara Rongen
Martin van Rooij

ONTWERP & OPMAAK
Vivian van Eijk

CONTACT
Trefpunt Groen Eindhoven
Postbus 44047
5604 LA Eindhoven

06-22073155
info@trefpuntgroeneindhoven.nl
www.TrefpuntGroenEindhoven.nl

http://www.beafoto.nl/bf/
http://www.LaraRongen.com
https://www.vanrooijcommunicatie.nl/
http://www.KnapStaaltje.com
mailto:info@trefpuntgroeneindhoven.nl
http://www.TrefpuntGroenEindhoven.nl
http://www.beafoto.nl/bf/
https://www.vanrooijcommunicatie.nl/
http://www.knapstaaltje.com/
www.TrefpuntGroenEindhoven.nl
mailto:info@trefpuntgroeneindhoven.nl
https://www.linkedin.com/in/lara-rongen-8589aa17/
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