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1 Mededelingen Genneper parken 

- Dynamo Metalfest 
Na twee jaar afwezigheid door corona vindt het festival dit jaar weer plaats in Genneper Parken. Niet 
in het voorjaar; het is verplaatst naar 20 en 21 augustus. De verwachting is dat het festival net zoveel 
bezoekers zal trekken als in 2019. Er is dit keer geen camping.  

De organisatie verzorgt graag een rondleiding over het festivalterrein (de ijsbaan). Bram (TGE) meldt 
zich daarvoor aan. Thijs verzamelt de namen van de mensen die mee willen en koppelt dat terug 
naar de organisatie van het festival.  

- Hondenoverlast GP. Volgens Thijs komen de klachten vooral uit het noordelijke deel van GP. Overal 
in de stad is sprake van hondenoverlast en er is weinig capaciteit voor handhaving. Mensen die willen 
meedenken over hoe hondenoverlast in GP te bestrijden kunnen zich melden bij Thijs. Thijs ziet 
weinig heil in verbodsbordjes. ‘Graag kijk ik samen mensen uit de KBG hoe we gedragsverandering 
zoveel mogelijk kunnen stimuleren bij hondenbezitters.’ 

 

Verslag vergadering 19-5 

- Cis (Henri van Abbestichting): ‘In het verslag staat dat een lijst met namen en organisaties 
zou worden toegevoegd. Dat is niet gebeurd.’ Cis bedoeld hiermee de presentielijst. 

- Idem (en anderen): ‘In het verslag ontbreekt dat Jan Vogels tijdens de vergadering is 
opgestapt uit verontwaardiging over de manier waarom met de klankbordgroep wordt 
omgegaan. Dat dient te worden vermeld, te meer omdat de gemeente vindt dat de 
klankbordgroep goed functioneert. De klankbordgroep is nu meer een echoput.’ Henk 
Hulshuizen vindt de reactie van Mikke niet passend. 

- Ad van Best vraagt zich m.b.t. de boomeffectanalyse (pag. 2) af of het oordeel van Trefpunt 
Groen Eindhoven zwaarder weegt dan dat van de klankbordgroep. ‘Terwijl ook binnen de 
klankbordgroep veel deskundigheid aanwezig is.’ 

- Cis (verkeer en parkeren, eveneens p. 2): ‘We hebben hier aandacht gevraagd voor het 
fietsverkeer. Dat zou bij de parkeersessies moeten zijn meegenomen, maar ik zie het nergens 
terug. Er fietsen veel scholieren over de Boutenslaan. Die hanteren de verkeersregels vaak 
tamelijk losjes. Dat los je niet op met een verkeersbord.’ 

- Idem: ‘Op pagina vier staat dat de klankbordgroep te zijner tijd wordt geïnformeerd. We 
willen niet geïnformeerd worden, maar worden gehoord.’ 

 

JSO evaluatie Klankbordgroep (vervolgstappen) 
Charlotte Hanzon  

Charlotte is gestart door acht mensen te interviewen om zo tot een ‘startfoto’ te komen en te zien 
wat goed werkt en wat niet. ‘In september en oktober gaan we met drie sessies met elkaar (kbg) aan 
de slag. We geven vervolgens terug wat onze observaties zijn en willen dan met jullie het goede 
gesprek voeren door middel van ‘deep democracy’: tools om het gesprek op een goede manier te 
voeren en te evalueren: de belangen, de relaties en de positie van de klankbordgroep.’ 



Charlotte vraagt de aanwezigen aan te geven wat ze belangrijk vinden om mee te nemen als ze een 
gesprek met JSO hebben.  

De data van de drie sessies zijn 1-9, 6-10 en 27-10. Thijs bepleit dat de voltallige KBG aan deze 
bijeenkomsten deelneemt. 

 Frans: ‘De evaluatie is intern, maar de gemeente lijkt weinig waardering te hebben voor de 
standpunten van de KB. Gaat jullie evaluatie ook in op die relatie? Charlotte: ‘Dat lijkt me 
nuttig.’ 

 Tycho haakt daar op in: ‘De evaluatie moet ook gaan over de manier waarop de gemeente 
met onze ideeën omgaat. Wat gebeurt er daar met wat we hier besproken hebben? Dat 
moet ingebed worden in de werkwijze van de gemeente.’  

 Lizette (Eikenburg) ‘En dat de politiek en de ambtenaren weten wat ooit is afgesproken over 
de rol en de functie van de klankbordgroep.’  

De werkgroep evaluatie klankbordgroep bestaat uit Lizette, Pepijn en Cis, Antoinette en Marloes.   

 

Aanpak P1 Antoon Coolenlaan/Genneperweg 
Toelichting door Tom Langendijk, projectleider bij de gemeente Eindhoven.  

Dit onderwerp heeft betrekking op het stukje Antoon Coolenlaan tussen de Antoon Coolenlaan en de 
Genneperweg (verbindingsweg) en de Genneperweg vanaf de Antoon Coolenlaan tot de Wim van 
Tuijllaan en P1 aan de Antoon Coolenlaan. 

Hoewel de ontwerpen zich nog in de schetsfase bevinden weet de gemeente al wat het einddoel is: 
onderhoud van de wegen en realisatie van de projectopgaven en een paar extra opgaven.  

Volgens Tom worden alle Eindhovense wegen eens per twee jaar gecontroleerd. De hierboven 
genoemde wegen en de parkeerplaats Antoon Coolenlaan (P1) voldoen niet meer aan de 
basiskwaliteit en moeten worden opgeknapt. Die opknapbeurt wordt gecombineerd met extra 
opgaves in het gebied: landelijke inpassing en een inrichtingsplan dat ideeën aandraagt voor de 
inrichting van de wegen. De inrichting van de wegen moet aansluiten op de landschappelijke 
structuren en GP Noord beter verbinden met GP Zuid. Verder is er een wens water zoveel mogelijk 
op te vangen en naar GP Noord te sturen in plaats van het te lozen op de Tongelreep.  

De wegen worden compleet heringericht, inclusief fundering en riolering. P1 wordt vergroend en 
landschappelijk ingericht en er komt een veilige oversteek tussen GP Noord naar GP Zuid. Ook het 
trottoir langs het ijssportcentrum wordt vernieuwd. Nota bene: er komt geen verbinding vanaf P1 
naar de voetbalvelden aan de Velddoornweg. 

De Antoon Coolenlaan blijft in de huidige rijrichting behouden. In de weg bij de ijsbaan wordt een 
knip gemaakt om hem af te sluiten voor autoverkeer. Verschillende leden van de klankbordgroep 
(waaronder Ad van Best en Cis van der Vleuten) hebben vragen over de noord-zuidverbinding. Komt 
daar een bochtje om de vaart uit het verkeer op de Antoon Coolenlaan te halen? Tom vond er niets 
over in het inrichtingsplan. Cis vraagt of het alsnog kan worden opgenomen.  

Een paar kengetallen:  

 37.000 m2 herinrichting  
 84 nieuwe lichtmasten met led 
 Behoud  van 135 bomen, met betere groeiplaatsen  
 Minimaal 2.700 m2 wordt vergroend,  
 parkeerplaats wordt minstens 1.500 m2 kleiner, er gaan maximaal 8 parkeerplaatsen af  



Naar verwachting is het voorlopig ontwerp volgend jaar januari klaar. Het definitief ontwerp is 
waarschijnlijk april volgend jaar gereed.  

Jacqueline informeert naar een paadje dat er zou komen ter compensatie van de Fontys 
Sporthogeschool Dit valt buiten het project van Tom en is opgenomen in het projectplan. Het is (nog) 
niet duidelijk hoe dat wordt uitgewerkt. Verder vraagt Jacqueline of de presentatie van Tom kan 
worden meegestuurd bij de notulen. Thijs zegt dit toe. Ad van Best adviseert Tom de hulpdiensten bij 
het ontwerp te betrekken zodat ze in geval van een calamiteit snel bij de voorzieningen kunnen 
komen als het gebied heringericht is. 

 

Ontwikkelingen Elysion dedicated conference centre 
Rick Polman (Van der Valk) 

Het voorlopig ontwerp is klaar, tijd om te klankborden, aldus Rick Polman. Hij beschrijft in grote 
lijnen de meest ingrijpende veranderingen, zoals de ‘iconische kuif’ die over het gebouw wordt gezet. 
De uitbreiding vindt plaats in de richting van Oranje-Rood, over het huidige parkeerterrein. Beneden 
komt congrescentrum met een zaal voor 1.200 mensen. Daar bovenop een auditorium met 1.500 
plaatsen. De ontwerpen bevinden zich in de onderzoeksfase (‘voorlopig ontwerp’). Daar horen 
allerlei onderzoeken bij, onder meer naar de luchtkwaliteit en de stikstofdepositie.  

Polman vertelt dat Hotel Eindhoven een aantal aanvullende vragen heeft gehad. Zo wil de gemeente 
Eindhoven weten wat het hotel doet in het kader van social return en wat de verwachte impact van 
de uitbreiding is op Genneper Parken. Ook heeft Polman advies ontvangen Trefpunt Groen 
Eindhoven.  

Polman denkt het voorlopig ontwerp medio 2022 klaar te hebben. ‘We mikken erop dat de bouw 
medio 2024 start. Uiterlijk eind 2025 moeten we het gebouw opleveren, anders vervalt de bijdrage 
uit de Brainport Regio Deal.’ Het hotel heeft de gemeente gevraagd of het veld 2 van RPC kan 
gebruiken als tijdelijke bouwplaats/opslag/overslag.  

Overigens wordt er niet alleen (bij)gebouwd maar ook gesloopt. ‘We breken aan de achterkant bij 
het sportcentrum een stuk af. Dat wordt toegevoegd aan de natuur; de oever van de Tongelreep 
wordt daardoor ter plekke breder. Een landschapsarchitect gaat daar een passende inrichting voor 
ontwerpen.’ Aan de kant van de Aalsterweg worden de groeiplaatsen van de bomen verbeterd en 
komen extra bomen en wadi’s. Op de daken van de twee oude, nog te renoveren hotelblokken wordt 
een sedumdak aangebracht. Eventueel te kappen bomen compenseert Van de Valk niet met geld, 
maar met ‘mooie, grote bomen’, aldus Polman.  

Lizette (Eikenburg/De Roosten) stelt een paar vragen, onder meer over de hoogte van de toren, en 
roept de gemeente op de feedback uit de omgeving mee te nemen. Polman: ‘Geef je zorgen aan, dan 
bekijken wij of we ons kunnen vinden in je feedback en of het mogelijk is je suggestie over te nemen.’ 

 

Inspraak Eindhoven museum/VONK uit bestemmingsplan 
Cis van der Vleuten wil bespreken hoe inspraak is opgenomen in het bestemmingsplan, met de vraag: 
kunnen de leden van de klankbordgroep zich hierin vinden? Volgens Cis wordt in de contacten met 
VONK nergens gesproken over de status van het ontwerp. ‘Het is steeds een schets. ‘Daar komen we 
op terug, jullie zien dat nog’, horen we dan. Daarna ging het naar de commissie en vervolgens werd 
daar een besluit over dat ontwerp genomen. Vervolgens kregen we een nieuw concept.’ 

Cis vindt nergens in de correspondentie wat er is besproken tussen de gemeente, de buurt en de 
dahliavereniging. Wel hebben cumulatieve effecten volgens hem geleid tot een integrale 
planvorming, ‘maar bepaalde elementen zoals het klooster werden daar weer niet in opgenomen. In 



het protocol staat dat de klankbordgroep een nadrukkelijke adviesrol heeft, maar die rol krijgen we 
niet. We mogen iets zeggen maar inhoudelijk wordt er niets mee gedaan. In een 
bestemmingsplanwijziging zegt de gemeente niets over de brieven van de buurt en niets over onze 
opmerkingen en onze kritiek. Alleen een vermelding dat er contact was. Dat vind ik een aanfluiting.’ 

 Eduard sluit zich daar bij aan. ‘Ik vind dat de gemeente te veel zendt en niet luistert. We 
krijgen geen feedback op onze ideeën, ook niet waarom ze niet zijn overgenomen.’  

 Ad van Best nuanceert: ‘Inspraak betekent niet meteen medezeggenschap. De gemeente 
wekt de indruk dat organisaties invloed hebben. In de praktijk blijkt daarvan nauwelijks 
sprake; de klankbordgroep vindt amper gehoor.’  

 Bram haakt daar op aan en snapt de frustratie van de klankbordgroep dat gemaakte 
opmerkingen niet in een verslag landen. ‘Maar een opmerking maken is niet hetzelfde als 
gelijk hebben. Soms maken beleidsmakers andere afwegingen.’ 

 Ward Rennen (VONK): ‘Dit gaat ook over de legitimiteit van de vertegenwoordiging. Ik 
vertegenwoordig 55.000 bezoekers en een grote groep medewerkers en vrijwilligers. De 
leden van de klankbordgroep hebben alle ruimte gehad om deel te nemen aan de 
werkgroepen die meedachten over thema’s van VONK.’ 

 Jacqueline van Heek Heempark vindt de informatie die de gemeente geeft vaak lastig te 
duiden. ‘Een bestemmingsplan is vaak heel algemeen, niet specifiek en daardoor lastig te 
begrijpenen  te beoordelen.’  

 Dorien (dahliatuin): ‘Wat Cis vertelt is herkenbaar. Ik zat in een werkgroep. Alles leek 
voorgekookt, er leek geen ruimte voor aanpassingen.’  

 Tycho Michels (Rapelenburg) vraag Thijs wat hij doet met de standpunten van de 
klankbordgroep in zijn werk binnen de gemeente. ‘Vragen jouw collega’s wat ons standpunt 
is? Worden onze ideeën binnen de gemeente besproken?’ 

 
Mededeling 

Op P1 komt weer coronatestlocatie. Helemaal achterin, tegen de bomenrij.  Kleinschalig, 250 mensen 
per dag, open op di do en za op kantoortijden.  

 
 
Volgende bijeenkomsten in 2022: 
Donderdag 22 september 
Donderdag 24 november 
 


