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 Verslag KBG bijeenkomst Genneper Parken op donderdag 22-9-2022 

  

1. Welkom en opening 

- Mikke geeft een toelichting op de keuze voor zijn nieuwe functie, bedankt iedereen  

voor de samenwerking van de afgelopen 4,5 jaar. 

-Kerim stelt zich kort voor: bijna 15 jaar werkzaam bij de gemeente, veel  

verschillende afdelingen gewerkt (o.a. Vastgoed, Veiligheid, Gebiedsmanager  

Stratum en Tongelre). Hij kijkt uit naar de samenwerking met de partners binnen het  

KBG. 

  

- Vaststellen notulen vergadering 14-7 

AvB geeft aan dat Tom vL. de ontbrekende informatie over de noord-zuidverbinding  

van de A. Coolenlaan kan vinden in bijlage B1 van het inrichtingsplan dat hoort bij  

het voorstel van 24 juli jl. Hierin staat dat het terugbrengen naar een 30 KM weg niet  

mogelijk is, wel een oversteek. 

 

-paginanummering ontbreekt en wordt voortaan ingevoegd. 

-verslag van 14 juli jl is vastgesteld. 

 

   
2. Bezoekersdruk Genneper parken 
Mikke geeft aan dat er vanuit het traject van het Inrichtingsplan aandacht is 
gevraagd voor de bezoekersdruk in GP. Het is daarom ook als project 
opgenomen in het uitvoeringsplan. Er is geen harde norm voor ‘druk’ en we 
willen het ook niet aan het toeval overlaten of het te druk wordt. Daarom 
hebben we Onno Vrind, gezien zijn ervaring in het gebied, een aanpak te 
bedenken om de bezoekersdruk te kunnen monitoren en vinger aan te pols te 
kunnen houden. Project richt zich op belasting en belastbaarheid. 
 
-De presentatie van Onno is toegevoegd aan de notulen. 
-Op een later moment zal er ook door Archleo een presentatie gegeven 
worden. 
-Er zal nog een uitvraag voor de Ecologie sessie worden gedaan. 
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-Pieter benadrukt het belang van Veiligheidsbeleving en dat een sessie 
omtrent dit onderwerp ook op zijn plaats is. Overige aanwezigen beamen dit 
en zal worden opgepakt door Onno. 
-Sanne, collega van Onno, geeft een korte toelichting waarbij erna het 
inwinnen van data, interventies kunnen worden gedaan om het effect te 
meten.  
-Er worden suggesties gedaan m.b.t. een evenementenkalender om cumulatie 
van potentiële drukte voortijdig in kaart te hebben en te voorkomen (o.a. 
Regioradar van 24/7). 
 
 
3. Terugblik eerste evaluatie bijeenkomst 
Simon verlaat de vergadering aangezien hij het momenteel rustig aan doen 
i.v.m. zijn gezondheid. 
 
Vanuit de werkgroep wordt een terugkoppeling gegeven: 
Hans: eerste bijeenkomst opgevat als een algemene intro van hoe we het gaan 
doen. Er heeft nog geen evaluatie plaatsgevonden. De medewerkers van JSO 
werden gemist bij de borrel want daar worden ook belangrijke zaken 
besproken. 
 
Dennis: de sessie was een beetje ‘derailed’ (‘ontspoort’) door verschillende 
discussies. Daardoor is veel tijd verloren en zijn we niet toegekomen aan 
evalueren. JSO verdient een kans. 
 
<naam ontbreekt> rol en positie van KBG is niet helder. We moeten de vraag 
“Waartoe zijn we op aarde?” beantwoorden. 
 
Pepijn: constructieve sessie, slag gemaakt en groepsdynamiek getest. 
Daarnaast verwoordt Pepijn het unanieme verzoek vanuit de werkgroep of 
Mikke, gezien zijn ervaring met de KBG, betrokken kan blijven bij dit traject. 
 
Mikke geeft aan open te staan voor een dergelijke rol, echter wil hij zich niet 
opdringen. Mikke stelt voor dat hij op verzoek van de KBG per fase zal 
reflecteren op de evaluatie. Iedereen stemt hiermee in. 
 
6. Mededelingen Genneper parken 

Thijs geeft een toelichting op de Vaccinatielocatie P1 Anton Coolenlaan 

-Situatie Genneper Watermolen wordt kort toegelicht: de Gemeente Eindhoven heeft 

de rechtszaak verloren en is nu in overweging om in cassatie te gaan. De voormalige 

huurder wil per 1 november gebruik kunnen maken van het pand. Hans en Annemie 

geven aan een petitie te starten en vragen om hulp bij het actievoeren. Henk biedt 

juridisch advies aan. 
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-korte toelichting op stand van zaken mbt sinage GP. Gemeente heeft een offerte in 

beraad. 

 

- Thijs doet een oproep om  mee te denken m.b.t. hondenoverlast. Bram geeft aan dat 

TGE aan de slag is gegaan met basisscholen om nieuwe borden te maken die helpen 

bij bewustwording. 

 

-Tijdens de volgende vergadering zal de gemeentelijke projectleider van P4 een 

toelichting geven. 
 
7. Rondvraag  
Van Abbe vraagt of al bekend is dat Sauna Tibet weggaat. Mikke geeft aan dat dat 
niet het geval is aangezien de efpacht nog doorloppt en dat er geen signalen zijn dat 
het is opgezegd. Het is in elk geval geen plek die geschikt is voor verdichting. 
 
Henk vraagt wat de plannen zijn voor de verplaatsing van de werf. Mikke geeft aan 
dat dat dit er eentje is die thuishoort in de categorie ‘vergezichten’: Wel wenselijk 
maar op korte termijn niet haalbaar want de afdelingen Sport en Openbare ruimte 
hebben het nodig. 
 
Willie raagt naar de stand van zaken van het Berkenhuisje. Mikke geeft aan dat het 
momenteel niet de juiste timing is om hiermee aan de slag te gaan want er speelt 
teveel. De gemeente komt erop terug zodra de tijd hiervoor rijp is. 
 
Vergadering wordt gesloten. 
 
Planning bijeenkomsten in 2022: 
 
Donderdag 24 november (laatste bijeenkomst 2022) 
 


