
 

 

   gemeente Eindhoven 

Inboeknummer         18bst00065 

Dossiernummer        18.03.103_11.6.1 

B&W beslisdatum     16 januari 2018 
   

 

Raadsvragen   

Van de raadsleden M. van Dorst (D66) en R. Thijs 
(GroenLinks) over bestemmingsplan Willemstraat - Heilige 
Geeststraat 
 

 

D66 

De fractie van D66 Eindhoven is al vele jaren nauw betrokken bij de ontwikkelingen in 

De Bergen. De totstandkoming van het bijzondere bestemmingsplan in 2010, de zorgen 

om de waardevolle panden op zowel het Wilhelminaplein als de Willemstraat, de ruimte 

die we willen laten aan de horeca om met respect voor de omwonenden activiteiten te 

mogen ontplooien, het hotel op het Luciferterrein. En nu dus ook bij de 

inbreidingsontwikkelingen tussen de Willemstraat en Heilige Geeststraat. Een 

ontwikkeling die mogelijkheden biedt aan een binnenstedelijke verdichting die de fractie 

van D66 zo graag ziet. Maar net zozeer als we hechten aan een binnenstedelijke 

ontwikkeling hechten we ook aan het contact met de buurt bij deze ontwikkelingen. 

Dergelijke ontwikkelingen kunnen niet plaatsvinden zonder dat er een goed contact is 

met alle betrokkenen. En daar lijkt de schoen toch wat te wringen. 

 

Op uitnodiging van de buurt was D66 afgelopen zaterdag 16 december in het 

Veteranenhuis De Treffer om met de buurt te overleggen over de kansen op de 

bedoelde ontwikkellocatie. Naast D66 waren ook andere fracties aanwezig. De 

bijeenkomst heeft voor ons enkele vragen opgeworpen. 

1. Ligt een ontwikkeling op de inbreidingslocatie tussen de Willemstraat en Heilige 

Geeststraat voor de hand? Zo ja, op basis van welke uitgangspunten is dat het 

geval? 

2. Hoe verhoudt de voorgestelde ontwikkeling zich tot de verhoudingsafspraken in het 

bestemmingsplan als het gaat om wonen, bedrijven en horeca? 

3. Wat zijn de parkeernormen die gelden bij nieuwe ontwikkelingen op deze locatie? Is 

het net zoals bij het relatief recent ontwikkelde Spijndhof aannemelijk dat bewoners 

dichtbij de woningen / appartementen moeten kunnen parkeren? 

4. Klopt het dat de bestemmingsplannen tijdens een reguliere vakantie periode ter 

inzage hebben gelegen? Als dat zo is, bent u het dan met de fractie van D66 eens 

dat bestemmingsplannen die tijdens vakanties ter inzage liggen voortaan langer ter 

inzage liggen? 

5. Diverse bewoners hebben in augustus 2016 gereageerd op de ingediende plannen. 

Klopt het dat zij tot op de dag van vandaag alleen een ontvangstbevestiging hebben 

ontvangen? Als zij inderdaad alleen die procesreactie hebben ontvangen, bent u het 

dan met de fractie van D66 eens dat het meer voor de hand ligt dat vragenstellers a) 

een inhoudelijke reactie ontvangen en b) dat ze die tijdig ontvangen? 
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6. Wat heeft de gemeente gedaan, wat heeft de ontwikkelaar gedaan om de 

cultuurhistorische waarde (stadstuin) in het plan van de projectontwikkelaar te 

borgen? 

7. Op welke manier heeft inspraak & samenspraak met de buurt plaatsgevonden? Hoe 

verklaart de gemeente het feit dat bewonersvereniging de samenspraak als 

onvoldoende heeft ervaren? Bewoners voelen zich niet gehoord en buitenspel 

gezet. 

8. Klopt het dat het verdichtingsgebied zoals vastgesteld in de Woonvisie (binnen de 

ring) door ambtenaren is beperkt tot het gebied van het centrum en de Bergen? Hoe 

is de raad hierin meegenomen, aangezien zij uitdrukkelijk tot verdichting binnen 

gehele ring heeft besloten? 

9. Ziet u een relatie tussen de ontwikkeling van het bedoelde terrein en het behoud 

van de panden aan de Willemstraat die zijn gelegen op de kop van dit terrein? 

 

De fractie van D66 Eindhoven wacht antwoorden op de gestelde vragen af. Het is voor 

onze fractie niet mogelijk om een standpunt op een mogelijke bestemmingsplanwijziging 

in te nemen zonder dat wij het gevoel hebben dat de betrokken buurt De Bergen serieus 

wordt genomen. 

 

 

GroenLinks 

Afgelopen jaren zijn wij als raadsleden op diverse wijzen door de bewoners van de 

Bergen bijgepraat over de plannen voor de terrein achter de Heilige Geestraat. In eerste 

instantie stond het gewijzigde bestemmingsplan voor de tweede termijn van dit jaar op 

de agenda voor de menings- en besluitvorming in de gemeenteraad maar is inmiddels 

uitgesteld naar ten minste het eerste kwartaal van 2018. 

 

Afgelopen zaterdag zijn wij als raad wederom bijgepraat, D66 heeft inmiddels een aantal 

raadvragen gesteld waar GroenLinks zich volledig in kan vinden. GroenLinks heeft 

daarnaast nog onderstaande aanvullende vragen: 

10. Is het college bereid de mogelijkheden in kaart laten brengen om de raad in 

gelegenheid te stellen een mening te vormen op het tot nu toe doorlopen proces en 

de wenselijkheid van het de huidige plannen in de Bergen? 

11. Kunnen daarbij de consequenties in beeld worden gebracht van een eventuele 

uitspraak door de raad tegen het plan op dit moment? 

12. Graag zou GroenLinks bovenstaande informatie zo snel mogelijk ontvangen, bij 

voorkeur bij de beantwoording van de raadsvragen van D66. Mocht dat niet lukken, 

wanneer kunt u deze informatie dan wel leveren? 

 

Eindhoven, 18 december 2018. 
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Antwoord van burgemeester en wethouders 
 

1. Ligt een ontwikkeling op de inbreidingslocatie tussen de Willemstraat en Heilige 

Geeststraat voor de hand? Zo ja, op basis van welke uitgangspunten is dat het 

geval? 

De locatie Willemstraat- heilige Geeststraat is aangedragen door de ontwikkelaar 

MeBaVerdi die eigenaar is van de grond. De locatie is gesitueerd in de binnenstad op 

een plek waar centrum-stedelijk wonen als uitgangspunt geldt.  

Binnen het gebied De Bergen vindt op meer locaties inbreiding plaats: Berghotel, 

inbreiding Kleine Berg (2x) en  Spijndhof. Inbreiding op deze locatie ligt dan ook voor de 

hand.  

Bovendien is in de Woonvisie (vastgesteld 15 december 2015) onder andere 

aangegeven dat er een flinke toename wordt verwacht van het inwoneraantal (meer dan 

de provinciale prognoses voorspellen) en dat Eindhoven tot 2030 minstens  twee derde 

van de extra woningcapaciteit binnen de Ring wil realiseren. De nieuwe Binnenstadsvisie 

(dec. 2016) richt zich op 300.000 inwoners. De binnenstad wordt daarbij nadrukkelijk 

bestempeld als woongebied (voor onder andere studenten en internationals), naast de 

gebruikelijke centrumfuncties die bij Brainport horen. Onder het kopje ‘Steeds meer op 

minder plekken’ worden er vooral kansen gezien “in de randgebieden van het 

kernwinkelgebied. Daar ontstaat een voor bezoekers interessante mix van horeca, 

ambachtelijke en culturele galeries, kleinschalige dienstverlening, winkels en wonen. 

Bestaande gebieden lenen zich hiervoor (De Bergen, Stratumseind)”(Binnenstadsvisie 

2025, december 2016).  

In de visie wordt de bal bij ontwikkelaars gelegd: “Waar private en andere partners in de 

binnenstad willen investeren, kijken we niet als eerste ‘of dit mag’, maar is onze houding 

juist meer ondersteunend. We willen ontwikkeling mede mogelijk maken”.  

 

2. Hoe verhoudt de voorgestelde ontwikkeling zich tot de verhoudingsafspraken in het 

bestemmingsplan als het gaat om wonen, bedrijven en horeca? 

De verhoudingsafspraken in het bestemmingsplan gelden alleen vooral voor Horeca. 

Maximaal 1/3 van de panden in de Willemstraat, Wilhelminaplein, Kleine Berg, 

Bergstraat en de Grote Berg mogen een horecafunctie hebben.   

In het bestemmingsplan voor de Willemstraat- Heilige Geeststraat wordt horeca niet 

mogelijk gemaakt. Wel dienstverlenende bedrijvigheid, instellingen en detailhandel. Dat 

komt overeen met de Ontwikkelingsvisie De Bergen (2008). 

 

3. Wat zijn de parkeernormen die gelden bij nieuwe ontwikkelingen op deze locatie? Is 

het net zoals bij het relatief recent ontwikkelde Spijndhof aannemelijk dat bewoners 

dichtbij de woningen / appartementen moeten kunnen parkeren? 

Voor deze ontwikkeling gelden de vastgestelde parkeernormen van mei 2016. Bij deze 

normen wordt er in beginsel vanuit gegaan dat het parkeren in principe op eigen terrein 

wordt opgelost. De parkeernormen laten toe dat de ontwikkelaar met alternatieve 

parkeeroplossing komt in de vorm van een mobiliteitsplan dan wel het huren of kopen 

van parkeerplaatsen op een aangrenzende locatie (dat wil zeggen in dit geval op een 

loopafstand van maximaal 400 meter). De parkeeroplossing is onderdeel van de toets op 

de Omgevingsvergunning. 
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4. Klopt het dat de bestemmingsplannen tijdens een reguliere vakantie periode ter 

inzage hebben gelegen? Als dat zo is, bent u het dan met de fractie van D66 eens 

dat bestemmingsplannen die tijdens vakanties ter inzage liggen voortaan langer ter 

inzage liggen? 

Met de raad is afgesproken dat een bestemmingsplan tot uiterlijk 3 weken vóór de 

schoolvakanties ter inzage mag worden gelegd. De publicatie heeft 29 juni 

plaatsgevonden waarna het bestemmingsplan vervolgens van 30 juni tot 11 augustus 

2016 ter inzage heeft gelegen. De zomervakantie in 2016 begon op 23 juli en duurde tot 

en met 4 september 2016. Daarmee voldoet de terinzagelegging aan de afspraken met 

de raad. Wettelijk gezien mag uitsluitend binnen de termijn van ter inzagelegging (zes 

weken) een zienswijze worden ingediend. De termijn kan dus niet worden verlengd. 

 

5. Diverse bewoners hebben in augustus 2016 gereageerd op de ingediende plannen. 

Klopt het dat zij tot op de dag van vandaag alleen een ontvangstbevestiging hebben 

ontvangen? Als zij inderdaad alleen die procesreactie hebben ontvangen, bent u het 

dan met de fractie van D66 eens dat het meer voor de hand ligt dat vragenstellers a) 

een inhoudelijke reactie ontvangen en b) dat ze die tijdig ontvangen? 

Bewoners hebben een ontvangstbevestiging ontvangen op hun zienswijzen. Daarnaast 

zijn de bewonersverenigingen tussentijds op de hoogte gehouden over de stand van 

zaken rond de beantwoording van de zienswijzen en de aanpassingen van het plan 

(maart 2017 beantwoording raadsvragen VVD 17bst00362, juli 2017 beantwoording van 

de inhoudelijke vragen van bewoners per brief, overlegmomenten tussen gemeente en 

bewoners op november 2016, februari 2017, juli 2017, november 2017 over de 

voortgang rond het bestemmingsplan zowel inhoudelijk als procedureel).  

Als wij hebben ingestemd met de beantwoording van de zienswijzen en het 

bestemmingsplan ter vaststelling aanbieden aan uw raad, is de nota van zienswijzen 

openbaar en in te zien voor bewoners.  

 

6. Wat heeft de gemeente gedaan, wat heeft de ontwikkelaar gedaan om de 

cultuurhistorische waarde (stadstuin) in het plan van de projectontwikkelaar te 

borgen? 

Aan het bestemmingsplan De Bergen 2009 ligt een cultuurhistorisch onderzoek ten 

grondslag. De panden Willemstraat 21-23 uit 1899 zijn geen monument, maar zijn wel 

van waarde als nog aanwezige oorspronkelijke bebouwing aan de Willemstraat, een 

historische wegverbinding tussen Eindhoven en Strijp. In het cultuurhistorisch onderzoek 

zijn deze panden als beeldondersteunend/ kenmerkend gewaardeerd.  

Daarnaast geldt voor het hele plangebied de waarde ‘cultuurhistorie’ om zo 

cultuurhistorische waarden ook in de toekomst te behouden en te beschermen. De 

ontwikkelaar heeft toegezegd de panden in de Willemstraat te renoveren.  

Er is echter niet in het cultuurhistorisch onderzoek geconcludeerd dat de verkaveling (de 

tuinen achter de woningen) in stand moet worden gehouden. Het onderzoek geeft wel 

aan dat bij verdere inbreiding op binnenterreinen aan de Heilige Geeststraat gelet moet 

worden op het herstellen van de doorbraak. Daar wordt met dit plan aan voldaan.   
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7. Op welke manier heeft inspraak & samenspraak met de buurt plaatsgevonden? Hoe 

verklaart de gemeente het feit dat bewonersvereniging de samenspraak als 

onvoldoende heeft ervaren? Bewoners voelen zich niet gehoord en buitenspel 

gezet. 

De ontwikkeling van en communicatie over het plan is in dit geval primair een 

verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer. De ontwikkelaar heeft er voor gekozen om 

eerst overeenstemming met de gemeente te bereiken. Het initiatief is in oktober 2008 

geagendeerd bij de Intake, het loket voor nieuwe initiatieven. Het eerste plan bestaat uit 

een hof-bebouwing van drie bouwlagen met 69 appartementen voor studenten en 

commerciële ruimte op een binnenterrein tussen de Willemstraat en de Heilige 

Geeststraat. Dit hof wordt bereikt via een “poortgebouw” van 3 lagen nieuwbouw aan de 

Heilige Geeststraat en de gerenoveerde panden aan de Willemstraat. Qua 

volume/hoogte sluit het initiatief aan op de gemiddelde hoogte van de Bergen maar 

stedenbouwkundig staat het plan op gespannen voet met de privacy en bezonning van 

aanliggende percelen. 

In 2011 heeft initiatiefnemer opnieuw een verzoek bij de Intake ingediend. Het plan is 

niet gewijzigd en opnieuw heeft de gemeente de stedenbouwkundige bedenkingen 

richting initiatiefnemer gecommuniceerd. In 2013 wijzigt het programma naar 58 studio’s, 

2 woningen en kantoorunits. De massa-volume is niet veranderd.  

In maart 2014 krijgt het initiatief binnen de gemeente formeel de status van ‘project’, 

omdat er een ruimtelijke procedure moet worden doorlopen. Eén van de 

randvoorwaarden bij een ruimtelijke procedure is de communicatie met omwonenden. In 

juni 2014 wordt tijdens een bewonersavond duidelijk dat de omwonenden zich niet 

kunnen vinden in het initiatief. In verschillende daarop volgende gesprekken worden 

zorgen geuit over privacy/bezonning ten gevolge van de drie-lagen hof-bebouwing op 

het binnenterrein en de doelgroep van bewoners. Omwonenden wensen dat nieuwe 

bewoners zich meer betrokken gaan voelen met de buurt. Expats/studenten zijn 

passanten. Op 12 juli 2016 is een informatieavond gehouden. Opnieuw geven bewoners 

aan dat de massa-volume niet is gewijzigd en dat hun zorgen overeind blijven. De 

zorgen resulteren vervolgens in 42 zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan.  

 

De initiatiefnemer is er eind 2016 op gewezen dat het bestemmingsplan niet verder in 

procedure kan zolang aan twee zaken niet is voldaan: 

1. initiatiefnemer moet serieuze pogingen ondernemen om draagvlak te krijgen in de 

buurt;  

2. het moet duidelijk zijn hoe het plan zich verhoudt tot de (nieuwe) regionale 

woningbouwafspraken.  

Ad 1: In december 2016 en januari en februari 2017 is door de gemeente apart overleg 

gevoerd met bewoners resp. initiatiefnemer. De overleggen hebben er toe geleid dat 

initiatiefnemer de massa/ volume heeft teruggebracht naar overwegend twee bouwlagen 

en ca 50 appartementen voor een brede doelgroep. Door het realiseren van lagere 

bebouwing zal de privacy/bezonning van omwonenden niet onevenredig worden 

aangetast. Bewoners worden uitgenodigd om mee te denken bij de verdere 

(architectonische) uitwerking. Hierbij zal rekening worden gehouden met de sfeer van de 

Bergen. Ambtelijk kan men zich vinden in de aanpassingen van het plan en dat is ook zo 

met de buurtbewoners gecommuniceerd. Buurtbewoners zijn niet akkoord. Zij zien liever 
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een nieuw ontwerp, dat op basis van gezamenlijk geformuleerde uitgangspunten en in 

goed overleg opnieuw vorm krijgt. 

 

Ad 2: Zienswijzen geven aan dat het initiatief strijdig is met de Verordening Ruimte, meer 

in het bijzonder met de woningbouwafspraken zoals die voor het Stedelijk Gebied gelden 

(SG). Deze afspraken zijn onderwerp van het traject Majeure Projecten, waarover 

Eindhoven samen met de provincie en de gemeenten in het stedelijk gebied in juli 2017 

nieuwe (kwalitatieve) afspraken heeft gemaakt. In december 2017 zijn deze afspraken 

binnen het Regionaal Ruimtelijk Overleg bekrachtigd. Om aan de afspraken te voldoen 

moet initiatiefnemer de paragraaf over Wonen in het bestemmingsplan aanpassen. De 

aanvullingen heeft de initiatiefnemer in januari 2018 aangeleverd. 

 

Ambtelijk wordt geconstateerd dat de initiatiefnemer heeft  voldaan aan de voorwaarden 

van de verordening Samenspraak en Inspraak uit 2008. De uitkomst van het proces is 

echter niet in lijn met de wensen van de bewoners, die liever een ander proces van 

samenspraak hadden doorlopen.  

 

8. Klopt het dat het verdichtingsgebied zoals vastgesteld in de Woonvisie (binnen de 

ring) door ambtenaren is beperkt tot het gebied van het centrum en de Bergen? Hoe 

is de raad hierin meegenomen, aangezien zij uitdrukkelijk tot verdichting binnen 

gehele ring heeft besloten? 

Nee, dat klopt niet. Het beleidskader voor verdichting (Woonvisie 2015) benoemt het 

gebied binnen de Ring als prioritair gebied voor verdichting. De Prioriteitennota toont aan 

dat in 2016 ruim 80% van de ontwikkelingen (transformaties, nieuwbouw en verdichting) 

zijn gerealiseerd binnen dit gebied. De meest recente visie die naast heel veel andere 

zaken ook over verdichting gaat, de Binnenstadsvisie (raad, december 2016), beperkt 

zich maar tot een deel van het gebied binnen de Ring, nl de binnenstad en de buurten 

die grenzen aan het kernwinkelgebied zoals De Bergen en de Dommelstraat..    

 

9. Ziet u een relatie tussen de ontwikkeling van het bedoelde terrein en het behoud 

van de panden aan de Willemstraat die zijn gelegen op de kop van dit terrein? 

Het behoud van de panden aan de Willemstraat vormt een belangrijke reden voor de 

gemeente om mee te werken aan het initiatief. 

 

10. Is het college bereid de mogelijkheden in kaart laten brengen om de raad in 

gelegenheid te stellen een mening te vormen op het tot nu toe doorlopen proces en 

de wenselijkheid van het de huidige plannen in de Bergen? 

Over het bestemmingsplan Willemstraat- Heilige Geeststraat en het proces hoe het plan 

tot stand is gekomen kan de raad zich een mening vormen tijdens een voorbereiding en 

meningsvormende vergadering.  Nu de initiatiefnemer het bestemmingsplan heeft 

aangevuld kan het dossier op route worden gestuurd voor behandeling in de raad.   
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11. Kunnen daarbij de consequenties in beeld worden gebracht van een eventuele 

uitspraak door de raad tegen het plan op dit moment? 

De raad heeft een eigen beslissingsbevoegdheid wat betreft de vaststelling van het 

bestemmingsplan. In de anterieure overeenkomst die met de initiatiefnemer is afgesloten 

is opgenomen dat vaststelling van het bestemmingsplan geen uitgemaakte zaak is en 

dat dit een risico is voor de initiatiefnemer.  

 

12. Graag zou GroenLinks bovenstaande informatie zo snel mogelijk ontvangen, bij 

voorkeur bij de beantwoording van de raadsvragen van D66. Mocht dat niet lukken, 

wanneer kunt u deze informatie dan wel leveren? 

Zie boven. 

 

 

Eindhoven, 16 januari 2018 

 


