
 
 
Afgelopen zomer hebben wij je uitgenodigd voor een enquête over de omgevingsvisie voor 
Eindhoven. 
De resultaten van die enquête vind je hier.  
 
Ook is er toen tijdens diverse bijeenkomsten samen met de stad gewerkt aan de visie.  
Alle resultaten en reacties zijn intussen verwerkt en besproken met de gemeenteraad. 
Nu ligt de omgevingsvisie ter inzage en kan iedereen reageren.  
 
Bekijken 
Je kunt de omgevingsvisie bekijken via www.eindhoven.nl/omgevingsvisie of 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Op het Inwonersplein (Stadskantoor) ligt ook een afgedrukt exemplaar. 
 
Informatie en vragen stellen 
Op woensdag 20 november organiseren we twee bijeenkomsten waar we de omgevingsvisie 
toelichten. 
Je kunt dan ook vragen stellen. De bijeenkomsten zijn van 19.00- 20.30 uur en 20.45 tot 
22.15 uur bij Igluu, Lichttoren 32. 
Je bent van harte welkom. Je kunt je aanmelden (voor 16 november) via 
www.eindhoven.nl/omgevingsvisie. 
Ook als je niet naar de bijeenkomst komt, kun je een reactie geven op de omgevingsvisie. 
Op www.eindhoven.nl/omgevingvisie lees je hoe je je reactie (zienswijze) kunt indienen. Dit 
kan tot en met 29 januari 2020. 
 
Meer resultaten van het Digipanel bekijken kan hier. Vul Digipanel in bij ‘trefwoorden’.  
 
Digipanel@eindhoven.nl 
   
Op het Digipanel is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. 

eindhoven.nl/privacyverklaring 
  

https://infogram.com/digipanel-omgevingsvisie-1hdw2jqjklkj4l0?live
http://www.eindhoven.nl/omgevingsvisie
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http://www.eindhoven.nl/omgevingvisie
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Omgevingsvisie
 
Met ongeveer 50 partners uit de stad (o.a. ondernemersverenigingen, belangen- en 
bewonersorganisaties, zorg- en welzijnsorganisaties en investerende en 
ontwikkelende partijen) heeft de gemeente gesproken over de omgevingsvisie: 
over de opgaven die voor ons liggen en de rol die de gemeente hierin moet 
vervullen. Hierover is, aan de hand van de ideeën van deze partners, ook de 
mening van het Digipanel gevraagd. De gemeente heeft in totaal zes stedelijke 
opgaven geformuleerd. Het zijn: 

 
Achtereenvolgens is per opgave aan de Digipanelleden gevraagd 
wat zij bij die opgaven als voornaamste bedreiging zien, waar 
kansen liggen, welke van de ideeën (die opgehaald zijn bij 
partners) men geschikt vindt en welke rol de gemeente moet 
vervullen.
 
Ten slotte is aan het Digipanel de vraag voorgelegd hoe 
belangrijk men werken aan deze stedelijke opgaven vindt.     
 
 
 
 
 
 

Gezonde groei van de stad 

Slimme en duurzame mobiliteit en goede stedelijke bereikbaarheid

Aantrekkelijk en hoog stedelijk centrum 

Duurzame en concurrerende economie 

Leefbare, sociale wijken met een sterke identiteit

Energietransitie
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Te weinig groen, door teveel (nieuwe) gebouwen

Steeds meer (vracht)verkeer

Slechte bereikbaarheid van de stad

De gevolgen van klimaatverandering (hitte en overtollig regenwater
in de stad)

Meer overlast en irritaties omdat meer mensen dicht bij elkaar
wonen

Teveel aandacht voor de hogere inkomensklasse, te weinig voor
kwetsbare inwoners

Het verlies van plant- en diersoorten in de stad

Steeds meer fastfoodketens in de binnenstad

Anders, namelijk...
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Bedreigingen Kansen Geschikte Maatregelen

Eindhoven wil op een gezonde manier groeien. Bij een gezonde groei van de stad zetten we in op een duurzame stad, met groene gebieden, 

gezonde lucht en een aantrekkelijke openbare ruimte. Een stad waar we inspelen op de gevolgen van de klimaatverandering. 

Werken aan een gezonde groei
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Het verdwijnen van de lokale middenstand (ondernemers van
kleine bedrijven)

Alleen woningaanbod voor rijke mensen

Niet prettig om er te zijn door drukte, geluidsoverlast en
windhinder

Anonimiteit en sociale onveiligheid door teveel woontorens

Achterblijven van het OV netwerk (bijvoorbeeld aansluiting op
Randstad)

Meer bouwen dan waar vraag naar is (leegstand)

Vervoer van gevaarlijke stoffen via het spoor

Een te grote scheiding tussen wonen en recreëren

Teveel evenementen

Anders, namelijk
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Bedreigingen Kansen Geschikte Maatregelen

Het centrum blijft qua karakter en uitstraling achter bij onze ambities om een economische wereldspeler te worden. We willen werken aan een 

levendig en aantrekkelijk centrum met meer en unieke plekken om te wonen en met meer groen. Een centrum waar veel te doen is voor iedereen. 

Aantrekkelijk en hoogstedelijk centrum 
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Slechtere verkeersdoorstroming

Slechte aansluiting van Openbaar Vervoer (OV) op elkaar

Negatieve invloed op de luchtkwaliteit

Teveel aandacht voor slimme mobiliteit en te weinig voor
traditionele oplossingen

Teveel focus op ruimte voor de auto

Verkeersdeelnemers stappen niet over op nieuwe
mobiliteitsvormen, zoals bijv. elektrisch rijden

Negatieve invloed op het klimaat

Mindervaliden pro�teren niet van nieuwe mobiliteit

Anders, namelijk: ...
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Bedreigingen Kansen Geschikte Maatregelen

Eindhoven kan niet verder groeien zonder een goede bereikbaarheid. We willen werken aan een stad die goed bereikbaar is, maar met oog voor 

schoner vervoer zoals fietsen, lopen en openbaar vervoer. 

Slimme en duurzame mobiliteit en goede stedelijke bereikbaarheid  
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Te veel verkeer en parkeeroverlast

Leegstand van winkels

Geen kansen voor jongeren op woningmarkt vanwege hoge
woonlasten

Groen dat niet goed is onderhouden, of dat een onveilig gevoel
geeft

Kamerverhuur en woningsplitsing

Eenzaamheid, bijvoorbeeld onder ouderen

Geen dynamiek, omdat er geen voorzieningen zijn

Te veel bebouwing

Mensen blijven maar kort wonen in een wijk, geen binding

Anders, namelijk: ...
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Bedreigingen Kansen Geschikte Maatregelen

Eindhoven kent veel verschillende wijken met een eigen karakter en identiteit, wij zijn daar trots op! Wij willen werken aan wijken die leefbaar en 

veilig zijn met een aantrekkelijke openbare ruimte. We werken aan een stad waar alle Eindhovenaren prettig kunnen wonen, werken en leven. 

Leefbare, sociale wijken met een sterke identiteit  
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Krapte op de woningmarkt

Regelgeving verandert niet snel genoeg mee met technologische
innovatie

Onvoldoende aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt

Krapte op de arbeidsmarkt

Bedrijven benutten elkaars reststromen niet (sluiten van
kringlopen, van bijv. energie)

Producten worden onvoldoende hergebruikt of gedeeld

Sommige bedrijven zijn niet voorbereid op het werken met
nieuwe technologie

Afhankelijkheid van andere landen voor belangrijke grondstoffen

Het eigenaarschap van producten ligt niet bij de juiste partij

Anders namelijk
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Bedreigingen Kansen Geschikte Maatregelen

Het versterken van de economie is een belangrijke opgave van onze stad. We willen werken aan het versterken van de bedrijventerreinen, de 

campussen, kantorenlocaties en buurteconomie, met aandacht voor duurzaamheid 

Duurzame en concurrerende economie  
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Onvoldoende organisatie, regie, onduidelijk beleid

De kosten zijn hoog

Er wordt geen actie genomen, omdat mensen innovatie afwacht…

Draagvlak (bij bewoners) ontbreekt

Veel overleg, weinig daden

Het elektriciteitsnet is niet berekend op de energietransitie (te…

Onvoldoende informatievoorziening om anderen mee te krijgen

Er is weinig ruimte beschikbaar (bijv. voor windmolens,…

Windmolens en zonnepanelen zijn niet op een mooie manier in …

Tijdspad is ambitieus

Buurtbatterij (voor opslag van zelf opgewekte energie) is…

Er is een tekort aan installateurs

Overlast door extra kabels en leidingen (straat open)

Anders, namelijk: ...
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Bedreigingen Kansen Geschikte Maatregelen

De grote opgave in het kader van de energietransitie is het terugbrengen van de CO2-uitstoot van de stad met 95% in 2050. We gaan op weg naar 

schone energie in de stad en wijken, denk bijvoorbeeld aan gasloos bouwen en zonne-energie. 

Energietransitie  
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De gemeente controleert naleving van regels en beboet als ze
worden overtreden

De gemeente moet netwerken en partijen aan elkaar verbinden

De gemeente bepaalt spelregels en kaders

De gemeente inspireert anderen om aan de slag te gaan

De gemeente adviseert anderen

De gemeente geeft subsidies om anderen te stimuleren aan de
slag te gaan

De gemeente voert zelf projecten uit en neemt zelf
maatregelen

De gemeente laat regels en kaders los
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Gezonde groei van de stad

Helemaal mee eens Eens Neutraal Oneens Helemaal mee oneens

Taken en rollen van de gemeente

Welke rol (taak) heeft de gemeente volgens jou bij het werken aan ...... 
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Gezonde groei van de stad

Leefbare, sociale wijken met een sterke identiteit

Slimme en duurzame mobiliteit en goede stedelijke
bereikbaarheid

Energietransitie

Aantrekkelijk en hoogstedelijk centrum

Duurzame en concurrerende economie
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De opgaven

Bekijk alle stedelijke opgaven en geef per opgave aan hoe belangrijk je werken aan deze stedelijke opgaven vindt 
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