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Betreft :  Corona crisis   

 
 
Geacht college, 
 
 
In verband met de vele beperkende maatregelen ter bestrijding van het Corona virus 
willen wij uw gewaardeerde aandacht vragen voor het volgende. 
Tot nader orde zijn er geen bijeenkomsten toegestaan met meer dan 3 personen. Zelfs 
uw College en de gemeenteraad kunnen niet op de gebruikelijke wijze vergaderen. 
Hierdoor wordt het uiterst moeilijk, zo niet onmogelijk, de regelingen van inspraak en 
samenspraak volgens de gemaakte wettelijke en gemeentelijke afspraken in acht te 
nemen.  
Dit speelt vooral bij lopende en komende procedures tot vaststelling van ( diverse ) 
bestemmingsplannen en de vergunning verleningen, waarbij diverse belangen 
betrokken zijn. Veel nieuwe projecten staan in de startblokken en andere lopen nog 
steeds door terwijl de normale manier van overleg niet meer mogelijk is. 
De planvorming en voorbereiding gaat natuurlijk door maar hoe wordt het 
democratisch proces volgens de gemeentelijke en wettelijke afspraken, denk aan de 
omgevingswet, passend ingericht ? 
Tot voor de intreding van de Corona crisis verliepen de procedures op enkele 
uitzonderingen na volgens de vastgestelde regels van inspraak en samenspraak door 
wel aan iedereen,die op enigerlei wijze in een verdeeld proces betrokken was, de 
gelegenheid te geven gehoord te worden voordat de definitieve beslissingen werden 
genomen. 
Daaraan is een abrupt einde gekomen doordat, zoals gezegd, de bijeenkomsten van 
inspraak en samenspraak niet mogelijk zijn en omdat dan geen invloed op elkaar ( de 
bewoners en de verschillende belangengroepen ) mogelijk is wordt het proces van 
samen optrekken en tot een voor vrijwel iedereen aanvaardbaar resultaat te komen 
gefrustreerd. 
Als voorbeeld kan de ontwikkeling van Genneper Parken worden genomen waarin 
vele en  uiterst verschillende belangen een rol spelen. Binnen de Klankbordgroep 
Genneper Parken ( KGP ) is er een algemeen beeld hoe het verder moet Genneper 
Parken en staat deels haaks op datgene wat vanuit het gemeentelijk apparaat wordt 
bepleit. 
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In vergaderingen/bijeenkomsten van de Klankbordgroep kan na discussie een 
bepaalde gemene deler ontstaan waar de planmakers dan rekening mee kunnen 
houden. 
Nu de Klankbordgroep voorlopig niet meer bijeen kan komen en er geld is vrijgekomen 
voor verdere ontwikkeling ontstaat er een serieus risico dat het inspraakproces qua 
vorm en inhoud niet meer zal voldoen aan de basale eisen van opgesteld regels. Dat 
proces werd onlangs door de gemeenteraad als uiterst noodzakelijk benadrukt. 
 
De Henri van Abbe Stichting wil graag samen met andere betrokkenen , zijnde 
Trefpunt Groen Eindhoven en Stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed 
Eindhoven , op korte termijn afspraken met uw college maken hoe in deze crisistijd het 
democratisch proces anders in te richten. Nadat overeenstemming is bereikt, waarbij 
enerzijds de gemeentelijke processen en anderzijds inhoud en proces van inspraak 
gewaarborgd worden zou dit voorstel ter fiattering aan de gemeenteraad kunnen 
worden voorgelegd. 
Naar onze mening is het in verband met de gewenste snelheid in besluitvorming 
essentieel dat de nadruk niet zal liggen op een compleet uitgewerkt en juridisch gedekt 
nieuw “model “. Daarom vragen wij u om in nauw overleg met het ambtelijk apparaat 
de gelegenheid te krijgen om in overleg, met in achtneming van de essentiële inspraak 
eisen, te experimenteren .Mogelijk kan het beoogde “model “een opsomming zijn van 
voorwaarden om te voldoen aan het doel van inspraak. Van ons mag u verwachten dat 
wij actief input willen leveren aan dit “model “. 
   
 
 
Hoogachtend, 
 
Mede namens Trefpunt Groen Eindhoven en Stichting Bescherming 
Wederopbouwerfgoed Eindhoven, 
 
Het bestuur van de Henri van Abbe Stichting , 
 
 
Drs. M.H.P. van Abbe, vice-voorzitter 
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