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Betreft: Stand van zaken Verdichtingsvisie Binnenstad 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

U heeft een aantal keren met de gemeente gesproken over de Verdichtingsvisie 

Binnenstad. Daarnaast hebben wij schriftelijke reacties ontvangen op 25 september 

2019, 15 februari 2020 (erfgoed stichtingen) en 21 februari 2020 (platform EHV XL).  

Via deze brief informeren wij u over de stand van zaken en het vervolgproces.  

 

Vooraf  

Eindhoven is in trek. Bewoners die willen doorgroeien binnen hun eigen stad, starters op 

zoek naar hun eerste woning, studenten en werknemers vanuit binnen- en buitenland. 

Eindhoven als centrum van de Brainport regio met haar stedelijke voorzieningen trekt 

mensen aan uit alle windstreken. Eindhoven groeit en er is behoefte aan meer 

woningen. Voor alle doelgroepen, van luxe appartementen tot betaalbare huurwoningen. 

Daarom kiezen we voor verdichting in de Binnenstad en werken we aan een 

Verdichtingsvisie Binnenstad. 

 

Samenspraak  

Sinds najaar 2018 spreken we samen met de stad over de Verdichtingsvisie Binnenstad. 

Zo waren er onder meer bijeenkomsten bij de Dutch Design Week (2018), een 

stadsgesprek voor inwoners (2019), overleg met de erfgoed stichtingen en Trefpunt 

Groen (2020) en een expertmeeting (2020).  

 

Momenteel zijn we bezig met de afweging van alle reacties en het schrijven van een 

concept-verdichtingsvisie. Volgens planning buigt het college van Burgemeester en 

Wethouders zich op 25 augustus over deze concept-visie en de wijze waarop alle 

reacties zijn verwerkt. Daarna stuurt het college de concept-visie naar de gemeenteraad, 

waar deze naar verwachting op 22 september wordt toegelicht en op 29 september 

wordt besproken.  

 

Antwoord op uw reactie 

Op het moment dat de concept-verdichtingsvisie naar de gemeenteraad wordt gestuurd, 

ontvangt u deze ook, samen met een concreet antwoord op uw reactie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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U krijgt op dat moment de mogelijkheid om – als u daar aanleiding toe ziet – nog een 

aanvullende schriftelijke reactie in te dienen. Ook kunt u mondeling inspreken bij de 

gemeenteraad. Nadere informatie hierover volgt in de brief die u uiterlijk op 2 september 

a.s. van ons ontvangt.  

 

Omgevingsvisie 

De gemeenteraad heeft op 16 juni jl. de omgevingsvisie ‘Eindhoven: Kloppend hart van 

Brainport’ vastgesteld. Deze visie geeft voor de lange termijn de strategische kaders aan 

waarbinnen onze stad zich kan ontwikkelen. In de omgevingsvisie is de stedelijke 

opgave ‘Werken aan een aantrekkelijk en hoogstedelijk centrum’ opgenomen. Inzet is 

om het centrum verder te verdichten in combinatie met een aantrekkelijke openbare 

ruimte. De Verdichtingsvisie Binnenstad zal hier op aansluiten. Meer info over de 

omgevingsvisie? Kijk op www.eindhoven.nl/omgevingsvisie 

 

Besluitvorming Verdichtingsvisie Binnenstad naar verwachting eind 2020 

De verwachte bespreking van de Verdichtingsvisie Binnenstad in de gemeenteraad van 

september is bedoeld voor meningsvorming. Gehoord de meningen in de raad kan het 

college de concept-verdichtingsvisie aanpassen.  

 

Besluitvorming over de Verdichtingsvisie Binnenstad vindt hierna naar verwachting 

plaats eind 2020 in de gemeenteraad. Tezijnertijd ontvangt u hierover nadere informatie. 

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via email, Kees van Dommelen, e-

mail k.van.dommelen@eindhoven.nl of Kim Dekkers, e-mail k.dekkers@eindhoven.nl. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

namens burgemeester en wethouders van Eindhoven, 

 

 

 

 

Solange Beekman 

hoofd sector Ruimtelijke Expertise 
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