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Raadsinformatiebrief
Onderwerp: Actualisering strategisch kader en uitvoeringsprogramma Genneper Parken.

Inleiding
In de afgelopen maanden is, in co-creatie met diverse interne en externe betrokkenen,
gewerkt aan een actualisering en herpositionering voor Genneper Parken; een vitale
schakel binnen de groene wig aan de zuidkant van Eindhoven. Hierbij is, naast tal van
groepsgesprekken en interviews, de basis gevonden in eerder door de raad vastgestelde
visies zoals de Structuurvisie (2004) en Masterplan Genneper Parken (2009; betreft
zuidoost GP), die destijds logischerwijs vooral ‘naar binnen gericht’ waren. Binnen de
huidige (groei)dynamiek in Brainport Eindhoven (met o.a. een bruisende High Tech
Campus en binnenstad) vraagt het gebied echter om een duidelijkere positie en rol in
relatie tot de opgaven van die veranderende stad. Daarmee wordt relevantie voor het
gebiedsprogramma gevormd, en een vergroot draagvlak en focus voor het
uitvoeringsprogramma. Via een breed proces (waar de raad tevens deel van uitgemaakt
heeft) is daarom input verzameld, verwerkt en getoetst om bijgevoegde Position Paper
tot stand te brengen, die tevens de basis heeft gevormd voor het uitvoeringsprogramma.
Dit document is daarmee niet alleen richtinggevend en prioriterend, maar is ook
uitnodigend bedoeld voor bestaande en nieuwe partners om de komende jaren samen te
(blijven) werken aan een toekomstbestendig Genneper Parken. Een uniek gebied waar
hoogwaardige maar soms kwetsbare groen en cultuur gekoesterd worden, en waar met
een hoogwaardige mix van voorzieningen een grote bijdrage geleverd wordt aan de
mentale, fysieke en sociale vitaliteit van de stads- en regiobewoner.






Actueel maatschappelijk onderwerp/probleem
Coalitieafspraak
Motie/amendement/toezegging
Anders, namelijk kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college

Besluit van college van burgemeester en wethouders
1. Instemmen met de vier hoofdopgaven voor Genneper Parken, te weten:
a. Sterkere vitaliteitsfunctie
b. Bescherming cultuurhistorie
c. Betere verbindingen
d. Heldere identiteit
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Instemmen met het uitvoeringsprogramma met de uitvoeringslijnen;
a. Creëer een samenhangende groene sport & vitaliteitscampus met een
duurzaam kloppend hart voor Genneper Parken.
b. Versterk de bestaande karakters en de zichtbaarheid van één onderbelichte
(unieke) kwaliteit; cultuurhistorie.
c. Verbeter de groene verbindingen voor mens en natuur; van stad tot regio.
d. Versterk de zichtbaarheid van dit gebied met een unieke mix van groen en
bewegen
Vaststellen van de “Position Paper Genneper Parken: Bron van vitaliteit”
De raad informeren middels bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Argumenten
1.

Deze Position Paper biedt een eenduidigere identiteit; om partners binnen
Genneper Parken meer met elkaar te verbinden, en het gebied een prominente
en logische plek te geven binnen het verhaal van Eindhoven.
De energie die zo kenmerkend is voor Eindhoven (als transformatiestad) is ook terug te
zien in Genneper Parken; als bron van vitaliteit de plek om jezelf op te laden (mentaal),
je energie kwijt te kunnen (fysiek), en een plek voor verbinding en contact (sociaal).
2.

Eerdere stukken m.b.t. Genneper Parken worden in tijd en context geplaatst en
geprioriteerd met een strategisch ontwikkelkader
Relevante (deel-)gebiedsstukken uit het verleden (zoals de Structuurvisie uit 2004, en
Masterplan GP uit 2009) worden niet overbodig maar krijgen juist nieuwe waarde en
focus door deze actualisering. Het gebiedsprogramma biedt een geactualiseerd
strategisch kader dat zijn vertaling kent in het uitvoeringsprogramma om samen te
werken aan de hoofdopgaven in Genneper Parken.
3.

Uitvoeringsprogramma als praktische vertaling biedt duidelijkheid, handvatten
tot samenwerking en uitnodiging
Door het praktische karakter een uitvoeringsprogramma blijft het niet bij (abstracte)
ambities, maar gaan we samen aan de slag om doelen te realiseren. Het biedt daarnaast
duidelijkheid in fasering van verwachte of gewenste (en ongewenste) ontwikkelingen op
korte en langere termijn.
4. Proces en programma geven invulling aan integrale versterking groene wiggen
Zoals ook opgenomen in het coalitieprogramma is het belang van de groene wiggen- en
parkenstructuur in en rondom de stad inmiddels breed erkend. Onderzoeken wijzen uit
dat beta’s bovengemiddelde behoefte aan groenomgevingen hebben; een extra
argument om juist in onze regio de groene wiggen te omarmen en passend te profileren.
Dit doorlopen proces heeft veel inzichten en ervaring opgeleverd in relatie tot de
aankomende omgevingsvisie waarin ook per gebied in samenwerking met stakeholders
uitgangspunten en prioriteiten bepaald dienen te worden. Die ervaringen kunnen en
worden logischerwijs dus ook breder benut voor andere gebieden (waaronder de
belangrijke functie van groen- en recreatiegebieden) waarin ruimte moet zijn voor
verschillen (bijv. cultuurhistorie) maar ook geleerd kan worden van overeenkomsten
(bijv. vitaliteitsfunctie voor omgeving, klimaatadaptatie en nabije ligging van een
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campus).
Kanttekeningen
1. Contrast in behoeften en belangen tussen cultuurhistorisch waardevolle
gebieden en dynamische gebieden is groot
Juist vanwege de vier landschappelijke karakters in Genneper Parken (stadspark,
natuur, agrarisch landschap, sportpark) zijn de positionering en hoofdopgaven zo van
belang om een impasse te voorkomen. De groei van de (binnen-)stad en campussen
brengt een groei van de drukte op de groengebieden/parken met zich mee, en vraagt
daarom om een proactieve benadering om kwetsbare delen (zoals het hoogwaardige
landschap van Gennep, waar o.a. de Stichting Vrienden Levend Erfgoed Gennep, en de
Henri van Abbestichting terecht nog eens notie van hebben gemaakt) te beschermen en
betere spreiding (bijvoorbeeld naar het meer dynamische sportdistrict en
Natuurgrenspark De Groote Heide) te bevorderen. Daardoor kan het contrast juist een
kracht in plaats van bedreiging blijven.
2. Niet alle ambities zijn direct financieel haalbaar
Een logisch gevolg van een dergelijk open en co-creatief proces is dat er ook zaken
ingebracht kunnen worden die niet direct mogelijk zijn. Tegelijkertijd zijn wij van mening
dat het durven dromen en concretiseren helpt om beter op kansen in te kunnen springen
om het gebied toekomstbestendiger te maken en partners onderdeel te maken van die
zoektocht naar (financiële) oplossingen. Om de verwachtingen te managen is
onderscheid gemaakt tussen korte en lange termijn acties, waarbij de korte termijn acties
dekking kennen uit reguliere en/of externe budgetten en voor lange termijn acties in veel
gevallen nog geen zicht is op financiële dekking.
Kosten en dekking
Het uitvoeren van de korte termijn acties passen binnen reguliere middelen en/of
(co)financiering van derden. Indien bepaalde projecten of acties door voortschrijdend
inzicht aanvullende middelen vragen, worden deze altijd via een separaat besluit
behandeld.
Bijlagen
“Position Paper Genneper Parken: Bron van vitaliteit”

Burgemeester en wethouders van Eindhoven,

secretaris
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