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Dit verslag beschrijft het samenspraakproces rond de omgevingsvisie. Hieruit blijkt hoe inwo-
ners, bedrijven, belangenorganisaties, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij 
de voorbereiding zijn betrokken. De resultaten van de samenspraak staan in de bijlagen.

Fasen en resultaten
We stellen de omgevingsvisie in vijf fasen op:
0. Voorbereidingsfase
1. Inventarisatie bestaand beleid
2. Herijking en aanvulling (samenspraak)
3. Rolbepaling
4. Inspraak (inloopbijeenkomst en zienswijzen)

Fase 0: Voorbereidingsfase

Deelnemende organisaties
In de voorbereidingsfase is met een aantal partijen besproken op welke manier zij betrokken willen 
worden bij de samenspraak over de omgevingsvisie. In deze fase zijn gesprekken gevoerd met de 
GGD, Omgevingsdienst (ODZOB), Veiligheidsregio (VRBZO), Trefpunt Groen Eindhoven (TGE), Plat-
form Gehandicapten Eindhoven (PGE), Waterschap De Dommel, Provincie Noord-Brabant, de ge-
meenten uit het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) en leden van de raadswerkgroep Omgevingswet. 

Met de eerste drie genoemde partijen hebben we afgesproken dat zij ook mee konden schrijven 
tijdens fase 1. De raadswerkgroep heeft aangegeven te willen luisteren naar de inhoudelijke inbreng 
van partners en inwoners. Ze heeft daarom alleen kaders meegegeven en meegedacht over de 
partijen die uitgenodigd moesten worden voor fase 2. Met deze wijzigingen konden alle partijen zich 
vinden in de voorgenomen aanpak.

Figuur 1 Processtappen en momenten van samenspraak
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Fase 1: Inventarisatie bestaand beleid

De gemeente heeft al eerder beleid vastgesteld waarin ambities en opgaven zijn beschreven. 
Samen met de GGD, ODZOB en VRBZO hebben we relevante beleidsstukken en informatie verza-
meld en samengevoegd als basis voor fase 2.

Fase 2:  Herijking en aanvulling (samenspraak)

Samenspraakproces bestond uit twee dialoogsessies, inzet van het digipanel en een aparte bijeen-
komst voor collega-overheden.

Dialoogsessies
Op 23 en 27 mei zijn twee dialoogsessies georganiseerd over de omgevingsvisie. Tijdens de dialoog-
sessies hebben we gesproken over de herkenbaarheid van de stedelijke opgaven, de dilemma’s, 
uitdagingen en kansen uit de praktijk, keuzes en afwegingen. Ook is besproken wat daarbij een 
passende rol van de gemeente is en met wie de gemeente samen aan deze opgaven kan wer-
ken. Hiervoor is een mix van gesprekspartners uitgenodigd, zoals bewonersvertegenwoordigers, 
ondernemersverenigingen, belangenorganisaties, zorg- en welzijns organisaties, investerende en 
ontwikkelende partijen en kennis- en onderwijsinstellingen. In bijlage 1 zijn de organisaties opge-
nomen die door het college zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de dialoogsessies, daarbij is ook 
de presentie aangegeven. 60 mensen vanuit 44 verschillende organisaties hebben deelgenomen. 
De uitnodigingen met videoboodschap die zijn verstuurd aan de genodigden, zijn opgenomen in 
bijlage 2. De verslaglegging van de dialoogsessies is opgenomen in bijlage 3. 

Digipanel
Het digipanel bestaat uit circa 6.500 inwoners die zichzelf hiervoor via onze gemeentelijk website 
hebben aangemeld. Via het digipanel kunnen inwoners (vanaf 15 jaar) hun mening geven over aller-
lei onderwerpen. De opbrengst van de dialoogsessies hebben we voorgelegd aan de leden van het 
digipanel. In totaal hebben 2.211 leden vragen beantwoord over telkens twee stedelijke opgaven en 
de bijhorende rol van de gemeente. Dit is net iets minder dan het gemiddelde aantal mensen dat 
meestal reageert. De lijst met vragen is opgenomen in bijlage 4 en de reacties in bijlage 5.

Bijeenkomst collega-overheden
Op 4 juli 2019 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden voor collega-overheden (regiogemeenten, 
MRE, SGE, waterschap, rijksoverheid). We hebben met hen de conceptversie van de omgevings-
visie besproken, waarin de input van de dialoogsessies al was verwerkt. 23 professionals van 18 
verschillende organisaties hebben hieraan deelgenomen. Zie bijlage 6 voor het verslag hiervan, 
met daarin de lijst van aanwezigen.
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Fase 3:  rolbepaling (t.b.v. sturings filosofie)

De opbrengsten van de dialoogsessies en het digipanel zijn geanalyseerd. Vervolgens hebben we 
gekeken of dit afwijkt van het huidige beleid en of de gemeente een andere rol op bepaalde opga-
ven moet innemen. In grote lijnen bleek uit de samenspraak dat we met de juiste zaken bezig zijn, 
vanuit de juiste rol. We hebben ook gemerkt tijdens de sessies dat partijen het op hoofdlijnen met 
elkaar eens zijn. In de uitwerking op stadsdeel, wijk, buurt of zelfs straatniveau komen de verschil-
len in beeld. De dialoogsessies gaven ook een aantal nieuwe inzichten. De samenvatting van de 
analyse van deze fase is terug te vinden in bijlage 7.

Fase 4:  Inspraak (zienswijzen en inloopbijeenkomst)

In deze laatste fase krijgt iedereen de gelegenheid om te reageren op de ontwerp-omgevingsvisie. 
We publiceren de omgevingsvisie via onze gemeentelijke website en leggen een geprinte versie ter 
inzage op het inwonersplein in het stadskantoor. De ter inzagelegging kondigen we aan via Groot 
Eindhoven. Via een persoonlijk bericht informeren we alle genodigden voor de dialoogsessies, het 
digipanel en onze overlegpartners (zoals het waterschap, onze buurgemeenten, de provincie en het 
rijk). Tijdens de inspraakperiode organiseren we een inloopbijeenkomst. Geïnteresseerden kunnen 
de resultaten inzien en vragen stellen. Daarnaast krijgt iedereen de gelegenheid om zienswijzen in 
te dienen.

Achtergrond

De omgevingsvisie is opgesteld conform het Koersdocument omgevingsvisie (februari 2018), de 
Verordening Samenspraak en Inspraak gemeente Eindhoven (2008) en de commissienotitie 
kaders samenspraak omgevingsvisie (d.d. 2 april 2019). De aanbevelingen en verbeterproces-
sen zoals beschreven in het rekenkamerrapport condities voor co-creatie (2017) zijn meegeno-
men bij de aanpak, voor zover van toepassing op het voorliggend samenspraakproces.

https://eindhoven.raadsinformatie.nl/document/6172645/1/18bst00034_-_Bijlage_1_-_Koersdocument_omgevingsvisie_Gemeente_Eindhoven
https://www.eindhoven.nl/sites/default/files/2017-06/Verordening%20Samenspraak%20en%20inspraak%20%282008%29.pdf
https://raadsinformatie.eindhoven.nl/user/voorstel/action=showdoc/gd=655/Commissienotitie_Kaders_samenspraak_omgevingsvisie.pdf
https://raadsinformatie.eindhoven.nl/user/voorstel/action=showdoc/gd=655/Commissienotitie_Kaders_samenspraak_omgevingsvisie.pdf
https://www.eindhoven.nl/sites/default/files/2017-09/Rekenkamerrapport%20Condities%20voor%20co-creatie.pdf
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Stakeholder Aanwezig

Overheden
Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) ja

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) ja

Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO) ja

Waterschap De Dommel nee

Politie Zuidoost nee

CURE Afvalbeheer nee

Ministerie RWS: Rijkswaterstaat                                                          

Dienst Zuid-Nederland ja

Belangenorganisaties
Platform gehandicapten Eindhoven ja

Stichting Wederopbouw nee

Stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed ja

Architectuurcentrum Eindhoven nee

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit nee

EHV365 nee

EHV247 ja

Dutch Design Foundation nee

AiREAS / Stad van Morgen nee

Eindhovense Sportraad nee

Expat center nee

Vastgoedbelang ja

Stad&Co ja

Biotope city ja

I.s.m. Trefpunt Groen

Trefpunt Groen Eindhoven ja

Henri van Abbe Stichting ja

Stichting Stadsnatuur ja

KNNV nee

IVN Veldhoven Eindhoven Vessem ja

Naturio/ Stamtafel Biodiversiteit ja

Fietsersbond Eindhoven ja

Ecoloog Alterra nee

Gewildgroei/ Vrienden van het Gloeilamp-
plantsoen

nee

Woningcorporaties

Wooninc. nee

Woonbedrijf ja

‘thuis ja

Trudo nee

Inwoners

Stamtafel biodiversiteit/ Burgerparticipatie ja

Katholieke Bond Ouderen (KBO) nee

Platformen Eindhovense Klantenraden (PEK) nee

Clientenraad Sociaal Domein nee

Bedrijfsleven 

VNO-NCW ja

Bedrijveninvesteringszone Eindhoven (BIZ) ja

Ondernemers Stichting de Bergen (OSDB) nee

Federatie van Ondernemersverenigingen 
(FOE) 

nee

Ondernemersverenigingen Eindhoven (OVE) nee

Brainport Development ja

High Tech Campus nee

Brainport Industries Campus (BIC) nee

BrabantWater nee

Eindhoven Airport nee

Hotel Eindhoven nee

Bouwende partijen

NEPROM nee

Hurks nee

SDK nee

Foolen en Reijs nee

BPD NL nee

Heijmans ja

BAM = AMRED nee

Amvest ja

KCAP nee

West8 nee

MVRDV nee

Onderstaande partners zijn uitgenodigd voor de dialoogsessies over de omgevingsvisie op 23 en 27 mei 2019.  
Uiteindelijk waren 60 personen van 44 verschillende organisaties aanwezig.
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Onderwijs en kennisinstellingen

Design Academy nee

Professor TU/e & voorzitter VOKE ja

Fontys nee

SUMMA nee

OMO nee

Salto nee

SKPO nee

Zorg & Welzijn

WIJ Eindhoven nee

NEOS nee

Humanitas nee

Rode Kruis nee

Buro Cement nee

Vitalis nee

GGzE nee

Archipel nee

Futuris Zorg & Werk nee

Lunetzorg nee

Dynamo Jeugdwerk nee

Openbaar vervoer

NS nee

Hermes nee

Reizigersorganisaties (ROVER/OVO) nee

ProRail nee

Taxibranche nee

Energiepartijen

040energie (via TGE) ja

Enexis ja

Ennatuurlijk ja

Enpuls nee

Stichting Stadsverwarming Eindhoven nee

Bewonersogranisaties

Stadstuin De Bergen ja

Irisbuurt ja

Buurtvereniging Looiakkers nee

Stichting Wijkoverleg 't Ven ja

Wijkvereniging Hanevoet ja

Dorpsraad Acht ja

Bewoners Initiatief Gildebuurt (BIG) ja

Leefbaarheidsteam Eckart-Luytelaer ja

Bewonersvereniging Gijzenrooi ja

Stichting leefbaarheidsteam 't Hool ja

Stichting Blaarthem ja

Buurtvereniging Rochusbuurt nee

Stichting Buurtbeheer Genderbeemd ja

Buurtvereniging Riel de parel van Zesgehuch-
ten

ja

Stichting Wijkoverleg 't Ven ja

Bewonersvereniging Eikenburg-De Roosten ja

SBOB nee

Quantuz nee

Wijkvereniging Vonderkwartier nee

Jongeren

6 scholieren van het Van Maerlant Lyceum ja

Raadsleden

7 raadsleden ja

Veel genodigden die zelf niet aanwezig konden zijn, hebben 
zich laten vervangen. Maar ook kwam het voor dat een partij 
helemaal niet was vertegenwoordigd. We hebben gevraagd 
waarom dat was. Hierop kregen we van 20 genodigden een 
reactie.

Vijftien personen waren niet beschikbaar op de tijdstippen 
van de dialoogsessies. Dit was vanwege vakantie, andere 
(last minute) werkzaamheden of privéomstandigheden. Eén 
partij gaf aan al veel samen te werken met de gemeente, 
maar aan dit onderwerp geen prioritiet te geven. Eén per-
soon had door een verhuizing de uitnodiging over het hoofd 
gezien. Twee personen hadden zich opgegeven voor een 
onderwerp dat, door te weinig belangstelling, niet besproken 
is op de bijeenkomst waar ze zich voor hadden aangemeld. 
Zij hebben ruimte gekregen om schriftelijk te reageren op het 
verslag van het gesprek over dit onderwerp tijdens de andere 
bijeenkomst. Tot slot gaf 1 persoon aan ‘allergisch’ te zijn voor 
vergaderen.
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Uitnodiging omgevingsvisie 2019 

 

    

 

Wethouder Yasin Torunoglu:  
“Denk mee over de toekomst 

van onze stad.” 
 

 

 

 

 

Dialoogsessies over de omgevingsvisie 

 
Geachte voorzitter, beste bewonersorganisatie, 
  
U ontvangt deze uitnodiging omdat uw gegevens bekend zijn bij onze afdeling 
Gebiedsexpertise. 
 
Het aantal inwoners en bedrijven in Eindhoven neemt toe. Dat leidt tot een grote vraag 

klik hier voor de link

(andere partners hebben een vergelijkbare uitnodiging ontvangen)
 voor bewonersorganisaties

bij
lage 
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https://www.youtube.com/watch?v=aF3KH8y1oVE&feature=youtu.be


 

naar ruimte voor wonen, werken en voorzieningen. Hoe gaan we slim om met onze 
beperkte ruimte? Welke opgaven zien we voor de stad? Welke rol spelen de gemeente en 
onze partners in de stad? Graag benutten we uw denkkracht om antwoorden te vinden op 
dit soort vragen. Deze antwoorden gebruiken we om te komen tot een eerste 
omgevingsvisie. 
 

Praat mee! 
De gemeente Eindhoven organiseert twee dialoogsessies met o.a. ondernemersverenigingen, 

belangenorganisaties, zorg- en welzijnsorganisaties, investerende en ontwikkelende partijen en 

kennis- en onderwijsinstellingen. We hebben daar ook graag een afvaardiging van 

bewonersorganisaties bij. 

 
De omgevingsvisie 

De omgevingsvisie beschrijft de belangrijkste ambities van Eindhoven, die te maken hebben met 

de leefomgeving. De omgevingsvisie laat zien wat de samenhang is tussen bijvoorbeeld ruimte, 

milieu, gezondheid, natuur, verkeer en erfgoed. De omgevingsvisie maken we in het kader van 

de Omgevingswet die op 1 januari 2021 in werking treedt. De opbrengsten van deze 

dialoogsessies wegen we af en verwerken we waar dat kan, in de eerste versie van de 

omgevingsvisie. Dit is mede afhankelijk van de haalbaarheid, de politieke besluitvorming en of 

het idee in te passen is in de omgevingsvisie. De gemeenteraad stelt begin 2020 een eerste 

versie van de omgevingsvisie vast. 

 

Voor wie? 

Deze uitnodiging is bedoeld voor inwoners die een grotere groep mensen vertegenwoordigen 

vanuit een organisatie. Volgens onze informatie geldt dat voor u/uw bewonersorganisatie. Het 

zou mooi zijn als de deelnemers ook kennis of ervaring hebben op een van de onderwerpen uit 

de omgevingsvisie: ruimte, milieu, gezondheid, natuur, verkeer en erfgoed. We nodigen ook 

belangenorganisaties uit die specifieke groepen inwoners vertegenwoordigen, zoals Platform 

Gehandicapten en de Katholieke Bond Ouderen. 

 

Met vriendelijke groet,  

College van Burgemeester en wethouders  

Eindhoven  

 

  

Programma 

 

• Welkom door de wethouder  
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• Introductie omgevingsvisie en stedelijke opgaven  

• In dialoog over een stedelijke opgave naar keuze 

• Kijken naar en reageren op de opbrengsten van andere dialogen 

 

Datum & Tijd  
U kunt kiezen tussen deelname op:  

 

Donderdagavond 23 mei 2019 van 19:00 tot 21:30 uur  
(inloop vanaf 18.30 uur, napraten tot 22.00 uur)  

 

Maandagmiddag 27 mei 2019 van 14:00 tot 16:30  
(inloop vanaf 13.30, napraten tot 17.00 uur) 

 

  

 

Aanmelden en meer informatie 

 

Aanmelden kan tot 26 april 2019. Deze uitnodiging is voor u persoonlijk. Als u zelf verhinderd 

bent, kan een vervanger deelnemen. Als zich te veel deelnemers aanmelden, dan maken we 

een selectie. We stellen u hiervan op de hoogte. Vanwege de organisatie kunnen we maar 1 

afgevaardigde per organisatie ontvangen. U krijgt ook aan einde dit jaar/begin volgend jaar 

gelegenheid om te reageren op de concept ontwerp omgevingsvisie tijdens een 

inloopbijeenkomst. Hiervoor ontvangt u een aparte uitnodiging. 

 

Voor meer informatie over de omgevingsvisie: eindhoven.nl/omgevingsvisie 

Vragen? Mail ons op: omgevingswet@eindhoven.nl 

 
Locatie: Igluu Eindhoven, Lichttoren 32  

 

  

 

Ik meld me aan voor de dialoogsessie 
op 23 mei  

 

  

Ik meld me aan voor de dialoogsessie 
op 27 mei  
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Opzet dialoogsessies
Op donderdagavond 23 mei en maandagmiddag 27 mei werden twee dialoogsessies geor-
ganiseerd over de omgevingsvisie van gemeente Eindhoven. Centraal stonden de stedelijke 
opgaven en de rol van de gemeente en partners daarin. In dit document zijn de opbrengsten 
samengevoegd van de verschillende gesprekken hierover. De opgaven, zoals de gemeente ze 
ziet, zijn telkens vooraf aan de dialoog erover plenair toegelicht.

*Over de stedelijke opgave om te werken aan een duurzame en concurrerende economie is 
geen gesprek gevoerd, omdat hier te weinig deelnemers zich voor hadden opgegeven.

Deelnemers
Voor de dialogen waren onder meer uitgenodigd: afgevaardigden van bewonersorganisaties, 
ondernemersverenigingen, belangenorganisaties, zorg- en welzijnsorganisaties, investeren-
de en ontwikkelende partijen en kennis- en onderwijsinstellingen. Ook gemeenteraadsleden 
waren aanwezig als toehoorder.

Vervolg
De opbrengsten van deze dialoogsessies wegen we af en verwerken we waar dat kan, in de 
eerste versie van de omgevingsvisie. Hierbij zullen we gebruikmaken van het digipanel. De 
omgevingsvisie beschrijft de belangrijkste ambities van Eindhoven, die te maken hebben met 
de leefomgeving. De omgevingsvisie laat zien wat de samenhang is tussen bijvoorbeeld ruim-
te, milieu, gezondheid, natuur, verkeer en erfgoed. De omgevingsvisie maken we in het kader 
van de Omgevingswet die op 1 januari 2021 in werking treedt. De gemeenteraad stelt begin 
2020 een eerste versie van de omgevingsvisie vast.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht op www.eindhoven.nl/omgevingsvisie

inhoudsopgave

1. Gezonde groei van de stad (23 en 27 mei 2019)  3
2. Aantrekkelijk en hoogstedelijk centrum (23 en 27 mei 2019)  12
3. Leefbare en sociale wijken met een sterke identiteit (23 en 27 mei 2019)  18
4. Slimme en duurzame mobiliteit en goede stedelijke bereikbaarheid (27 mei 2019) 25
5. Energietransitie (23 en 27 mei 2019) 29
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1
Gezonde groei van de stad 
(23 en 27 mei 2019)

Deelnemende organisaties
▪ Trefpunt Groen Eindhoven (TGE), coördinator
▪ GGD BZO, gezondheidsmakelaar
▪ Omgevingsdienst Brabant Zuidoost (ODZOB), adviseur milieu
▪ Bioptcity, Collectief Duurzame daken, Bouwmeester Nuenen, architect
▪ GGD
▪ IVN Veldhoven Eindhoven Vessem, bestuurslid
▪  Voormalig stedenbouwkundige en planoloog  gemeente Eindhoven, bescherming wederop-

bouw erfgoed
▪ Naturio, ecoloog
▪ Stadstuin De Bergen
▪ Leerling van het Van Maerlant Lyceum
▪ Trefpunt Groen Eindhoven
▪ Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
▪ Leerling van het Van Maerlant Lyceum
▪ Stichting Stadsnatuur Eindhoven

Kennismaking
Tijdens één van de sessies is bij de tafel over deze opgave een voorstelrondje gemaakt waarbij 
iedereen een statement mocht maken. Dit waren daarbij de antwoorden:
▪ Eindhoven is dynamisch
▪ Eindhoven is complex
▪ Eindhoven geweldige stad!
▪ Eindhoven nog niet groen genoeg in het hart van de stad
▪ Ik zie het Eindhoven doen
▪ Groeien met te weinig ruimte
▪ Dynamische stad
▪ Gevarieerde mooie stad
▪ Groot dorp
▪ Gezellig en groot dorp
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Vraag 1: Is de stedelijke opgave herkenbaar?
Aanvulling op pitch: biodiversiteit en water.

De groei van de stad moet opgevangen worden in een verdichtingsmodel / hogere gebouwen. 
Meer aandacht voor hoogwaardiger groen en hoogwaardige openbare ruimte, juist ook in de 
binnenstad. 
Beter OV en fietsvoorzieningen als voorwaarde voor een leefbare, verdichte, autoluwe binnen-
stad.
Stimuleren gezond verplaatsen. Voorbeeld Drents Dorp. Puntensysteem waarmee je in winkels 
korting kunt krijgen bij aankopen.
Regeling omtrent opsplitsen woningen wordt verruimd. Minimale afstand van 50 meter terug 
naar 30 meter. Daar zijn veel inwoners niet blij mee. Verhuur van kamers bij koophuizen: af-
stand groter maken dan 30 mtr.

Vraag 2:  Welke kansen en bedreigingen ziet u ten aan-
zien van deze opgave?

Met groen en rood hebben deelnemers de belangrijkste aangegeven: welke kans en/of 
bedreiging heeft prioriteit?
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Kansen Bedreigingen
Mobiliteit Mobiliteit

▪ Gratis OV 
▪ Transferia 
▪ Milieuzones (ook voor brommers!!)
▪ Autoluw: gezonder en veiliger
▪ Gezonde infrastructuur
▪  Bevorderen van alternatief vervoer, par-

keervoorziening  aan de rand van de stad
▪  Bevorderen van alternatief vervoer, par-

keervoorziening  aan de rand van de stad
▪ Goede fietspaden door de hele stad
▪  Maak echte aantrekkelijke leefruimte erbij 

door ruimtelijk beslag auto verkleinen. 
▪  Schaal van de binnenstad is prima te belo-

pen/fietsen.
▪ Fietsers binnen De Ring overal voorrang
▪  Bereikbaarheidsalternatieven (MAAS, P+R, 

HOV)
▪  Stimuleren gezond verplaatsen. Voorbeeld 

Drents Dorp: puntensysteem korting in win-
kels bij aankopen.

▪  Druk wegennet, overvloed aan auto’s, files
▪  Luchtkwaliteit verslechterd
▪  Verkeersonveiligheid
▪  Bereikbaarheid hulpdiensten neemt af
▪  Te weinig fietsvoorzieningen
▪  Groei goederenvervoer en goederenstro-

men 
▪  Groei vrachtverkeer
▪  Infrastructuur is niet uitnodigend voor al-

ternatief vervoer
▪  Onvoldoende alternatieven voor goede be-

reikbaarheid / doorstroming van forensen 
en bezoekers

▪  Een groeiende stad met verspreiden voor-
zieningen leidt tot een stad die erg afhanke-
lijk is van auto’s. Daarom oog houden voor 
een compact model met centrale voorzie-
ningen wat leidt tot fietsgebruik, etc.

Veilige en sociale omgeving Veilige en sociale omgeving

▪  Appartementen en voorzieningen (bereik-
baar) voor ouderen in de wijk

▪  Speeltuintjes en beweegparken voor oude-
ren bij elkaar in de openbare ruimte (maakt 
dat ouderen meer buiten komen) 

▪  Borgen van veiligheid, veilige leefomgeving
▪  Sociale samenhang  bevordert samenred-

zaamheid
▪  Meer sociale samenhang geven aan wijken
▪  Deeleconomie - sociale samenhang
▪  Meer mogelijkheden voor nieuwe ontmoe-

tingsvormen bv daktuinen / groene plekken
▪  Werken aan sociale cohesie
▪  Tuin voorzieningen voor "iedereen"
▪  Sociale cohesie door deeleconomie

▪  Is een stad veilig voor ouderen met demen-
tie?

▪  Mensen worden ouderen; hoe gaat dat? 
Houden we hier rekening mee t.a.v. inrich-
ting openbare ruimte?

▪  Hogere veiligheidsrisico’s door verdichting.
▪  Leefbaarheidsproblemen.
▪  Sociaal isolement en opgaan in de massa.
▪  Mensen worden over het hoofd gezien.
▪  Verzuiling: minder mensen met kinderen, 

minder sociale samenhang: oog houden 
voor wijken en buurten.

▪  Te veel aandacht naar nieuwkomers / ex-
pats, te weinig naar kwetsbaren

▪  Spanning door mensen die dicht op elkaar 
wonen (lawaai, overlast)

▪  Niet alle aandacht naar nieuw te ontwik-
kelen gebieden maar ook naar bestaande 
wijken

▪  Architect is grootste bedreiging voor ge-
zonde verstedelijking; heeft te weinig oog 
voor groene aantrekkelijke leefruimte als 
gezamenlijke sociale huiskamer.

▪  Verhuur van kamers bij koophuizen: afstand 
groter maken dan 30 mtr.
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Karakteristiek Karakteristiek

▪  Aanwezigheid Dommel en Gender: kansen 
voor groen, thermisch comfort, rust

▪  Stad groter = de wijken meer eigenheid 
geven / authenticiteit, onderscheidend ten 
opzichte van elkaar.

▪  Verlies eigenheid
▪  Architectuur met een hoofdletter 

Economie en werkgelegenheid Economie en werkgelegenheid

▪  Economische groei levert financiële kansen 
op

▪  Meer werk door groei
▪  Gezondheidsbevordering kan makkelijk 

weggestreept worden t.o.v. economische 
belangen

▪  Sociale cohesie door deeleconomie.
▪  Economische groei levert geld op wat kan 

worden geïnvesteerd in onze opgaven, 
maar ehv is arm, dus hoe aanwenden voor 
maatschappelijke opgave?

▪  Ecologie delft onderspit voor economie
▪  m2 uitgifte winnen ten koste van groen

Gezonde leefomgeving Gezonde leefomgeving

▪  Borgen van gezonde leefomgeving
▪  Speelveldjes norm (200m)
▪  Parkeren en speelveldjes op korte afstand 

Meer openbare ruimte bij hoogbouw
▪  Groene stad en buitengebied verbinden
▪  Eerst groen een plek geven, daarna rood
▪  Grijs gebied verdichten
▪  Groen in centrum blijft groen
▪  Natuurlijk groen en biodiversiteit ook goed 

voor gezondheid
▪  Groene zones worden versterkt en verbon-

den in de binnenstad
▪  Verleid mensen om meer te bewegen, bijv 

door beweegtuinen
▪  Weren van geluidbronnen bij wonen
▪  Groen levert geld op - middelen om slim te 

veraangenamen
▪  Geef bewonersinitiatieven m.b.t. groen / 

gezondheid een podium
▪  Sportvoorziening in de openbare ruimte
▪  Techniek: groen op daken boven parkeerga-

rages / tunnels mogelijk
▪  Houtbouw; gezonder in gebruik en veel 

minder belastend dan beton.
▪  Openbare ruimte rondom hoogbouw zo 

inrichten dat de omgeving ook profiteert.

▪  Hogere gezondheidsrisico’s door verdich-
ting

▪  Verdichting is niet gezond
▪  Vervuiling Bevolkingsgroei legt beslag op 

beperkte groene ruimte
▪  Bevolkingsgroei i.r.t. ruimte (grote ruimte-

druk)
▪  Vermesting
▪  Buitengebied is een grote fabriek gewor-

den, met alle leefbaarheids- en gezond-
heidsproblemen die daar bij horen.

▪  Verstoring
▪  Openbare ruimte opgeofferd voorverdich-

ting
▪  Luchtkwaliteit verslechterd
▪  Te weinig fietsvoorzieningen
▪  Schaalgrootte
▪  Spanning door mensen die dicht op elkaar 

wonen (lawaai, overlast)
▪  Cumulatie van geluid wordt erger door meer 

wonen en voorzieningen binnen de ring
▪  Binnenstad vol fastfoodketens
▪  Zorg voor een rookvrije omgeving voor onze 

nieuwe generatie
▪  Gezondheidsbevordering kan makkelijk 

weggestreept worden t.o.v. economische 
belangen

▪  Leefbaarheids- en gezondheidsproblemen 
in het buitengebied
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Klimaatadaptatie Klimaatadaptatie

▪ Bomen als airco’s inzetten
▪ Halfverharding / open asfalt / ZOAB wit
▪ Licht asfalt (ipv zwart) ter koeling
▪  Toepassen van verkoelende poreuze 

straatstenen (in Nice ontwikkeld, geven 
90C koeling)

▪  Dubbel grondgebruik (bijv. groene daken en 
energetische daken) voorschrijven.

▪  Klimaatadaptatie
▪  Duurzaam bouwen
▪  Houtbouw; gezonder in gebruik en veel 

minder belastend dan beton.
▪  Warmtenet
▪  Aanwezigheid Dommel en Gender: kansen 

voor groen, thermisch comfort, rust
▪  Tegeltax, bitumentax
▪  OZB afhankelijk van milieuprestatie
▪  Omvang van de opgave is ook een kans om 

ambities rondom biodiversiteit, natuur in 
de stad en groene buitenruimte waar te 
maken.

▪  Opwarming/hittestress
▪  Klimaatverandering gaat problemen ople-

veren

▪  Grote van de opgave waarvoor we staan 
rondom klimaat en energie.

Biodiversiteit Biodiversiteit

▪  Bij ontwikkeling natuur en biodiversiteit 
mee laten liften

▪  Natuurvriendelijke daken 
▪  Mosbeton; zorgt dat gevels vanzelf groen 

worden
▪  Duurzaam bouwen
▪  Natuurinclusief bouwen: woontoren van 

Trudo met beplanting die insecten aantrekt 
(bevorderen biodiversiteit) was perfect 
geweest.

▪  Dubbel grondgebruik (bijv. groene daken en 
energetische daken) voorschrijven.

▪  Groen definiëren
▪  Kies bij groen ook voor biodiversiteit
▪  Groene stad en buitengebied verbinden
▪  Groen verplaatsen mits geen natuurwaarde 

en lage functie
▪  Groen in meerdere lagen
▪  Ecologie
▪  Hoogwaardig groen in de stad i.p.v. eenzij-

dig groen
▪  Groene wiggen behouden en verbeteren 

t.b.v. een aantrekkelijke stad

▪  Biodiversiteit in de stad onder druk (bijv. 
bijen en vlinders)

▪  Eenzijdig groen: weinig onderhoud, weinig 
kwaliteit

▪  Vermesting, vervuiling, verstoring: meer 
rustpunten nodig in de stad.

▪  Natuur en stad gaan niet altijd goed samen 
▪  Ecologie delft onderspit voor ecnomie
▪  Stad is het laatste bastion voor onze biodi-

versiteit
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Voorzieningen en activiteiten Voorzieningen en activiteiten

▪  Groei van culturele activiteiten. Meer men-
sen, meer te attracties.

▪  Tuin voorzieningen voor "iedereen"
▪  Voorzieningen zoals school en huisarts op 

fietsafstand van woning

▪  Verschraling en verlies culturele en sport-
voorzieningen: een goed voorzieningenaan-
bod is nodig om een aantrekkelijke stad te 
zijn / te blijven, ook voor nieuwkomers die 
werken bij voor ons belangrijke bedrijven.

▪  Een groeiende stad met verspreiden voor-
zieningen leidt tot een stad die erg afhanke-
lijk is van auto’s. Daarom oog houden voor 
een compact model met centrale voorzie-
ningen wat leidt tot fietsgebruik.

Draagvlak en informatie Draagvlak en informatie

▪  Communicatie, luisteren en respect voor de 
ander (ruimte geven, niet voorschrijven).

▪  Nieuwe Eindhovense mentaliteit 
▪  Meer ontwikkeling (onderwijs)
▪  Natuureducatie breed oppakken voor alle 

leeftijden
▪  Communicatie ethiek in alle lagen
▪  Participeren met belanghebbenden door 

samen een gebied in te richten
▪  Stakeholder in stad uitdagen en meenemen 

in de brede ontwikkeling!

▪  De mentaliteitsverandering.
▪  Politieke wil/durf (alle auto’s verbieden kost 

stemmen) en maatschappelijk draagvlak. 
▪  Natuureducatiecentrum verdwenen
▪  Gebrek aan kennis en feiten om de proble-

matiek voor het voetlicht te krijgen.
▪  Onwil mensen
▪  Ivoren torens top down
▪  Niet integraal denken

Initiatiefnemers Initiatiefnemers

▪  Bouwgroepen
▪  Geef bewonersinitiatieven m.b.t. groen / 

gezondheid een podium
▪  Nieuwe Eindhovense mentaliteit
▪  Stakeholder in stad uitdagen en meenemen 

in de brede ontwikkeling!

Vraag 3: Welke keuzes moeten we maken?

Afweging en keuzes
	 ▪  eigenlijk is het een integraal plaatje. Je kunt er niet één specifiek onderdeel of idee 

uitpakken om aan te pakken. Geen cherrypicking!
	 ▪  als er toch een keuze moet worden gemaakt: de belangrijkste knop om aan te draai-

en is toch het verkeerssysteem. Verkeer is de grote boosdoener. We geven ieder 
jaar 30 miljoen uit aan zorguitgaven die direct te wijten zijn aan het verkeer. Voor 
dat bedrag kun je gratis openbaar vervoer aanbieden. Laat de zorgverzekeraar dat 
betalen. Hoogwaardig OV, goede fietsverbindingen, geen auto’s van bezoekers in 
de stad. Gezonde infrastructuur. Alternatieve vervoersvormen i.p.v. auto. Zorg voor 
meer goede bereikbaarheidsalternatieven (MAAS, P+R, HOV). Offer ruimte voor auto-
verkeer/stalling op. Maak van Eindhoven “kampioen fietsstad”.

	 ▪  in z’n algemeenheid is dit thema toch ook een mentaliteitskwestie. Lang niet 
iedereen in de stad vindt dit (duurzaamheid en gezonde groei) ook daadwerkelijk be-
langrijk. De urgentie en mentaliteit ontbreekt om te veranderen. Eigenbelang lijkt te 
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prevaleren (ik wil een auto voor de deur). De combinatie 'groei vd stad en autobezit' 
gaat niet goed samen; in Eindhoven wil men nog de auto vlakbij. In Amsterdam veel 
meer vanzelfsprekend om van ov gebruik te maken (of hoge kosten voor eigen auto 
qua parkeren etc). 

Belangrijke waarden: 
	 ▪  Ecologie & biodiversiteit. 
	 ▪  Volksgezondheid, levenskwaliteit: gezonde groei, ook voor kwetsbare mensen. Zorg 

voor gezonde lucht en stille omgeving.
	 ▪  Innovatie & design. Laat meer zien wie je bent en waar je groots in bent.  
	 ▪  Woon- en leefruimte. Nieuwbouw toevoegen om woonruimte te creëren en de open-

bare ruimte aantrekkelijk inrichten. Bouwen voor alle doelgroepen.
	 ▪  Inspiratie. Je zou iedereen (de hele stad) deelgenoot moeten maken van de opgave 

voor de gezonde stad. Een mentaliteitsverandering op gang brengen. 
	 ▪  Functies mengen

Strategische aandachtspunten/principes:
	 ▪  Maak de gezonde keuze, de aantrekkelijke keuze (fietsen ipv auto)
	 ▪  Stuur met het principe “aanbod schept vraag” op aantrekkelijk maken voor fietsen 

en lopen, en ontmoedigen ruimtelijk beslag door auto’s (geen parkeerplaats erbij in 
de openbare ruimte)

	 ▪  Maak de bestaande stad gezonder, ook voor kwetsbare mensen/inwoners
	 ▪  Ga bij de verdichting tweedeling tegen. Zorg voor een inclusieve stad. Mix jong en 

oud, zorg voor vermening van nieuwe leefbubbles met bestaande aanliggende wijken 
door bv. extra benodigde 1e lijnsvoorzieningen bewust in aangelegen wijken (bv. 
Woensel zuid; met groot tekort van openbare speelruimte) te organiseren, waardoor 
daar nieuwe leefbaarheid/gezondheid kan worden toegevoegd.

	 ▪  Vergroen juist in achterstandswijken. Zorg voor een “Winnie Maas”(beter rijks-
bouwmeester Floris Alkemade) voor achterstandswijken (bv. Bennekel).

	 ▪  Kijk hoe je budget vrij kunt spelen in ruimtelijke ontwikkelingen/verdichtingsloca-
ties, dat geïnvesteerd kan worden in buurten met achterstanden. Bijvoorbeeld door 
1e lijnsvoorzieningen juist daar te positioneren. Maak gebruik van de kennis/aanpak 
van IABR (Bouwen aan een sociale stad).

	 ▪  Iedereen deelgenoot maken, laten meedenken
	 ▪  Is de stad aantrekkelijk genoeg om talent van over de hele wereld aan te trekken? Is 

een kans om andere wensen in de stad ook te realiseren (openbare ruimte, kwali-
teit). Nieuwe mensen bieden kansen voor ons stad.

Keuzes maken:
	 ▪  evenwicht zoeken en knoop doorhakken, dat ligt meestal bij de overheid. Evenwicht 

is cruciaal. 
	 ▪  verscheidenheid en variatie is cruciaal, functiemenging
	 ▪  bewust kiezen voor groen en sport en recreatie, op andere plekken is biodiversiteit 

belangrijk: kies wat voor groen/natuur je waar wilt
	 ▪  groen blijft groen, rood blijft rood
	 	 ▪  en dus gaan we de lucht in
	 	 ▪  ja voor verdichting, kan ook in de wijken, bijv. WoensXL
	 ▪  kwaliteit moet leidend zijn, ook wanneer het speelvoorzieningen zijn
	 ▪  vrijheid en rust vind ik juist belangrijker dus niet onbeperkt de lucht in: balans!
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	 ▪  minder auto’s is openbare ruimte, kwaliteit en groen is wat je er voor terug krijgt
	 ▪  kracht van verborgen plekjes voor voetgangers en fietsers
	 ▪  meer fiets, minder auto, ruimte inzetten voor groen en kwaliteit
	 ▪  beter OV, beter fiets, veiliger
	 	 ▪  hoogwaardige fiets; dat is er voor een deel ook al
	 ▪  wel/geen auto binnenstad: 
	 	 ▪  edelstraat fellenoord vestdijk keizergsgracht
	 	 ▪  alleen bewoners en leveranciers 
	 ▪  deelauto’s in binnenstad
	 	 ▪  lage parkeernorm voor bewoners binnenstad 
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Vraag 4:  Wie kan welke rollen vervullen in relatie tot de 
opgave? 

Rol gemeente
	 ▪ TGE vindt: Initiëren; Handhaven; Uitvoeren en faciliteren. 
	 ▪ Veiligheidsregio vindt: Faciliteren; Verbinden; Regisseren. 
	 ▪  Van Maerlant: ik wil juist een overheid die inspireert, die de stad uitdaagt om mee te 

doen.

De rol van de  gemeente/overheid werd aanvankelijk wat klassiek ingekleurd: regels stellen, 
beslissen, handhaven, etcetera. Na een interventie door onze jongste deelnemer van het van 
Maerlant leidde tot een bijgestelde opvatting: een overheid moet inspireren, een stip op de 
horizon plaatsen en de energie uit de stad faciliteren op zo’n manier dat we onze ambitie 
behalen.

Rol Veiligheidsregio
	 ▪  TGE geeft aan: Handhaven
	 ▪  Veiligheidsregio geeft aan: Inspireren; Innoveren; Advies geven.

Hier valt op dat de overheidsorganisaties zelf willen faciliteren, advies geven en inspireren. 
Ze verwachten meer zelfredzaamheid en initiatief van de burgers en het bedrijfsleven. Die op 
hun beurt vinden dat de overheid toch vooral een officiële instantie is die moet handhaven en 
uitvoeren en wanneer burgers zelf iets willen, vooral ruimte moeten geven (faciliteren). Stimu-
leren en aanjagen wordt minder gezien als rol overheid

Rol jongeren
	 ▪  Jongeren vinden zelf: Lobby, Ontwikkelen; Beslissen

Het besef leeft dat de jeugd de toekomst heeft en dat de jeugd wellicht anders denkt over vast-
geroeste denkbeelden en verworvenheden zoals autobezit. 

Rol belangenorganisaties (TGE en Natuurnetwerk)
	 ▪  Belangenorganisaties vinden zelf: Initiëren; Netwerken; Ontwikkelen; Advies geven 

en Beslissen

Zij vinden dat er niet goed geluisterd wordt naar hen die begaan zijn met natuur en milieu. Er 
ligt een grote taak om het gesprek aan te gaan met de samenleving, te luisteren met respect 
en samen te werken aan de oplossingen voor de toekomst. 
Odzob en GGD: monitoren, faciliteren, advies geven, uitvoeren, netwerken

Verbinden is voor alle partijen belangrijk. Samen kunnen we veel meer dan alleen. Zie Proefca-
sus Pieter van Geel t.a.v. luchthaven. De trendbreuk is alleen maar mogelijk geworden door-
dat gemeenten, provincie, burgercomités rondom de luchthaven de handen in elkaar hebben 
geslagen.

Verken de potentie van samenwerking op een meerjarige project aanpak regiobreed voor 
verbetering van leefstijlen, tegengaan van vereenzaming etc., i.s.m. verzekeraars, huisart-
sen, bedrijven etc.
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2
Aantrekkelijk en hoog
stedelijk centrum 
(23 en 27 mei 2019)

Deelnemende organisaties
▪ Stad&co (namens SHE en SDBE)
▪ Henri van Abbe Stichting
▪ Leerlingen van het Van Maerlant lyceum
▪ Eindhoven 247
▪ BIZ Eindhoven Centrum + dir. Van Pierre
▪ Heijmans Vastgoed
▪ Amvest
▪ Irisbuurt
▪ Eindhovens Dagblad
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Vraag 1: Is de stedelijke opgave herkenbaar?
De stedelijke opgave is herkenbaar. 

Welke invloed heeft een dergelijke opgave op het centrum en wat is de invloed van deze op-
gave is op de rest van Eindhoven? Belangrijk daarbij is dat de verschillende gebieden comple-
mentair en in balans zijn met elkaar.

Eén van de deelnemers geeft aan dat het belangrijk is om alert te zijn dat de toekomstige be-
woners niet eenzijdig kortstondig aanwezig zijn. De ‘nieuwe’ stad dient een gezonde mix met 
permanent/langjarig aanwezigen te worden. Geen passantenhaven svp. 

Het bewaken van een gezonde balans is eveneens van belang voor wat betreft hoogbouw-pro-
ducten tesamen / binnen middelhoog- en laagbouw-elementen. Het type product dat wordt 
gebouwd heeft een sterke invloed op de mate van sociale cohesie / community-vorming / 
individualisme. 
Deze zaken, tesamen met inzet op bijzonder aantrekkelijke buitenruimte en plinten, wenst 
men expliciet onder de stedelijke opgave te verstaan. De straat én de plint maken de straat.

 
Vraag 2:  Welke kansen en bedreigingen ziet u ten aan-

zien van deze opgave?
Met groen en rood hebben deelnemers de belangrijkste aangegeven: welke kans en/of bedrei-
ging heeft prioriteit?

Kansen Bedreigingen
Stad van nu of stad van de toekomst Energietransitie

▪  Innoverende concepten i.r.t. open(bare) 
ruimte, mobiliteit, woningbouw, energie-
transitie.

▪  Groei: tijdelijke of permanente bewoners?

▪  Wat doen we om te voorzien in energiebe-
hoefte, denk aan digitalisering (5G), (elek-
trische) deelmobiliteit

Economie Economie (middenstand)

▪  Ben je bewust dat de grote ruimte, attitude 
en de aanwezigheid van T(echnologie-part-
ners) D K voor Ehv het meeste perspectief 
van de G5 biedt, economische groei (vola-
tiel).

▪  Technologie partners.
▪  Ruimte voor nieuw TDK-ondernemerschap 

voor creatief ondernemerschap in de vele 
plinten (zeker ook in flexibele invullingen)

▪  Laat middenstand niet weggedrukt raken 
onder al het geweld van bouw (en wellicht 
nieuw vestigende grote ketens)



14 | verslag dialoogsessies

Verdichting Sociale cohesie

▪  Meer hoogbouw: is praktisch in relatie tot 
groei

▪  Spraakmakende architectuur.
▪  Realiseren unieke skyline.
▪  Veel beschikbare ruimte maakt ook nieuwe 

concepten (next step) mogelijk
▪  Verdichten goed, centrum heeft nog veel 

ruimte.
▪  Flexibele m2 in plinten
▪  Nieuwe plinten bieden kansen aan creatie-

ve invulling
▪  Differentiatie is belangrijk, niet persé overal 

hoogbouw
▪  De straat én de plint maken de straat

▪  Hoogbouw is vaak anoniem 
▪  Anonimiteit in torens/individualiteit/uitda-

ging sociale cohesie
▪  Wat doen we om sociale cohesie te stimu-

leren 
▪  Niet te snel/veel bouwen; marktvraag is 

niet oneindig
▪  Wat voor invloed heeft meer hoogbouw op 

aantrekkelijk centrum zon, schaduw, wind, 
benauwend/onveilig gevoel

▪  Focus op m2 prijs en maximale verkoop m2
▪  Minder m2 openbare ruimte: goed omgaan 

met vermindering vrije/openbare ruimte, 
en verdichting i.r.t. tot verdraagzaamheid, 
geluidsoverlast/overlast bij evenementen, 
windhinder, schaduwwerking, etc.; zet voor 
zover mogelijk ook in op voorlichting, urban 
lifestyle kies je zelf…..

▪  Plinten kun je niet alleen maar vullen met 
levendig programma, denk daarom ook aan 
afwisseling met bijv. wonen

▪  Gevaarlijke stoffen over spoor en vlakbij 
(hoog)bouw

Levendigheid/programmering per doel-
groep

Veiligheid op straat

▪  Aantrekkelijk centrum waar voor iedereen 
wat te doen is (ook na sluitingstijd winkels 
en ook voor de jeugd).

▪  Leven in de brouwerij.
▪  Er is behoefte aan meer levendigheid  en 

reuring.
▪  Goede omgeving retail/horeca (gezellig-

heid) door veel publiek / meer levendigheid.
▪  Ruimte voor nieuw TDK-ondernemerschap 

t.b.v. levendige binnenstad
▪  (winkel)voorzieningen
▪  Levendigheid overdag en ’s avonds / ’s 

nachts
▪  Dynamiek op straat is aantrekkelijk

▪  Wat doen we om mensen een veilig gevoel 
te geven, vanwege mogelijk gebrek aan 
sociale cohesie/isolement.

▪  Koppel noord en zuid aan elkaar, en voor-
kom een no-mans-land in Fellenoord-om-
geving.

▪  Kwalitatieve verblijfsplekken moeten goed 
ontworpen worden én blijven (aandacht 
criminaliteitspreventie).

Programmering
▪  Plinten kun je niet alleen maar vullen met 

levendig programma, denk daarom ook aan 
afwisseling met bijv. wonen.

Events en activiteiten (aandachtspunt)
▪  voorzichtig zijn met TEVEEL activiteit / 

events, het moet wel iets zijn dat iedere dag 
leuk is, frequent repeterende events i.r.t. 
continu verblijf van bewoners.
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Mobiliteit Mobiliteit

▪  Autoluw centrum
▪  Faciliteren alternatieve vormen van mobi-

liteit
▪  Vernieuwende concepten bv. bevoorrading
▪  Nu doorpakken, nu de kans om auto uit de 

stad te halen

▪  Wat betekent groeiend aantal inwoners, 
ondernemers en bezoekers in centrum.

▪  Geen drastische keuzes maken voor mobili-
teitsscenario; zonder goed beleid kan groei 
leiden tot toename autoverkeer. Drastische 
keuzes in mobiliteit nodig (draagvlak)

▪  Verstandig oplossen/voorkomen van par-
keerdruk.

▪  Achterblijven OV i.r.t. Randstad-netwerk.
▪  Bereikbaarheid voor de hulpdiensten in 

autoluwe en autoloze gebieden 

Inrichting leefomgeving/open(bare) ruimte

▪  Behoefte aan gratis, voor iedereen bruik-
bare en toegankelijke groene met water 
ingerichte open(bare) ruimte om elkaar te 
ontmoeten, te bewegen/sporten, et cetera 
(kan ook op hoogte). Dus, niet ieder ‘vrij’ 
plekje volbouwen. Groen plannen voor de 
toekomst.

▪  Meer groen (bomen), water, non-commer-
ciële ontmoetingsplekken, mogelijkheid tot 
bewegen en sporten, (winkel)voorzieningen

▪  Aantrekkelijke verblijfsruimte randvoor-
waarde

▪  Groen, ja graag
▪  Meer groen/blauw (als beleving en gezond-

heid)

▪  Koopprijs/verkoopgedrevenheid van pro-
ducten ontwikkelaars mag niet ten koste 
gaan van algemeen belang omgeving.

Identiteit/karakter centrum Cultuurhistorie 

▪  Wat doen we om het centrum identiteit, 
herkenbaarheid en kracht te geven bv. be-
nutten cultuurhistorie.

▪  Cultuurhistorie draagt bij aan een aantrek-
kelijke stad; cultuurhistorie als kans (imple-
menteren in plannen)

▪  Eindhoven heeft een rijke cultuurhistorie 
wat doen we om deze te borgen.

Voor iedereen Diversiteit en betaalbaarheid

▪  Een Centrum voor ‘iedereen’ (inter)natio-
naal, regionaal, voor stad ook voor ‘oor-
spronkelijke’ Eindhovenaren. Internatio-
naliseren via horeca, beleving in openbare 
ruimte, meer bewoners.

▪  Inclusiviteit bouwen kan niet altijd, maar 
moet sterke inzet zijn.

▪  Expats
▪  Jongeren, studenten (tijdelijk)

▪  Wat doen we om het centrum voor iedereen 
betaalbaar te maken/houden bv. in relatie 
tot wonen als ook verblijven in het centrum. 

▪  Eenzijdige samenstelling bevolking.
▪  Risico eenzijdig aanbod, alleen voor welge-

stelden.
▪  Anonimiteit in torens/individualiteit/uitda-

ging sociale cohesie
▪  Aandachtspunt: Mix in lifestyle/draag-

kracht/culturen
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Balans Balans

▪  Niet alléén wonen. Wat doen we om een 
balans te creëren tussen verschillende 
functies en het gebruik van het centrum.

▪  Wat doen we om een balans te creëren tus-
sen verschillende functies, is deze balans 
overal het zelfde.

▪  Vermijd 'harde' scheiding woonfuncties (de 
Bijlmer) dus wonen, recreatie én mobiliteit 
in orde.

Organisatie

▪  Te weinig ambtelijke capaciteit beschikbaar 
(kwalitatief en kwantitatief)

Aandachtspunten bij hoogst gewaardeerde kansen
▪  voorzichtig zijn met TEVEEL activiteit/events, het moet wel iets zijn dat iedere dag leuk is, 

frequent repeterende events i.r.t. continu verblijf van bewoners
▪  koppel noord en zuid aan elkaar, en voorkom een no-mans-land in Fellenoord-omgeving
▪  kwalitatieve verblijfsplekken moeten goed ontworpen worden én blijven (aandacht criminali-

teitspreventie)
▪  mix in lifestyle/draagkracht/culturen
▪  meer groen/blauw (als beleving en gezondheid)
▪  Bereikbaarheid voor de hulpdiensten in autoluwe en autoloze gebieden
▪  De straat én de plint maken de straat

Vraag 3: Welke keuzes moeten we maken?
Welke kans en/of bedreiging heeft prioriteit? Welke keuzes en afwegingen moeten we maken? 
Welke principes helpen ons t.b.v. oplossingsrichtingen?

Afwegingen en keuzes

Bijdrage activiteiten en cultuur aan aantrekkelijk centrum

Combinatie van functies en gebruik om te ontmoeten

Voorzieningen, andere vormen, meer activiteiten

Ontmoeten, leer elkaar kennen

Herkenbaarheid omgeving

Leefbaarheid stad faciliteren, naar buiten

Veiligheid dorp niet in stad, is dat zo?

Faciliteren in platform/hub waar men kan ontmoeten

Bereikbaarheid pleinen / ontmoetingsplekken 

Opvoeden, ondersteunen 'streetwise' 

Creëer identiteit voor centrum, Bv Strijp-S, De Bergen

Auto uit de stad

Openbare verblijfslocaties creëren (3x)

Welke regels wel / welke niet

Alles verdichten
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Communicatie

Groen

Stadsgezicht weer naar boven halen

Wonen boven winkels

Diversiteit aan bewoners (opleiding, levensfases)

Noord en zuid verbinden (sloop Fellenoord)

Genoeg groen (2x)

Geen Amsterdam: festivalterrein, maar op loopafstand van alles te doen, diversiteit in aan-
bod

Aandacht voor criminaliteit

Kwalitatieve verblijfsplekken

Goede omgeving voor detailhandel & horeca door veel publiek

Levendigheid overdag en 's avonds / 's nachts (3x)

Vraag 4:  Wie kan welke rollen vervullen in relatie tot de 
stedelijke opgave? 

Rol gemeente Eindhoven (top 3) Toelichting

Verbinden Bemiddelen, samenbrengen, afwegingen en 
keuzes maken

Regels opstellen Borgen van veiligheid

Vooruit-denken Met de neus in de wind, durf te dromen en 
maak ze waar!

▪  Gemeente: geeft regels en weegt belangen af, ontwerpen (sociaal proces), proces inrich-
ten, faciliteren (belangen in beeld brengen), aanjagen, controleren, handhaven, regisseren, 
inspireren

▪  Markt: inspireren, initiëren, lobbyen (belangen behartigen), organiseren, ontwikkelen
▪  Winkeliers: monitoren, innoveren, beslissen, verbinden (niet alleen verkopen)
▪  Buurtbewoners: advies geven, ontwerpen (sociaal proces), lobbyen
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3
Leefbare en sociale wijken 
met een sterke identiteit 
(23 en 27 mei 2019)

Deelnemende organisaties
▪ Buurtvereniging Riel de parel van Zesgehuchten
▪ Gemeenteraad (toehoorder)
▪ Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
▪ Woonbedrijf
▪ Wijkoverleg ‘t Ven
▪ Stichting Buurtbeheer Genderbeemd, buurtpreventie
▪ Trefpunt Groen
▪ Vastgoedbelang
▪ Stichting Blaarthem
▪ LBT Eckart/Luytelaar
▪ Leerlingenraad Van Maerlant
▪ Vrijwilliger Gijzenrooi / visitatiecommissie
▪ Vrijwilliger Gildenbuurt

Vraag 1: Is de stedelijke opgave herkenbaar?
Aanvullingen:
1. Streef naar gemêleerde wijken, ook expats en moelanders
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band met de veiligheid.
3.  Groen en veiligheid gaan goed samen als er maar sprake is van voldoende onderhoud. Dit is 

vaak het probleem
4.  Wat is een sociale wijk? In zijn optiek is dit niet alleen sociale huur, maar vooral een goede 

mix.
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5.  Veel woningen worden opgekocht door expats, hierdoor wordt Eindhoven steeds internatio-
naler. 

6.  Verkoop van woningen en woningsplitsing met de daaraan gekoppelde overlast moet aange-
vuld worden. De druk op de woningmarkt wordt als probleem gezien, waarbij het woongenot 
vooral aangetast wordt door situaties waar woningen gesplitst worden. Er moet wel vol-
doende woonruimte zijn voor verschillende doelgroepen zodat mensen in hun buurt of wijk 
kunnen blijven wonnen. 

7.  De wetgeving rondom toewijzing van (zorg)woningen wordt nu als een probleem gezien 
omdat de inkomstengrens/betaalbaarheid geen maatwerk mogelijk maken. Als mensen met 
veel geld kleiner willen wonen moet dat ook mogelijk zijn in een sociale woning. Er zijn zor-
gen over het uitvoeren van de werkzaamheden vanuit WIJeindhoven.

Vraag 2:   Welke kansen en bedreigingen ziet u ten aan-
zien van deze opgave?

Kansen Bedreigingen
Sociale cohesie & afhankelijkheid Sociale cohesie & afhankelijkheid

▪  Door sociale / gemengde wijken ook meer 
elkaar kunnen helpen (bijvoorbeeld op ge-
bied van veiligheid en zelfredzaamheid)

▪  Sociale controle en elkaar aanspreken
▪  Ontmoeting openbare ruimte
▪  Meer cohesie
▪  Voorzieningen (buurthuis)

▪  Eenzaamheid op de loer, slapende buurten
▪  Monocultuur
▪  Mate van hulp is persoonsafhankelijk
▪  Vergrijzing i.r.t. eenzaamheid
▪  De koffie in buurthuizen wordt te duur

Initiatief & eigenheid Initiatief & eigenheid

▪  Buurt aan zet geeft meer keuzes
▪  Wijk- dorpsraad
▪  Wijk een eigen identiteit geven
▪  Meer samenwerking met bewoners
▪  Flexibel subsidie per wijk

▪  ‘Veilig groen’ (conform vereisten van 
gemeente) is ongewenst door de buurt. 
(casus: tiny forest)

Groen Groen

▪  Groen in de wijk ▪  Groenvoorzieningen moeten goed onder-
houden worden, gevoelens van onbehagen.

▪  Onderhoud van groen

Wonen Wonen

▪  Woningsplitsing kan ook positieve effecten 
hebben. Woningsplitsing ook een kans voor 
de buurt. Woningsplitsing mogelijk maken, 
bijv ouderen en jongeren

▪  Inbreiding (Splitsen?)
▪  Utrecht Amsterdam kamer
▪  Aardgasvrij

▪  Woningsplitising, kamerverhuur
▪  Startgedrag, men begint te wonen in een 

wijk maar later verhuizen ze naar een ande-
re gemeente

▪  Doorstroom onmogelijk

Mobiliteit Mobiliteit

▪  Bereikbaarheid OV ▪  Parkeerproblematiek
▪  Te veel verkeer
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Dialoog bij de bovenstaande kansen en 
bedreigingen:
Het is een kans om een wijk een eigen identi-
teit te geven. Hierdoor kan een wijk zich on-
derscheiden van andere wijken. Hierbij moet 
je het kenmerk versterken. 
Een goed voorbeeld is het witte dorp, met een 
goede sociale samenhang. Niet iedereen kan 
hier wonen, maar de opbouw is wel een goed 
voorbeeld van hoe een wijk eruit zou moeten 
zien. Dit komt vooral door de inrichting van de 
openbare ruimte. Ook de nieuwbouw in de 
Kruidenbuurt is een goed voorbeeld. 
 
Geef meer ruimte voor bewoners om zelf 
identiteit te geven aan hun eigen buurt. De 
gemeente moet uitnodigen om voorstellen in 
te dienen om de wijk te verbeteren. 

De buurt als ideeënfabriek. De gemeente 
moet meer loslaten en het meer aan de buurt 
laten. De gemeente moet vooral faciliteren. 
Er moet meer een houding komen van dingen 
mogelijk maken. Het is een grote waarde dat 
iemand een initiatief heeft, maak daar gebruik 
van en werp geen praktische bezwaren op.
  
Wijken zijn vaak niet levensloopbestendig. 
Men gaat na een paar jaar weg. Dat is startge-
drag en dat moet je voorkomen. Als je ergens 
begint met het idee om na een paar jaar weer 
weg gaan, is dat onwenselijk. Hierdoor krijgen 
mensen geen binding met de wijk. Je moet je 
hele leven in één wijk (kunnen) blijven wonen.
 
Vergrijzing is een bedreiging: hoe voorkom je 
dat mensen vereenzamen?

Probleem is ook dat mensen die geen alter-
natief hebben, moeten blijven wonen waar ze 
wonen, omdat ze geen geld hebben. Bijvoor-
beeld doorverhuizen voor mensen met lage 
inkomens bevorderen. Mensen kunnen vast 
komen te zitten in hun huis, omdat ze niet 
door kunnen verhuizen.
 
Ook voor jongeren is het lastig, vooral als ze 
alleenstaande zijn, om te starten op de wo-
ningmarkt, omdat ze te weinig geld hebben.

De gemeente staat in de weg, ze bouwen al-
les vol. Er moet niet zoveel gebouwd worden 
en als er al gebouwd gaat worden moet het in 
balans met groen zijn. Dat groen moet dan 
wel onderhouden worden. 

De gemeente moet meer torens toestaan 
zodat er meer ruimte overblijft. Er zijn ook 
positieve voorbeelden van waar de gemeente 
wel degelijk meewerkt aan groene ontwik-
kelingen, bijvoorbeeld bij het bouwen van de 
HOV en het tijdelijk inrichten/gebruiken van 
een moestuin. Er ligt vaak een behoorlijke 
druk op het groen vanuit een gebied; in het 
bestemmingsplan zou het al goed opgeno-
men moeten zijn. Het bestemmingsplan, dat 
de gemeente opstelt, moet hier richting aan 
geven. De gemeente moet in de wijken niet 
dezelfde fout maken als in de binnenstad, 
waar ze van verstening naar vergroening 
gaan, zoals de Vestdijk. Als de gemeente in-
grepen doet moet het wel klimaatbestendig.

De gemeente werkt op een goede manier 
aan de stad. Als je kijkt naar bijvoorbeeld 
de Bunkertoren en alle hoogbouw die ze op 
Fellenoord willen zijn dat goede ontwikke-
lingen. Ook de ambitie om geld in de Kruis-
straat te steken om hiermee de veiligheid te 
vergroten is positief. Bij mij in de buurt is de 
Visserstraat ook nog een belangrijke ontwik-
kelplek die ze in de gaten moeten houden. 
De gemeente werkt ook mee aan dingen die 
niet positief zijn. Het voormalige kantoor van 
de gemeente, de technische dienst, wordt nu 
gebruikt als AirBNB, hoe is dat dan mogelijk? 
Het is niet in gebruik als appartementen. Dat 
is tijdelijk in verband met belastingvoordeel 
voor de ontwikkelaar, na 2 jaar is het anders. 
De buurt heeft er wel last van. Eerst waren 
er fluitende balkons, hier is toen wel een 
doek omgedaan, maar we hebben nog steeds 
last van het geluid. En als mensen naar het 
centrum gaan parkeren ze bij ons in de 
straat waardoor mijn ouders niet altijd in de 
straat kunnen parkeren. En de vrijmetselaars 
komen elke 2 weken samen in een gebouw bij 
ons tegenover waardoor er ook veel auto’s in 
de straat staan. En die auto’s zetten ze dan 
ook op plekken waar wij willen voetballen, 
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tussen de garageboxen waardoor wij er ook 
last van hebben. Dat hoort wel bij het wonen 
bij het centrum. Mensen gaan daar naar toe. 
Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat er dan 
handhavend opgetreden moet worden. Je 
moet dat soort zaken melden via de app of bij 
de buurtagent. Maar dat is wel het probleem, 
24/7 handhaving ontbreekt.
Het onderhoud van de gemeente is ook 
slecht. Ze planten wel iets, maar na 3 jaar 
doen ze er niets mee. De aannemer onder-
houd op zicht. We hebben nu enorm veel blad 
in de wijk, het onderhoud van groenvoorzie-
ningen is slecht, extra planten plaatsen ze 
niet als ze dood zijn en het kan niet enkel de 
verantwoordelijkheid zijn van bewoners zelf 
om het groen in de buurt of wijken te bor-
gen. Je ziet tegenwoordig de mensen steeds 
minder dan vroeger. Ze moeten ook allebei 
werken en dan hebben ze geen tijd om de tuin 
te doen. Ik vind dat de gemeente minstens 4x 
per jaar moet laten schoffelen in de buurten.
Ik vind dat er in elke buurt op zijn minst een 
goed ontmoetingspunt moet zijn om samen 
te komen. We zijn nu nog een sterke buurt 
waardoor het misschien minder urgent is, 
maar als de leeftijd omhoog gaat is er meer 
behoefte aan een voorziening om samen te 
komen. Eigenlijk moet elke buurt standaard 
een buurthuis hebben. Maar dat is niet alleen 
een verantwoordelijkheid voor de gemeente, 
bewoners moeten dan zelf ook actief worden. 
Bij ons in de buurt is er een hoog gehalte t.a.v. 
mensen die aangesloten zijn bij adopteer een 
straat. Niet alles is inderdaad de verantwoor-
delijkheid van de gemeente.
Bij ons in de straat zijn wel 3 studentenhui-
zen in de straat waar we met regelmaat last 
van hebben door feesten en evenementen 
die ze houden. Er ligt dan na zo’n feest veel 
afval in de straat. En we hebben last van het 
geluid dat tot laat doorgaat. Sociale contro-
le in de buurten is belangrijk, mensen letten 
niet altijd op elkaar. Buurtbewoners moeten 
melden, maar ook zelf dingen aanpakken. Je 
kunt best iemand ergens op aanspreken. Je 
kunt overlast veroorzakers gewoon aanspre-
ken, manier waarop is wel van belang. Bij 
ons in de buurt hebben we contact met de 
scholen gehad ivm zwerfvuil. Er zijn toen wel 

extra afvalbakken geplaatst, maar de jonge-
ren gooien vervolgens het afval er niet in. Het 
gedrag verandert niet.

In elke wijk moet wel een minimum hoeveel-
heid voorzieningen zijn, daar zou een buurt 
meer op kunnen sturen/betrokken zijn door 
de inzet van subsidies in de buurt/wijk. Een 
fysiek gebouw, dus een buurt- of wijkhuis, is 
wel essentieel voor sociale cohesie. Maar er 
moet dan wel een programma zijn. In oudere 
wijken is vooral behoefte aan ontmoetings-
ruimte. Soms zijn er wel locaties buiten de 
wijk, maar dat voelt als een te grote afstand. 
Daarbij lijkt er ook een verschil te zijn tussen 
betrokkenheid vanuit huurders en kopers. 
Voor sociale samenhang is goed openbaar 
vervoer ook van belang. Bij ons speelt de vei-
ligheid hier ook een belangrijke rol, gaat om 
o.a. drugs dealen, gebrek aan inzet wijkagent, 
gebruikers op straat. Slimme verlichting 
kan een oplossing zijn voor veiligheid, dat 
het met je mee beweegt. Groen schuurt met 
veiligheid; soms kan een groenvoorziening 
te hoog zijn waardoor je je niet veilig voelt. 
Wij hebben een korte lijn met de corpora-
ties om te kunnen werken aan dit thema; ze 
zorgen dat het groen dan weggeknipt wordt. 
Veiligheid is ook maar een gevoel en sterk 
leeftijdsgebonden. Ik ga ’s avonds na tienen 
niet meer naar buiten maar mijn dochter wel. 
Hangt ook weer samen met de samenstelling 
van de wijk. De samenstelling van een wijk is 
erg belangrijk inderdaad. Je moet niet alleen 
maar 1 soort woning hebben, veel meer koop 
en huur door elkaar heen. Geen gesloten 
gebieden met maar 1 soort of doelgroep, 
veel meer menging. Gemêleerde wijken 
hebben meer sociale cohesie. Als er overi-
gens problemen zijn die je in het ene gebied 
aanpakt, verschuift het weer naar een ander 
gebied. Lijkt een soort waterbed-effect. Er 
moet meer inzet op handhaving komen. We 
hadden rondom het Van Maerlant ook over-
last, cameratoezicht zou dan wel een goede 
zijn. Of misschien kan de gemeente stukken 
grond aan andere partijen verkopen zodat die 
er een hek om kunnen zetten om overlast te 
voorkomen. Tijdelijk camera’s inzetten op 
verschillende plekken, daar waar overlast is, 
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is wel een goed idee. Er is vrij veel negatieve 
berichtgeving rondom de school. Jongeren 
van andere plekken komen naar ‘ons’ park 
wat een negatief effect heeft voor de buurt. 
We hebben eigenlijk in de buurt ook niet 
echt een plek om elkaar te ontmoeten. We 
spreken wel eens af bij iemand uit de wijk 
met een zwembad in de tuin, daar komen dan 
meer vrienden van me. Maar elkaar in de wijk 
ontmoeten doen we dan niet.
De burgemeester zou meer bevoegdheden 
moeten hebben bij calamiteiten, neem nu de 
hele escalatie rondom die mars van Pegida. 
Wanneer mag je iets wel of niet aflassen? Hoe 
ver ga je ten aanzien van tolerantie in een ge-
bied? Wanneer heb je tools/middelen nodig? 
En moet je vooraf meer regels stellen rondom 
wat er wel of niet mag? Wie gaat dit allemaal 
betalen? Al die uren inzet hadden ook voor 
andere zaken ingezet kunnen worden op 
bijvoorbeeld overlast drank, drugs en daaraan 
gekoppelde criminaliteit. Ik heb gehoord dat 
Eindhoven de 2e crimineelste stad is, ik er-
vaar dat in mijn eigen buurt niet zo. Blijft toch 
van belang dat je duidelijk moet hebben hoe 
ver je kunt en mag gaan t.a.v. handhaving en 
regels die je vooraf stelt. 
Bewoners moeten zelf kunnen beslissen/
regelen dat ze een buurtfeest of iets derge-
lijks houden. De gemeente moet voor de stad 

of stadsdelen wel een plan hebben waarin ze 
overkoepelende belangen afwegen. Hierin 
moeten ze dan aangeven hoe iets past binnen 
het grotere geheel. De gemeente betrekt 
de buurt nu al heel goed bij ontwikkelingen 
in het gebied. De communicatie vanuit de 
gemeente is van belang. En daarbij, wat je 
ook bedenkt, er is altijd iemand tegen. Bij 
ons zijn de fietspaden nu al wel weer te smal 
met al die nieuwe vormen van vervoer, snelle 
fietsen enzo. Het is moeilijk voor mensen met 
een rollator om stukken over te steken, dat 
faciliteert de gemeente dan eigenlijk te goed.
Mensen kiezen zelf wel binnen welk sociaal 
netwerk ze actief willen zijn. Soms zijn dat 
de buren, maar vaker ook de vrienden. Er 
moet ook een goede samenhang zijn tussen 
gemeente, buurtorganisatie en buurtbewo-
ners. 
Bij ons komen de 80-plussers niet mee in 
alle digitale ontwikkelingen, ze hebben 
behoefte aan papier. De digitalisering is dan 
een belemmering, ze kunnen het niet alle-
maal volgen. Daarbij is de afstand tot buur-
tontmoetingsruimtes te ver. Ze zaten eerst 
centraal, maar nu aan de rand van de wijk. 
Het moet wel bereikbaar blijven, ik krijg veel 
signalen rondom de moeite bij ouderen om 
mee te komen met de maatschappij. Buren 
moeten elkaar ook verder kunnen helpen.
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Vraag 3: Welke keuzes moeten we maken? 

▪ Samenwerken school - gemeente
▪ Handhaving d.m.v. camera toezicht
▪ Inperking van burgemeesters bijvoorbeeld Pegida
▪ Geld naar handhaven
▪ VTA beleid, ontmoetingsruimte bieden, zwaar op vrijwilligerswerk leunen
▪ Het is persoonsgebonden (ambtenaar) of iets lukt
▪ Scherpere keuze in identiteit
▪ Mix in wijk of 'specialisatie'
▪ Voorzieningen behouden (buurthuis, bibliotheek, winkel)
▪ Durf te kiezen dat wijken anders zijn, inclusiviteit komt
▪ Sturen op leefstijl binnen een wijk
▪ Niet 'ja maar', maar 'ja en'
▪ Kies voor groen ook al is het spannend door angst onveiligheid
▪  Meer complete buurten, zodat mensen niet elders heen moeten voor bepaalde noodzakelijke 

voorzieningen.

Dialoog bij bovenstaande:
VTA-beleid van de gemeente leidt tot sluiting buurthuizen en daarmee tot minder voor 
_zieningen en het achteruitgaan van de buurt. Diverse voorzieningen in de buurt zijn erg 
belangrijk. Mensen kunnen elkaar niet meer ontmoeten in de wijken. En dat is slecht voor de 
sociale samenhang. Het is niet te doen voor ondernemers om buurthuizen te exploiteren, want 
het is niet rendabel te krijgen. Dit heeft ook te maken met de vergunningen die buurthuizen 
wel of niet krijgen (wel of geen alcohol mogen schenken). De koffie in buurthuizen wordt voor 
veel mensen te duur. Dit is ook een probleem voor ontmoeting.

Er zijn veel conflicterende belangen. 
 
Je kunt ook kleinschalig groen toevoegen. Dit kon niet vanwege de veiligheid. Dit geldt echter 
alleen voor bepaalde wijken zoals Hemelrijken. In heel veel andere steden kan het wel, in 
Eindhoven kan het niet. Je kunt toch kiezen in welke wijk je wilt wonen. Als je meer groen wilt 
dan kun je ander wijken uitkiezen. Kunnen mensen wel kiezen? Het is ook vaak een inkomens-
kwestie. Zo hebben mensen met veel geld wel groen in de buurt en mensen zonder geld geen 
groen. Dat is toch niet eerlijk. 
 
Elke buurt moet een buurtvisie maken. Dan moet je wel actieve bewoners hebben. 
Je zou met een buurtvisie per buurt een stip op de horizon. Hier kun je dan duidelijke keu-
zes vastleggen. 
 
Het is heel persoonsafhankelijk (ambtenaar) of iets wel of niet goed wordt opgepakt. Als je een 
slechte buurtcoördinator treft dan kom je niet verder. 
Dat herken ik niet. Op een gegeven moment lopen ambtenaren echter wel tegen grenzen aan.

Ondernemers lopen ertegenaan dat het onzeker is welke regels er komen ten aanzien van de 
omzetting en splitsing van woningen. Op roep aan de gemeente om regels vast te stellen en 
ze voor 15 jaar onveranderd te laten. Overlast in de wijk door verkamering is een probleem: ik 
kan slecht mijn huurders aanspreken op hun gedrag, dat is een lang proces. 
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Vraag 4:  Wie kan welke rollen vervullen in relatie tot de 
opgave? 

Rol bewonersorganisatie  
Heeft een bewonersorganisatie wel draagvlak? Wie vertegenwoordigen ze eigenlijk?
Er is verticale communicatie van de gemeente via de bewonersorganisatie naar de bewoners. 
Ik vind het achterlijk dat je als bewonersorganisatie wel mee mag beslissen over zaken in de 
wijk, maar als bewoners niet! Dat is toch oneerlijk voor buurten waar geen buurtorganisatie 
hebben.
▪ verbinden, lobbyen, 
▪ organiseren, faciliteren, advies geven 
▪ regels opstellen

Rol van de buurtbewoners 
▪ verbinden, netwerken, lobbyen
▪ inspireren, aanjagen
▪ evalueren
  
Rol gemeente
▪ meer sturen op leefstijlen dan op inkomenscategorieën 
▪ met name handhaven en faciliteren (daarna ontwikkelen)
▪  faciliteren, handhaven, monitoren, verbinden, ontwerpen (sociaal proces), ontwikkelen, 

uitvoeren, controleren
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4
Slimme en duurzame mobi
liteit en goede stedelijke 
bereikbaarheid 
(27 mei 2019)

Deelnemende organisaties
▪ VNO NCW
▪ PGE
▪ Brainport Development
▪ RWS
▪ Bewonersvereniging Acht
▪ Fietsersbond

Kennismakingsronde
Aan deze tafel is een voorstelrondje gemaakt aan de hand van de vraag: ‘wat zou je doen als je 
het één dag voor het zeggen zou hebben in Eindhoven?’ Dit waren daarbij de antwoorden:
▪ Voltooiing van de Ruit
▪ Stad toegankelijk voor slechtzienden
▪ Smart mobility oplossingen toepassen
▪ Goede koppeling van ruimtelijke ordening aan mobiliteit
▪ Mobiliteit is toegankelijk voor iedereen
▪ Verkeersknooppunten (zoals de Ring) moeten ongelijkvloers worden voor fietser en auto
▪ Ontwerp van de stad moet langzaam verkeer als uitgangspunt hebben

Vraag 1: Is de stedelijke opgave herkenbaar?
Genoemd wordt dat de verbinding met de andere opgaven en dus integraliteit belangrijk is.
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Vraag 2:  Welke kansen en bedreigingen ziet u ten aan-
zien van deze opgave?

Kansen Bedreigingen
Niet geclusterd Verdichting

▪  Geen geluidsignalen
▪  Niet doorontwikkelen van schoon trans-

port vormen

▪  Verdichting zorgt voor draagvlak OV
▪  Verdichting = meer mensen, meer bestem-

mingen per km2 -> kans voor lopen / fietsen

Benodigde ruimte Fiets

▪  Genoeg ruimte voor groei mobiliteit versus 
ruimtelijke ordening

▪  Structuur vraagt om grote wijziging
▪  Meer autoverkeer zet Eindhoven vast
▪  Vastlopen mobiliteit (kosten / vervuiling)
▪  Inwoners accepteren nieuwe vormen 

mobiliteit niet
▪  Enkel focus op smart mobility
▪  Meeste geld (en aandacht) naar grootste 

probleem ipv beste oplossing
▪  Terugvallen op oude routines ("er moet 

toch ook ruimte voor de auto zijn"
▪  Hoe ga je om met de fietspedelec (tot 

45 km/u), is dat nog wel een fiets of een 
auto?

▪  OV is nu niet aantrekkelijk omdat het geen 
snelle manier is voor ondernemers. Over-
stappen kost veel tijd

▪  Fiets ontwikkelingen incl speedpedelec 
voor langere afstanden

▪  Fiets afstand functionele fietsregio
▪  besef ook dat uit onderzoek in de binnen-

stad van Eindhoven is gebleken dat veruit 
de meeste bezoekers niet verder dan 7 km 
hoeven te reizen. Dit kan prima met de 
fiets.

Regio/samenwerking

▪  Integraal  plaatje met stakeholders, partici-
patie samenleving

▪  Regio verbinding benutten
▪  Mobiliteitsbeleid geintegreerd in ruimtelijk 

beleid (2x)
▪  Samenwerking met andere (MRE) gemeen-

ten
▪  Leren van andere steden
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Kansen Bedreigingen
Water

▪	Gebruik de kanalen

Techniek

▪		Inzet nieuwe technologie / innovatie / aan-
passing infrastructuur

▪		Aanwezige kennis autonoom rijden benut-
ten proeflocatie

▪		Vergroten OV verbinding regio, hogere 
frequentie

Leefbaarheid

▪		Minder geluid
▪		Eén snelheid
▪		Contrast verlichting
▪		Leefbaarheid verbeteren

Openbaar vervoer (OV)

▪		Benut busbanen voor slimme oplossingen
▪		Aanpassen OV structuur
▪		Station Acht
▪		Nachttrein/ bus
▪		Rail verbindingen
▪		Aansluiting van OV oplossingen integraal 

plaatje OV-hub
▪		Doelgroepgericht, in spits andere vervoers-

wijze nodig dan er buiten

Niet geclusterd

▪		Afweging op de seizoenen, in de winter an-
dere vervoerskeuze dan in de zomer

▪		Verkeersherstructurering kansen voor 
bereikbaarheid alle groepen (fietser, auto, 
voetganger) (2x)

▪		Verschillende belangen tot 1 mooie ge-
biedsontwikkeling, waar in de regiio willen 
we dit. Bijv opstapplaatsen

▪		Bij juiste keuze verbetering bereikbaarheid, 
aantrekkelijke groei

▪		Er kan op nieuw naar randvoorwaarden 
worden gekeken (bijv bereikbaarheid cen-
trum)

▪		Nieuwe vervoersmogelijkheden voor ieder-
een
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Vraag 3: Welke keuzes moeten we maken?
Welke kans en/of bedreiging heeft prioriteit? Welke keuzes en afwegingen moeten we maken? 
Welke principes helpen ons t.b.v. oplossingsrichtingen?

Als belangrijkste bedreiging is door de groep de acceptatie van nieuwe vormen van mobiliteit 
aangewezen. Als belangrijkste kans zijn het ‘openbaar vervoer’ en ‘samenwerking’ genoemd.

In het gesprek hierover zijn de volgende zaken genoemd:
▪  Frequentie van OV moet omhoog en ook het netwerk moet over nagedacht worden. Waarom 

moet ik altijd langs Eindhoven CS om ergens te komen? Kan er een OV-ringstructuur ontwik-
keld worden? Met bussen over de Ring.

▪  Gratis OV-kaart van werkgever was voor mij persoonlijk belangrijke prikkel om met de trein te 
komen. OV zou ook op de randen van de dag van hoog niveau moeten zijn.

▪  De Slowlane verbindt alle werkgeverslocaties, zou daar geen light rail van gemaakt kunnen 
worden?

▪  In de spits zou je moeten kiezen voor een andere lijnvoering, minder stops, en directer om 
werknemers te faciliteren. 

▪  het is ook zaak om auto minder aantrekkelijker te maken, dat maakt het OV ook aantrekkelij-
ker

▪  Voor het OV is het voor- en natransport van belang, als je daar in investeert, wordt ook het OV 
aantrekkelijker

▪  Het voorbeeld van het ASML bereikbaarheidspakket is daar een goed voorbeeld van
▪  Kies dan ook echt om te ontschotten in de samenwerking
▪  kies ook echt voor andere houding gemeente. Nu eist de gemeente vaak nog dat er parkeer-

plaatsen worden gerealiseerd terwijl dit niet noodzakelijk zou hoeven te zijn

Vraag 4:  Wie kan welke rollen vervullen in relatie tot de 
stedelijke opgave? 

▪ Brainport  → Regels opstellen voor voertuigen
▪ Brainport  → Faciliteren van infrastructuur en systemen
▪ Brainport  → Ontwikkelen door ruimte te geven
▪ Fietsersbond  → Raad kiest en is belisser. Regels opstellen versus handhaven.
▪ RWS   →  Niet de gemeente zelf moet innovaties ontwikkelen maar toekomstige knel-

punten oplossen
▪ Overheden  →  Regels zijn niet alleen van de gemeente maar ook van andere overheden 

zoals de provincie
▪ Overheden  → Verbinden in de netwerken
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5
Energietransitie 
(23 en 27 mei 2019)

Deelnemende organisaties
▪ Woonstichting ’thuis
▪ Enexis
▪ Wijk het Ven bestuurslid
▪ Eikenburg De Roosten
▪ 040Energie
▪ RWS
▪ VOKE/TUe
▪ Van Maerlant
▪ ENnatuurlijk

Vraag 1: Is de stedelijke opgave herkenbaar?

Omgevingsvisie
Wat is een omgevingsvisie, wat is het doel daarvan en waarom moeten we meepraten? Zorgen 
worden geuit dat het thema ‘energie’ wordt ondergesneeuwd, zodra het onderdeel uitmaakt 
van de omgevingsvisie.

Ambitie
Waarom moet de stad groeien? Dit brengen jullie als een feit. Mogen we daar niet over meepra-
ten? Wanneer gaan we praten over wat de ‘Sinterklaaslijstjes’ bij elkaar in de praktijk concreet 
betekenen?
Waarom is economische groei het hoofddoel? Als je nu de komende 10 jaar de klimaatopgave 
tot hoofddoel maakt, dan komt die economische groei (daarna) vanzelf. 
Wat is in het belang van je (toekomstige) inwoners, denken jullie? Deze vraag kwam van de 
scholieren en werd door de groep omarmd.
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De opgave energietransitie
Nemen jullie de energietransitie wel serieus als gemeente? 95% CO2 reductie in 2050 en de 
uitstoot in Eindhoven stijgt al 25 jaar.
De politiek moet hier lange termijn overeenstemming over realiseren en niet ruziën.
Nu na denken over aardgasvrij, maar ondertussen hard inzetten op de no-regret zoals isoleren.
Gemeente moet met geld komen anders doen bewoners niet mee. En verplichten en afdwin-
gen. De tijd van stimuleren en aanjagen is voorbij.

Vraag 2:  Welke bedreigingen en kansen ziet u ten aan-
zien van deze opgave?

Kansen Bedreigingen
Ruimtebeslag Ruimtebeslag

▪ Veel dakoppervlak voor zonnepanelen ▪  Stedelijk gebied, dus weinig ruimte voor 
zon en wind

▪  Is het electriciteitsnet wel voldoende?
▪  Te weinig ruimte in onder- en bovengrond 
→ elektriciteit, warmte.

Kwaliteit leefomgeving Kwaliteit leefomgeving

▪ Betere luchtkwaliteit (2x) 
▪ Betere gezondheid (2x)
▪ Uitstoot omlaag
▪ Solidariteit met Groningen en co.
▪ Integrale benadering
▪ Draagvlak
▪ Duurzaamheid met groei combineren
▪  Economische groei mag even lager t.o.v. 

duurzame groei

▪  Buurtbatterij is gevaarlijk
▪  Cultuurhistorie niet vergeten
▪  Overlast door extra kabels en leidingen 

(straat open)

Mobiliteit Mobiliteit

▪  Veiliger (minder auto's)
▪  Parkeren aan de rand, gratis OV naar cen-

trum
▪  Veilig verkeer

▪  Alternatief vervoer realiseerbaar  
(€, oplaadpalen, etc)

Kosten / opbrengst Kosten

▪  Energiekosten omlaag (2x)
▪  De vervuiler betaalt
▪  Energielabel ook ophogen bij postcoder-

oosregeling
▪  Relevante momenten (bijv renovatie) op-

pakken voor combi verduurzaming
▪  Belastingvoordeel op zonne-energie voort-

zetten (tot >25% zonne-energie)

▪  Kosten voor bedrijven
▪  Kosten voor ouderen
▪  Kosten voor huiseigenaren
▪  Kosten algemeen
▪  De ontwikkelaar bepaalt, rekening komt bij 

gebruiker
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Innovatie (2x) Innovatie

▪  Waterstof
▪  Kernfusie
▪  Warmte uit oppervlaktewater
▪  Flexibiliteit 
▪  Innovatie Brainport gebruiken voor maat-

werk en kapitaal voor Eindhoven

▪  Te moeilijke nieuwe technieken
▪  Door toenemende efficiëntie van zonnepa-

nelen uitstellen aanschaf
▪  Opslag is het grootste technische pro-

bleem.

Organisatie en informatievoorziening Organisatie en informatievoorziening

▪  t Ven als aanjager en voorbeeld (behalve 
cultuurhistorie)

▪  Leren van de pilotwijken voor de toekomst
▪  Positieve initiatieven belonen en uitlichten
▪  Subsidie en energie coaches inzetten
▪  Laaghangend fruit in beeld
▪  Duurzaamheid met groei combineren
▪  Alle technologieën zijn nodig, gewoon star-

ten en doen
▪  Elkaar ondersteunen
▪  Samen tijdig aan de slag richting uitvoering
▪  Steunen van initiatieven zonder afwachten 

of het past in het totaal
▪  Gedetailleerd plan / planning van de tran-

sitie

▪  Te weinig regie (2x)
▪  Onduidelijk beleid
▪  Tijdspad is ambitieus
▪  Prioritering in keuzes en belangen
▪  Burgers te laat betrekken
▪  Hoe zorg je dat iedereen geïnformeerd 

wordt 

Draagvlak Draagvlak

▪  Draagvlak creëren door informatievoorzie-
ning

▪  Relevante momenten (bijv renovatie) op-
pakken voor combi verduurzaming

▪  Duurzame maatregelen makkelijker door te 
voeren maken

▪  Politiek draagvlak

▪  Wat als bewoners niet meedoen
▪  NIMBY
▪  Omdat iedereen het eens moet zijn gebeurt 

er niets

Realisatie Realisatie

▪  Werkgelegenheid
▪  Er is een tekort aan installateurs. Opleiding 

faciliteren met verplichting bv 2 jaar instal-
laties te doen tegen vastgestelde prijs

▪  Veel andere prioriteiten
▪  Tekort aan materiaal en technisch perso-

neel

Regionale samenwerking

▪  Extra warmtebronnen in de regio t.b.v. 
warmtenetten

▪  Gezamenlijk oppakken in regionale energie-
transitie MRE

▪  Innovatie Brainport gebruiken voor maat-
werk en kapitaal voor Eindhoven

▪  Samenwerking in regio met energiecoöpe-
raties en verenigingen
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Vraag 3: Welke keuzes moeten we maken?
Welke kans en/of bedreiging heeft prioriteit? Welke keuzes en afwegingen moeten we maken? 
Welke principes helpen ons t.b.v. oplossingsrichtingen?

▪  Voortgang weergeven: monitoren
▪  Duidelijke communicatie tijdspad
▪  Communicatie over de warmtetransitie is heel erg belangrijk.
▪  Realisatie opgave: financiële stimulans, samenwerking corporaties
▪  Kosten: helder en transparant in keuzes, garantstelling
▪  Alternatieve energiebronnen: regionale samenwerking
▪  Ruimte: regie op ondergrond en bovengrond, flexibiliteit
▪  Nieuwe technieken: andere typen windturbines binnen stedelijk gebied
▪  Nieuwe technieken dus soms ook even wachten in de wijk

▪  Ontwikkel nieuwe technologieën voor 30-50
▪  Win-win situaties creëren
▪  Draagvlak bij coöperaties en woningbezitters
▪  Veel overleg en weinig daden is zowel kans als bedreiging
▪  Alles inzetten op versnellen incl subsidie verplichten etc
▪  Aandacht politieke kleur / stemgedrag
▪  Er is voldoende mogelijk om nu te doen
▪  Niet alleen stroom, ook warmte
▪  Aanpak per wijk, prijsvoordeel
▪  Starten met no-regret opties
▪  Saldering/belastingvoordeel op zonne-energie voortzetten

Vraag 4:  Wie kan welke rollen vervullen in relatie tot de 
stedelijke opgave? 

Rijksoverheid
▪ regels opstellen

Gemeente 
▪  voorbeeldrol
▪  verplichten en afdwingen ipv stimuleren en aanjagen, 
▪  energietransitieplan maken & aanpakken per buurt,
▪  netwerken
▪  organiseren, regisseren, verbinden, subsidiëren, lobbyen
▪  inspireren, duidelijkheid geven, ontwikkelen, innoveren, advies geven, beslissen
▪  monitoren, controleren, handhaven, 
▪  aanjagen, faciliteren, proces inrichten
▪  initiëren

Netbeheer
▪  innoveren, advies geven, 
▪  uitvoeren, faciliteren
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Woningcorporaties 
▪  verbinden, netwerken, 
▪  organiseren, aanjagen, inspireren
▪  duidelijkheid geven, beslissen, faciliteren
▪  uitvoeren, innoveren, advies geven, evalueren

Bewonersorganisaties en buurtbewoners 
▪  beslissen, advies geven, verbinden, netwerken, aanjagen

Bedrijfsleven
▪   innoveren, uitvoeren, lobbyen

Jongeren
▪   aanjagen

040 energie (energiecoöperatie)
▪   inspireren

Onderwijsinstellingen
▪   evalueren, ontwikkelen, advies geven 

Wij danken alle deelnemers voor hun bijdrage!
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Algemeen

Laat je mening horen!
Eind mei heeft de gemeente met ongeveer 50 
partners uit de stad gesproken (o.a. ondernemers-
verenigingen, belangen- en bewonersorganisaties, 
zorg- en welzijnsorganisaties en investerende en 
ontwikkelende partijen). De gesprekken gingen 
over de opgaven die voor ons liggen. Over twee van 
deze opgaven vragen wij nu ook jouw mening aan 
de hand van deze vragenlijst.

In de vragenlijsten komen ideeën naar voren die 
we hebben opgehaald tijdens de gesprekken. Daar 
vragen we jou op te reageren. Deze ideeën komen 
niet noodzakelijk overeen met de ideeën van de 
gemeente.

De omgevingsvisie
De gesprekken zijn gevoerd voor het opstellen van 
onze omgevingsvisie. De omgevingsvisie beschrijft 
de belangrijkste ambities van Eindhoven, die te 
maken hebben met de leefomgeving. De omge-
vingsvisie laat zien wat de samenhang is tussen 
bijvoorbeeld ruimte, milieu, gezondheid, natuur, 
verkeer en erfgoed. De omgevingsvisie maken we 
in het kader van de Omgevingswet die op 1 januari 
2021 in werking treedt.

Verwerking van de resultaten
We proberen door de gesprekken met de stad en 
jouw bijdrage via het digipanel een beeld te krijgen 
van wat voor Eindhoven belangrijk is. De opbreng-
sten wegen we af en verwerken we waar dat kan, in 
een eerste versie van de omgevingsvisie. Of we de 
ideeën uiteindelijk kunnen overnemen is mede af-
hankelijk van de haalbaarheid, de politieke besluit-
vorming en of het idee in te passen is in de omge-
vingsvisie. De gemeenteraad stelt begin 2020 een 
eerste versie van de omgevingsvisie vast.

Werken aan een ge
zonde groei
Op een gezonde manier groeien
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 kli-
maatverandering.

(q1) Wat zijn de belangrijkste bedreigingen voor 
Eindhoven, om op een gezonde manier te groeien?
Kies de 3 grootste bedreigingen

▪  Te weinig groen, door teveel (nieuwe) gebouwen
▪ Steeds meer (vracht)verkeer
▪  Meer overlast en irritaties omdat meer mensen 

dicht bij elkaar wonen
▪  Steeds meer fastfoodketens in de binnenstad
▪  Slechte bereikbaarheid van de stad
▪  De gevolgen van klimaatverandering (hitte en 

overtollig regenwater in de stad)
▪  Teveel aandacht voor de hogere inkomensklasse, 

te weinig voor kwetsbare inwoners
▪  Het verlies van plant- en diersoorten in de stad
▪  Anders, namelijk..._____

(q2) Wat zijn de belangrijkste kansen voor Eindho-
ven, om op een gezonde manier te groeien?
Kies de 2 grootste kansen

▪  Een omschakeling naar duurzame energie biedt 
kansen om te groeien zonder dat dit negatief 
effect heeft op het milieu en klimaat
▪  Innovatie en design
▪  Hoogbouw zorgt ervoor dat meer ruimte beschik-

baar blijft voor openbare ruimte en groen
▪  Als hier meer mensen komen wonen kunnen zij 

bijdragen aan de stad
▪  Anders, namelijk..._____

(q3) Gezond groeien kan op verschillende ma-
nieren. Welke van onderstaande ideeën, die we 
opgehaald hebben in de dialoogsessies, vind je 
geschikt?
Kies de 3 ideeën die jou het meeste aanspreken

▪  Ontwikkelaars mogen alleen bouwen als het niet 
ten kosten gaat van de gezondheid
▪  Zorgen dat er minder steen en meer groen is op 

straat, in tuinen en op gevels
▪  Gratis openbaar vervoer voor specifieke doel-

groepen of op bepaalde tijdstippen
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▪  Reserveer bij grote ontwikkelingen altijd ook een 
bedrag voor de ontwikkeling van de bestaande 
wijken
▪  Geef voetgangers en fietsers meer ruimte en de 

auto minder
▪  Maak het makkelijk en leuk om te bewegen in de 

openbare ruimte (speeltuintjes en beweegpar-
ken)
▪  Gebruik verkoelend asfalt en straatstenen, dat 

overtollig regenwater doorlaat
▪  Ga meer duurzaam bouwen, gebruik bijvoorbeeld 

meer hout
▪  Zorg dat daken dubbel worden gebruikt, bijvoor-

beeld voor vergroening of het aanleggen van 
zonnepanelen
▪  Bij nieuwe ontwikkelingen moet er een plan 

worden gemaakt dat aangeeft hoe waterberging 
wordt geregeld en hoe wordt bijgedragen aan de 
groenstructuur, voor bijvoorbeeld behoud van 
biodiversiteit

▪  Sportplekken moeten herkenbaar en veilig zijn en 
in het zicht liggen
▪  Vrije ruimte op bijvoorbeeld bedrijventerreinen, 

mag ook benut worden voor woningbouw. Bewo-
ners kunnen dan zelf afwegen of ze op een plek 
willen wonen met een groter risico op incidenten 
en rampen
▪  Een ontwikkeling mag alleen als de leefomgeving 

schoon blijft. Ook als met de ontwikkeling veel 
economisch profijt wordt verwacht, bijvoormeeld 
meer werkgelegenheid

(q4) Welke rol (taak) heeft volgens jou de gemeente bij het gezond groeien van de stad?

Helemaal 
mee eens

Eens Neutraal Oneens Helemaal 
mee oneens

De gemeente inspireert ande-
ren om aan de slag te gaan

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

De gemeente bepaalt spelre-
gels en kaders 

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

De gemeente controleert nale-
ving van regels en beboet als 
ze worden overtreden

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

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

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

De gemeente voert zelf projec-
ten uit en neemt zelf maatre-
gelen 

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

De gemeente laat regels en 
kaders los 

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

De gemeente adviseert an-
deren

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

De gemeente moet netwerken 
en partijen aan elkaar verbin-
den

▪ ▪ ▪ ▪ ▪
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Aantrekkelijk 
Centrum
Werken aan een levendig en aantrekkelijk centrum
Het centrum blijft qua karakter en uitstraling achter 
bij onze ambities om een economische wereldspe-
ler te worden. We willen werken aan een levendig 
en aantrekkelijk centrum met meer en unieke plek-
ken om te wonen en met meer groen. Een centrum 
waar veel te doen is voor iedereen.

(q10) Wat zijn de belangrijkste bedreigingen voor 
het werken aan een aantrekkelijk en hoogstedelijk 
centrum?
Kies de 3 grootste bedreigingen

▪  Het verdwijnen van de lokale middenstand (on-
dernemers van kleine bedrijven)
▪  Anonimiteit en sociale onveiligheid door teveel 

woontorens
▪  Niet prettig om er te zijn door drukte, geluidsover-

last en windhinder
▪  Vervoer van gevaarlijke stoffen via het spoor
▪  Teveel evenementen
▪  Achterblijven van het OV netwerk (bijvoorbeeld 

aansluiting op Randstad)
▪  Alleen woningaanbod voor rijke mensen
▪  Een te grote scheiding tussen wonen en recreë-

ren
▪  Meer bouwen dan waar vraag naar is (leegstand)
▪  Anders, namelijk_____

 
(q11) Wat zijn de belangrijkste kansen voor het wer-
ken aan een aantrekkelijk centrum?
Kies de 2 grootste kansen

▪  Het centrum is van iedereen: (tijdelijke, oor-
spronkelijk en nieuwe) bewoners en bezoekers 
ontmoeten elkaar hier
▪  Alle functies zijn aanwezig in het centrum: wo-

nen, werken en recreëren
▪  We hebben een sterke profilering op het vlak van 

technologie, design en kennis die benut kan wor-
den voor creatief ondernemerschap
▪  Er is ruimte voor hoogbouw, om meer inwoners 

een plek te kunnen bieden
▪  Anders, namelijk_____

(q12) Werken aan een aantrekkelijk en hoogstede-
lijk centrum kan op verschillende manieren. Welke 
van onderstaande ideeën, die we opgehaald heb-
ben in de dialoogsessies, vind je geschikt? 
Kies de 3 ideeën die jou het meeste aanspreken

▪  Creëren van meer verblijfsruimtes en ontmoe-
tingsplekken in de openbare ruimte
▪  Het verbinden van het noorden en zuiden van 

Eindhoven, door ingrepen in Fellenoord/Stations-
gebied
▪  Het toevoegen van groen in de binnenstad
▪  Organiseer meer activiteiten in het centrum
▪  Zorg voor een grote diversiteit aan bewoners
▪  Zorg voor herkenbaarheid: het centrum krijgt een 

eigen identiteit
▪  Richt je niet te veel op (incidentele) evenemen-

ten, maar zorg dat er altijd van alles te doen is
▪  Vooral inzetten op het vergroten van de levendig-

heid na sluitingstijd van winkels
▪  Laat de (cultuur)historie zien in het centrum
▪  Geen autoverkeer in het centrum
▪  Maak een unieke aantrekkelijke skyline door meer 

hoogbouw
▪  Voorzieningen moeten meegroeien met het aan-

tal inwoners
▪  Sta nieuwe wooneenheden en werklocaties al-

leen toe als die bijdragen aan een aantrekkelijk en 
hoogstedelijk centrum
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(q13) Welke rol (taak) heeft de gemeente volgens jou bij het werken aan een aantrekkelijk en hoogste-
delijk centrum)

Helemaal 
mee eens

Eens Neutraal Oneens Helemaal 
mee oneens

De gemeente inspireert ande-
ren om aan de slag te gaan

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

De gemeente bepaalt spelre-
gels en kaders

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

De gemeente controleert nale-
ving van regels en beboet als 
ze worden overtreden

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

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

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

De gemeente voert zelf projec-
ten uit en neemt zelf maatre-
gelen

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

De gemeente laat regels en 
kaders los

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

De gemeente adviseert an-
deren

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

De gemeente moet netwerken 
en partijen aan elkaar verbin-
den

▪ ▪ ▪ ▪ ▪
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Leefbare Sociale 
Wijken
Sterke en sociale wijken
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 pret-
tig kunnen wonen, werken en leven.

(q18) Wat zijn de belangrijkste bedreigingen voor 
Eindhoven voor sterke en sociale wijken?
Kies de 3 grootste bedreigingen

▪  Te veel bebouwing
▪  Te veel verkeer en parkeeroverlast
▪  Groen dat niet goed is onderhouden, of dat een 

onveilig gevoel geeft
▪  Eenzaamheid, bijvoorbeeld onder ouderen
▪  Leegstand van winkels
▪  Geen dynamiek, omdat er geen voorzieningen zijn
▪  Mensen blijven maar kort wonen in een wijk, geen 

binding
▪  Kamerverhuur en woningsplitsing
▪  Geen kansen voor jongeren op woningmarkt van-

wege hoge woonlasten
▪  Anders, namelijk: ..._____

(q19) Wat zijn de belangrijkste kansen voor Eindho-
ven voor sterke en sociale wijken
Kies de 2 grootste kansen

▪  De energie die aanwezig is bij bewoners om zelf 
dingen te organiseren
▪  Buurten hebben een eigen karakter
▪  Scholen kunnen een bijdrage leveren aan het 

sociale netwerk in de buurt waar ze staan
▪  Leegstaande winkelpanden bieden kansen voor 

startende ondernemers of als ontmoetingsplek 
voor mensen uit de buurt
▪  Door de keuze voor hoogbouw blijft er meer ruim-

te over voor openbaar groen
▪  Innovatie op het vlak van straatverlichting, omdat 

dit kan bijdragen aan ene gevoel van veiligheid
▪  Anders, namelijk: ..._____

(q20) Werken aan sociale en leefbare wijken kan op 
verschillende manieren. Welke van de onderstaan-
de ideeën, die we opgehaald hebben in de dialoog-
sessies, vind je geschikt?
Kies de 3 ideeën die jou het meeste aanspreken

▪  Geef elke buurt voorzieningen, zoals een winkel 
of bibliotheek
▪  Richt een wijk- of dorpsraad in voor meer zeggen-

schap over de eigen wijk
▪  Maak het mogelijk om bestaande woningen op te 

delen in meerdere zelfstandige woonruimtes voor 
jongeren en ouderen in de buurt
▪  Werk meer samen met bewoners, geef hen ook 

een eigen budget
▪  Zorg voor meer sociale samenhang in de buurten, 

bijvoorbeeld door ontmoetingen in de openbare 
ruimte te stimuleren
▪  Bepaal vanuit de gemeente welke inwoners je in 

welke wijk plaatst, om te zorgen voor een goede 
mix
▪  Kies altijd voor groen, ook al roept dat bij sommi-

gen een gevoel van onveiligheid op
▪  Gebruik meer cameratoezicht in de wijken
▪  Zorg voor meer handhaving in de wijken
▪  Er moet meer geïnvesteerd worden in de buurt-

huizen
▪  Betrek bewoners altijd bij het maken van een 

visie op de buurt
▪  Bouw met respect voor de historie van de stad 

(respect voor archeologie en monumenten)
▪  Levert aan de sociale structuur en inclusiviteit
▪  Sociale voorzieningen, zoals opvang en dagbe-

steding voor bijv. daklozen krijgen plek daar waar 
het meeste draagkracht is (dus ook in rustige 
buurten)
▪  Nieuwbouw staan we alleen toe als het de sociale 

structuur versterkt in de omgeving waar het ge-
pland is
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(q21) Welke rol (taak) heeft de gemeente volgens jou vooral op het gebied van leefbare sociale wijken?

Helemaal 
mee eens

Eens Neutraal Oneens Helemaal 
mee oneens

De gemeente inspireert ande-
ren om aan de slag te gaan

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

De gemeente bepaalt spelre-
gels en kaders

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

De gemeente controleert nale-
ving van regels en beboet als 
ze worden overtreden

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

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

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

De gemeente voert zelf projec-
ten uit en neemt zelf maatre-
gelen 

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

De gemeente laat regels en 
kaders los

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

De gemeente adviseert an-
deren

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

De gemeente verbindt de 
organisaties die werken in de 
wijk aan elkaar

▪ ▪ ▪ ▪ ▪
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Een duurzame en 
concurrerende 
economie
Een duurzame  en concurrerende economie 
Het versterken van de economie is een belangrijke 
opgave van onze stad. We willen werken aan het 
versterken van de bedrijventerreinen, de cam-
pussen, kantorenlocaties en buurteconomie, met 
aandacht voor duurzaamheid

(q6) Wat zijn de belangrijkste bedreigingen voor 
Eindhoven bij het werken aan een duurzame en 
concurrerende economie?
Kies de 3 grootste bedreigingen

▪  Onvoldoende aansluiting tussen onderwijs en 
arbeidsmarkt
▪  Regelgeving verandert niet snel genoeg mee met 

technologische innovatie
▪  Afhankelijkheid van andere landen voor belangrij-

ke grondstoffen
▪  Bedrijven benutten elkaars reststromen niet 

(sluiten van kringlopen, van bijv. energie)
▪  Het eigenaarschap van producten ligt niet bij de 

juiste partij
▪  Producten worden onvoldoende hergebruikt of 

gedeeld
▪  Krapte op de arbeidsmarkt
▪  Krapte op de woningmarkt
▪  Sommige bedrijven zijn niet voorbereid op het 

werken met nieuwe technologie 
▪  Anders namelijk_____

(q7) Wat zijn de belangrijkste kansen voor Eindho-
ven bij het werken aan een duurzame en concurre-
rende economie?
Kies de 2 grootste kansen

▪  De aanwezigheid van kennisinstellingen
▪  Innovatie en technologie wordt ontwikkeld in de 

regio
▪  Aanwezigheid van bedrijven die producten heb-

ben en ontwikkelen die bijdragen aan een duur-
zaam klimaat
▪  We kunnen meer producten recyclen
▪  Innovatie waardoor andere dan traditionele 

grondstoffen gebruikt kunnen worden bij produc-
tie
▪  Het is gemakkelijk om in deze regio een ecosys-

teem te creëren, waarin bedrijven van elkaars 
reststromen (bijv. energieoverschotten) gebruik-
maken
▪  De energietransitie kan voor werkgelegenheid 

zorgen
▪  Anders, namelijk..._____

(q8) Het werken aan een duurzame en concurre-
rende economie kan op verschillende manieren. 
Welke van onderstaande ideeën vind je geschikt? 
Kies de 3 ideeën die jou het meeste aanspreken

▪  Bedrijven nemen zelf verantwoordelijkheid in het 
verduurzamen van bedrijventerreinen
▪  Omschakelen naar een economie waarin het min-

der gaat om bezit en meer om gebruik
▪  Gebieden aanwijzen waar geëxperimenteerd kan 

worden (regelvrije ruimte)
▪  Arbeidskrachten aantrekken vanuit andere gebie-

den
▪  Zorgen voor goede huisvesting voor werknemers
▪  Werken vanuit een integrale benadering, waarbij 

bij ontwikkeling van bedrijventerreinen ook geke-
ken wordt naar bijv. bereikbaarheid
▪  Geld beschikbaar stellen voor innovatieve ideeën
▪  Het aanleggen van 5G netwerk
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(q9) Welke rol (taak) heeft de gemeente volgens jou vooral op het gebied van leefbare sociale wijken?

Helemaal 
mee eens

Eens Neutraal Oneens Helemaal 
mee oneens

De gemeente inspireert ande-
ren om aan de slag te gaan

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

De gemeente bepaalt spelre-
gels en kaders 

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

De gemeente controleert nale-
ving van regels en beboet als 
ze worden overtreden

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

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

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

De gemeente voert zelf projec-
ten uit en neemt zelf maatre-
gelen 

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

De gemeente laat regels en 
kaders los

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

De gemeente adviseert an-
deren

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

De gemeente moet netwerken 
en partijen aan elkaar verbin-
den

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

De gemeente gunt opdrachten 
aan bedrijven met vernieu-
wende ideeën of producten

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

De gemeente zorgt voor inte-
gratie van arbeidskrachten uit 
andere streken 

▪ ▪ ▪ ▪ ▪
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Werken aan de ener
gietransitie
Schone energie in de stad en wijken 
De grote opgave in het kader van de energietransi-
tie is het terugbrengen van de CO2-uitstoot van de 
stad met 95% in 2050. We gaan op weg naar scho-
ne energie in de stad en wijken, denk bijvoorbeeld 
aan gasloos bouwen en zonne-energie.

(q14) Wat zijn de belangrijkste bedreigingen voor 
Eindhoven, om de energietransitie te realiseren?
Kies de 3 grootste bedreigingen

▪  Er is weinig ruimte beschikbaar (bijv. voor wind-
molens, zonnepanelen, warmtenet)
▪  Het elektriciteitsnet is niet berekend op de ener-

gietransitie (te weinig opslagcapaciteit)
▪  Buurtbatterij (voor opslag van zelf opgewekte 

energie) is gevaarlijk
▪  Windmolens en zonnepanelen zijn niet op een 

mooie manier in te passen
▪  Overlast door extra kabels en leidingen (straat 

open)
▪  De kosten zijn hoog
▪  Er wordt geen actie genomen, omdat mensen 

innovatie afwachten (bijv. wachten tot zonnepa-
nelen efficiënter worden)
▪  Onvoldoende organisatie, regie, onduidelijk 

beleid
▪  Onvoldoende informatievoorziening om anderen 

mee te krijgen
▪  Tijdspad is ambitieus
▪  Veel overleg, weinig daden
▪  Draagvlak (bij bewoners) ontbreekt
▪  Er is een tekort aan installateurs
▪  Anders, namelijk: ..._____

(q15) Wat zijn de belangrijkste kansen voor Eindho-
ven, om de energietransitie te realiseren?
Kies de 2 grootste kansen

▪  Veel dakoppervlak voor zonnepanelen
▪  Groei van het aantal inwoners biedt kansen voor 

de energietransitie
▪  Relevante momenten (bijv. renovatie) oppakken 

voor combi verduurzaming
▪  Innovatie
▪  Waterstof
▪  Kernfusie
▪  We kunnen warmte halen uit oppervlaktewater
▪  Pilotwijken (zoals ‘t Ven) als aanjager en voor-

beeld
▪  We weten welke maatregelen makkelijk te reali-

seren zijn en relatief veel opleveren (laaghangend 
fruit in beeld)
▪  Anders, namelijk: ..._____

(q16) Het werken aan de energietransitie kan op 
verschillende manieren. Welke van onderstaande 
ideeën, die we opgehaald hebben in de dialoogses-
sies, vind je geschikt?
Kies de 3 ideeën die jou het meeste aanspreken

▪  De vervuiler laten betalen
▪  Belastingvoordeel op zonne-energie voortzetten
▪  Innovatie en ontwikkelen van nieuwe technolo-

gieën
▪  Samenwerking in regio met energiecoöperaties 

en verenigingen
▪  Positieve initiatieven belonen en uitlichten
▪  Subsidie en energiecoaches inzetten
▪  Opleiding faciliteren voor installateurs
▪  Toekennen van een zuiniger energielabel als 

woning deel uitmaakt van project waarin duurza-
me energie gezamenlijk wordt opgewekt op een 
andere locatie (postcoderoos regeling)
▪  Terugdringen van autogebruik, door automobilis-

ten te laten parkeren aan de rand en gratis open-
baar vervoer te bieden naar het centrum
▪  Communiceren over de warmtetransitie en hoe 

anderen daarin kunnen bijdragen
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(q17) Welke rol (taak) heeft de gemeente volgens jou vooral op het vlak van de energietransitie?

Helemaal 
mee eens

Eens Neutraal Oneens Helemaal 
mee oneens

De gemeente inspireert ande-
ren om aan de slag te gaan

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

de gemeente bepaalt spelre-
gels en kaders 

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

De gemeente controleert nale-
ving van regels en beboet als 
ze worden overtreden

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

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

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

De gemeente voert zelf projec-
ten uit en neemt zelf maatre-
gelen (bijv. om infrastructuur 
te verbeteren)

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

De gemeente laat regels en 
kaders los

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

De gemeente adviseert an-
deren

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

De gemeente moet netwerken 
en partijen aan elkaar verbin-
den

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

De gemeente vervult een voor-
beeldrol

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

De gemeente communiceert 
over de energietransitie

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

De gemeente verplicht en 
dwingt af

▪ ▪ ▪ ▪ ▪
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Slimme en duurzame 
mobiliteit en goede 
stedelijke bereik
baarheid
Bereikbaarheid 
Eindhoven kan niet verder groeien zonder een goe-
de bereikbaarheid. We willen werken aan een stad 
die goed bereikbaar is, maar met oog voor schoner 
vervoer zoals fietsen, lopen en openbaar vervoer.

(q22) Wat zijn de belangrijkste bedreigingen voor 
Eindhoven bij het zorgen voor slimme en duurzame 
mobiliteit en goede stedelijke bereikbaarheid?
Kies de 3 grootste bedreigingen

▪  Negatieve invloed op de luchtkwaliteit
▪  Negatieve invloed op het klimaat
▪  Slechtere verkeersdoorstroming
▪  Verkeersdeelnemers stappen niet over op nieuwe 

mobiliteitsvormen, zoals bijv. elektrisch rijden
▪  Teveel aandacht voor slimme mobiliteit en te wei-

nig voor traditionele oplossingen
▪  Mindervaliden profiteren niet van nieuwe mobili-

teit
▪  Teveel focus op ruimte voor de auto
▪  Slechte aansluiting van Openbaar Vervoer (OV) op 

elkaar
▪  Anders, namelijk: ..._____

(q23) Wat zijn de belangrijkste kansen voor Eindho-
ven, op het vlak van mobiliteit en bereikbaarheid?
Kies de 2 grootste kansen

▪  Regionale samenwerking
▪  Aanbod van verschillende vervoersvormen, af-

hankelijk van het tijdstip en seizoen
▪  Betere voorzieningen voor fietsers, zoals bijv. 

meer fietspaden
▪  (Snelle) elektrische fietsen
▪  Meer bebouwing dicht bij elkaar (want: zorgt voor 

draagvlak OV)
▪  Vervoer over water
▪  Innovatie (bijv. zelfrijdende auto’s)
▪  Anders, namelijk: ..._____

(q24) Het verbeteren van mobiliteit en bereikbaar-
heid kan op verschillende manieren. Welke van 
onderstaande ideeën, die we opgehaald hebben in 
de diaaloogsessies, vind je geschikt?
Kies de 3 ideeën die jou het meeste aanspreken

▪  Frequentie van OV verhogen en netwerk verbete-
ren
▪  Aansluiting van OV op elkaar verbeteren
▪  Gratis OV voor specifieke doelgroepen of op be-

paalde tijdstippen
▪  Een lightrail die langs de belangrijkste werkloca-

ties gaat
▪  Autogebruik minder aantrekkelijk maken (bijvoor-

beeld door parkeerplaatsen op te heffen)
▪  Het centrum moet autoluw worden gemaakt
▪  Bouwen nabij knooppunten van OV
▪  Het verbeteren van fiets- en wandelroutes
▪  Woningen bouwen in hogere dichtheden (meer 

torens), zodat er meer gebruikers zijn van open-
baar vervoer
▪  P&R aan randen van de stad om het centrum au-

toluw te krijgen



(q25) Welke rol (taak) heeft de gemeente vooral op het vlak van mobiliteit en bereikbaarheid van de 
stad?

Helemaal 
mee eens

Eens Neutraal Oneens Helemaal 
mee oneens

De gemeente inspireert ande-
ren om aan de slag te gaan

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

De gemeente bepaalt spelre-
gels en kaders 

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

De gemeente controleert nale-
ving van regels en beboet als 
ze worden overtreden

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

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

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

De gemeente voert zelf projec-
ten uit en neemt zelf maatre-
gelen 

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

De gemeente laat regels en 
kaders los

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

De gemeente moet netwerken 
en partijen aan elkaar verbin-
den

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

De gemeente moet netwerken 
en partijen aan elkaar verbin-
den

▪ ▪ ▪ ▪ ▪
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algemeen slot
De gemeente heeft in totaal zes stedelijke opgaven 
geformuleerd. Over twee daarvan heb je net vragen 
beantwoord. Bekijk nu alle stedelijke opgaven en 
geef aan hoe belangrijk je het vindt om aan deze 
stedelijke opgaven te werken.

(q501) Heb je verder nog iets op te merken over dit 
onderwerp? 

o Nee
o 

Hartelijk dank, je antwoorden zijn succesvol opge-
slagen
 

(q25) Welke rol (taak) heeft de gemeente vooral op het vlak van mobiliteit en bereikbaarheid van de 
stad?

Niet 
belangrijk

Neutraal Heel 
belangrijk

Gezonde groei van de stad: 
een duurzame stad, met groe-
ne gebieden, gezonde lucht 
en een aantrekkelijke open-
bare ruimte. Een stad waar we 
inspelen op de gevolgen van 
de klimaatverandering en de 
groei van het aantal inwoners.

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Aantrekkelijk en hoogste-
delijk centrum: werken aan 
een levendig en aantrekkelijk 
centrum, met meer en unieke 
plekken om te wonen. Een 
centrum waar veel te doen is 
voor iedereen.

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Slimme en duurzame mo-
biliteit en goede stedelijke 
bereikbaarheid: een stad die 
goed bereikbaar is, met oog 
voor schoner vervoer, zoals 
fietsen, lopen en OV. Meer 
Park & Rides en een autoluw 
centrum. 

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Leefbare, sociale wijken met 
een sterke identiteit: Wijken 
die leefbaar en veilig zijn met 
een aantrekkelijke openbare 
ruimte. Een stad waar alle 
Eindhovenaren prettig kunnen 
wonen, werken en leven. 

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Duurzame en concurrerende 
economie: Versterken van 
bedrijventerreinen, campus-
sen en buurteconomie met 
aandacht voor duurzaamheid.

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Energietransitie: op weg naar 
schone energie in de stad en 
wijken, denk bijvoorbeeld aan 
gasloos bouwen en zon-
ne-energie. 

▪ ▪ ▪ ▪ ▪
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Omgevingsvisie
Digipanel 

juni 2019

Team BiO / Bestuursinformatie & Onderzoek

Digipanel Gemeente Eindhoven

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

Digipanel Gemeente Eindhoven



 

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

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

Werken aan een gezonde groei

Digipanel Gemeente Eindhoven

→

anders, namelijk→



 

Een omschakeling naar duurzame energie biedt kansen om te
groeien zonder dat dit negatief effect heeft op het milieu en

klimaat

Innovatie en design

Hoogbouw zorgt ervoor dat meer ruimte beschikbaar blijft voor
openbare ruimte en groen

Als hier meer mensen komen wonen kunnen zij bijdragen aan de
stad

Anders, namelijk...
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anders, namelijk→



 

Zorgen dat er minder steen en meer groen is op straat, in tuinen
en op gevels

Zorg dat daken dubbel worden gebruikt, bijvoorbeeld voor
vergroening of het aanleggen van zonnepanelen

Gratis openbaar vervoer voor speci eke doelgroepen of op
bepaalde tijdstippen

Geef voetgangers en etsers meer ruimte en de auto minder

Bij nieuwe ontwikkelingen moet er een plan worden gemaakt dat
aangeeft hoe waterberging wordt geregeld en hoe wordt…

Reserveer bij grote ontwikkelingen altijd ook een bedrag voor de
ontwikkeling van de bestaande wijken

Een ontwikkeling mag alleen als de leefomgeving schoon blijft.
Ook als met de ontwikkeling veel economisch pro jt wordt…

Ontwikkelaars mogen alleen bouwen als het niet ten kosten gaat
van de gezondheid

Gebruik verkoelend asfalt en straatstenen, dat overtollig
regenwater doorlaat

Maak het makkelijk en leuk om te bewegen in de openbare ruimte
(speeltuintjes en beweegparken)

Ga meer duurzaam bouwen, gebruik bijvoorbeeld meer hout

Vrije ruimte op bijvoorbeeld bedrijventerreinen, mag ook benut
worden voor woningbouw. Bewoners kunnen dan zelf afwegen o…

Sportplekken moeten herkenbaar en veilig zijn en in het zicht
liggen
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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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44% 44% 7%

27% 54% 16%

28% 48% 18% 6%

20% 47% 25% 6%

10% 56% 26% 6%

16% 46% 25% 10%

14% 44% 29% 11%

12% 23% 42% 20%

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 ...... 

Digipanel Gemeente Eindhoven



 

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 

Digipanel Gemeente Eindhoven
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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. 
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anders, namelijk→



 

Alle functies zijn aanwezig in het centrum: wonen, werken en
recreëren

Het centrum is van iedereen: (tijdelijke, oorspronkelijk en nieuwe)
bewoners en bezoekers ontmoeten elkaar hier

We hebben een sterke pro lering op het vlak van technologie,
design en kennis die benut kan worden voor creatief

ondernemerschap

Er is ruimte voor hoogbouw, om meer inwoners een plek te
kunnen bieden

Anders, namelijk

0 10 20 30 40 50 60 70 80

62%

60%

43%

17%

12%

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. 
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Het toevoegen van groen in de binnenstad

Vooral inzetten op het vergroten van de levendigheid na
sluitingstijd van winkels

Zorg voor herkenbaarheid: het centrum krijgt een eigen identiteit

Geen autoverkeer in het centrum

Het verbinden van het noorden en zuiden van Eindhoven, door
ingrepen in Fellenoord/Stationsgebied

Richt je niet te veel op (incidentele) evenementen, maar zorg dat
er altijd van alles te doen is

Laat de (cultuur)historie zien in het centrum

Creëren van meer verblijfsruimtes en ontmoetingsplekken in de
openbare ruimte

Voorzieningen moeten meegroeien met het aantal inwoners

Sta nieuwe wooneenheden en werklocaties alleen toe als die
bijdragen aan een aantrekkelijk en hoogstedelijk centrum

Organiseer meer activiteiten in het centrum

Zorg voor een grote diversiteit aan bewoners

Maak een unieke aantrekkelijke skyline door meer hoogbouw
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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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29% 53% 15%

25% 50% 19% 5%

21% 48% 24% 6%

10% 53% 28% 7%

13% 42% 31% 10% 4%

8% 44% 34% 10%

12% 24% 43% 18%

Aantrekkelijk en hoogstedelijk centrum

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 ...... 

Digipanel Gemeente Eindhoven



 

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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Regionale samenwerking

Aanbod van verschillende vervoersvormen, afhankelijk van het
tijdstip en seizoen

Betere voorzieningen voor etsers, zoals bijv. meer etspaden

Innovatie (bijv. zelfrijdende auto's)

Meer bebouwing dicht bij elkaar (want: zorgt voor draagvlak OV)

(Snelle) elektrische etsen

Vervoer over water

Anders, namelijk: ...
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Frequentie van OV verhogen en netwerk verbeteren

Gratis OV voor speci eke doelgroepen of op bepaalde tijdstippen

P&R aan randen van de stad om het centrum autoluw te krijgen

Aansluiting van OV op elkaar verbeteren

Het verbeteren van ets- en wandelroutes

Het centrum moet autoluw worden gemaakt

Een lightrail die langs de belangrijkste werklocaties gaat

Woningen bouwen in hogere dichtheden (meer torens), zodat er
meer gebruikers zijn van openbaar vervoer

Autogebruik minder aantrekkelijk maken (bijvoorbeeld door
parkeerplaatsen op te heffen)

Bouwen nabij knooppunten van OV
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De gemeente moet netwerken en partijen aan elkaar verbinden

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

De gemeente bepaalt spelregels en kaders

De gemeente voert zelf projecten uit en neemt zelf
maatregelen

De gemeente inspireert anderen om aan de slag te gaan

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

De gemeente laat regels en kaders los

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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18% 47% 26% 8%
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9% 26% 45% 18%

Slimme en duurzame mobiliteit en goede stedelijke bereikbaarheid

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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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  

Digipanel Gemeente Eindhoven
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bij bewoners om zelf dingen te organiseren

Buurten hebben een eigen karakter

Innovatie op het vlak van straatverlichting, omdat dit kan
bijdragen aan ene gevoel van veiligheid

Scholen kunnen een bijdrage leveren aan het sociale netwerk in
de buurt waar ze staan

Door de keuze voor hoogbouw blijft er meer ruimte over voor
openbaar groen

Anders, namelijk: ...
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Betrek bewoners altijd bij het maken van een visie op de buurt

Zorg voor meer handhaving in de wijken

Kies altijd voor groen, ook al roept dat bij sommigen een gevoe…

Zorg voor meer sociale samenhang in de buurten, bijvoorbeeld…

Geef elke buurt voorzieningen, zoals een winkel of bibliotheek

Bouw met respect voor de historie van de stad (respect voor…

Gebruik meer cameratoezicht in de wijken

Richt een wijk- of dorpsraad in voor meer zeggenschap over de…

Werk meer samen met bewoners, geef hen ook een eigen budget

Bepaal vanuit de gemeente welke inwoners je in welke wijk…

Er moet meer geïnvesteerd worden in de buurthuizen

Maak het mogelijk om bestaande woningen op te delen in…

Sociale voorzieningen, zoals opvang en dagbesteding voor bijv.…

Nieuwbouw staan we alleen toe als het de sociale structuur…

Levert aan de sociale structuur en inclusiviteit
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De gemeente controleert naleving van regels en beboet als ze
worden overtreden

De gemeente verbindt de organisaties die werken in de wijk
aan elkaar

De gemeente bepaalt spelregels en kaders

De gemeente adviseert anderen

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

De gemeente inspireert anderen om 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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Leefbare, sociale wijken met een sterke identiteit
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Taken en rollen van de gemeente
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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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Innovatie en technologie wordt ontwikkeld in de regio

De aanwezigheid van kennisinstellingen

De aanwezigheid van bedrijven die producten hebben en
ontwikkelen die bijdragen aan een duurzaam klimaat

Het is gemakkelijk om in deze regio een ecosysteem te creëren,
waarin bedrijven van elkaars reststromen (bijv.

energieoverschotten) gebruikmaken

Innovatie waardoor andere dan traditionele grondstoffen gebruikt
kunnen worden bij productie

We kunnen meer producten recyclen

De energietransitie kan voor werkgelegenheid zorgen

Anders, namelijk...
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Werken vanuit een integrale benadering, waarbij bij ontwikkeling
van bedrijventerreinen ook gekeken wordt naar bijv.

bereikbaarheid

Omschakelen naar een economie waarin het minder gaat om bezit
en meer om gebruik

Zorgen voor goede huisvesting voor werknemers

Geld beschikbaar stellen voor innovatieve ideeën

Gebieden aanwijzen waar geëxperimenteerd kan worden
(regelvrije ruimte)

Bedrijven nemen zelf verantwoordelijkheid in het verduurzamen
van bedrijventerreinen

Het aanleggen van 5G netwerk

Arbeidskrachten aantrekken vanuit andere gebieden
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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 gunt opdrachten aan bedrijven met
vernieuwende ideeën of producten

De gemeente bepaalt spelregels en kaders

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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32% 55% 9% 4%

22% 56% 17%

18% 54% 22% 4%

20% 52% 21% 7%

8% 58% 26% 6%

12% 49% 26% 11%

8% 40% 35% 15%

16% 25% 40% 18%

Duurzame en concurrerende economie

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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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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Veel dakoppervlak voor zonnepanelen

Relevante momenten (bijv. renovatie) oppakken voor combi
verduurzaming

Innovatie

Waterstof

We weten welke maatregelen makkelijk te realiseren zijn en
relatief veel opleveren (laaghangend fruit in beeld)

Pilotwijken (zoals 't Ven) als aanjager en voorbeeld

Kernfusie

Groei van het aantal inwoners biedt kansen voor de
energietransitie

We kunnen warmte halen uit oppervlaktewater

Anders, namelijk: ...
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Innovatie en ontwikkelen van nieuwe technologieën

De vervuiler laten betalen

Terugdringen van autogebruik, door automobilisten te laten
parkeren aan de rand en gratis openbaar vervoer te bieden naar…

Belastingvoordeel op zonne-energie voortzetten

Positieve initiatieven belonen en uitlichten

Samenwerking in regio met energiecoöperaties en verenigingen

Subsidie en energiecoaches inzetten

Communiceren over de warmtetransitie en hoe anderen daarin
kunnen bijdragen

Opleiding faciliteren voor installateurs

Toekennen van een zuiniger energielabel als woning deel
uitmaakt van project waarin duurzame energie gezamenlijk wor…
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De gemeente vervult een voorbeeldrol

De gemeente communiceert over de energietransitie

De gemeente moet netwerken en partijen aan elkaar verbinden

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

De gemeente inspireert anderen om aan de slag te gaan

De gemeente voert zelf projecten uit en neemt zelf
maatregelen (bijv. om infrastructuur te verbeteren)

De gemeente adviseert anderen

De gemeente bepaalt spelregels en kaders

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

De gemeente verplicht en dwingt af

De gemeente laat regels en kaders los
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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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63% 25% 8%

54% 33% 10%

48% 30% 13% 5% 4%

36% 32% 21% 6% 6%

30% 38% 21% 7% 5%

28% 37% 27% 6% 3%

Heel belangrijk Belangrijk Neutraal Niet echt belangrijk Niet belangrijk

De opgaven

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

Gemeenten
Best

Eersel

Geldrop-Mierlo

Heeze-Leende

Helmond

‘s-Hertogenbosch

Nuenen

Tilburg

Veldhoven

Waalre

Ketenpartners
GGD

VRBZO

Samenwerkingsverbanden
Metropool Regio Eindhoven

Stedelijk Gebied Eindhoven

Andere overheden
Ministerie van Binnenlandse Zaken

Provincie Noord-Brabant

Rijkswaterstaat

Waterschap De Dommel

afwezig

aanwezigen

Organisatie
Breda

Oirschot

Son en Breugel

ODZOB

Presentatie
Projectleider Els Cortooms geeft een toelichting op het 
proces. Ambtelijk opdrachtgever Jean van Zeeland licht 
de inhoud van de omgevingsvisie in concept toe. Hij 
geeft daarbij aan dat een aantal keuzes, bijvoorbeeld 
in relatie tot verdere verdichting in het centrum nog 
gemaakt zullen worden. 

Reflectie
Na de presentatie krijgt iedereen gelegenheid om per 
opgave en in het algemeen (i.r.t. regionale samenwer-
king) opmerkingen te plaatsen met post-its. Procesbe-
geleider Lorenzo Goudsmits gaat één voor één de flap-
pen met de post-its langs om daar de hoofdpunten uit te 
halen en te checken of daarop nog aanvullingen zijn.

Algemeen
Het gesprek gaat over het detailniveau van de omge-
vingsvisie. Omdat ambities in de huidige conceptversie 
nog niet concreet vertaald zijn naar een uitwerking per 
gebied of met een verwijzing naar een uitwerking in een 
programma, lijken een aantal ervan nog onrealistisch.

Samenwerken
Als het gaat om samenwerken, zijn er vooral vragen over 
hoe gemeente Eindhoven die samenwerking wil inrich-
ten en concreet wil vormgeven. De veiligheidsregio 
stelt de vraag hoe de gemeente Eindhoven met andere 
partijen wil samenwerken, bijvoorbeeld als het gaat om 
het toetsen van gemeentelijke plannen of initiatieven 
van externen. De aanwezigen geven aan dat de concept-
versie van de visie nog weinig beschrijft over de rol die 
Eindhoven speelt in de regio en in relatie tot de B5. Wat 
betekent de stad voor de regio en visa versa?

Energietransitie
Aanwezigen geven aan dat hier een enorme opgave is 
gesteld, namelijk om te komen tot een emissievrije stad. 
Er wordt geadviseerd goed te kijken naar wat realistisch 
is en welke stappen de gemeente wil zetten.

Leefbare, sociale wijken met sterke identiteit
Op dit thema worden vanuit ervaringen bij de andere 

23 professionals van 18 verschillende organisaties waren bij deze bijeenkomst aanwezig. Vooraf is vertrouwelijk een 
concepttekst van de eerste versie van de omgevingsvisie gedeeld in PDF.
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gemeenten vooral veel tips gegeven over hoe we de 
opgave invulling kunnen geven. Wat betreft regionale 
opgaven, wordt verwezen naar de profielen zoals die bij 
de woonafspraken in de regio zijn benoemd. 

Duurzame en concurrerende economie
De positie van de luchthaven komt aan bod, met de 
wens om daarover stelligere uitspraken op te nemen. 
Gevraagd wordt naar de ambitie om van kwantiteit naar 
kwaliteit van de vluchten te gaan. Ook wordt stilgestaan 
bij regionale afspraken over campussen. 

Gezonde groei
Ook hier wordt gewezen op de impact van Eindhoven 
Airport. Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor de 
visie in relatie tot het landelijk gebied en de aansluiting 
op omliggende natuurgebieden zoals de Groote Heide.

Aantrekkelijk en hoogstedelijk centrum
Wat betreft het centrum geven de aanwezigen aan dat 
de betekenis voor de omliggende regio scherper kan 
worden opgenomen.

Mobiliteit
Opgemerkt wordt dat de visie op vervoer over water 
nog niet duidelijk naar voren komt. Ook specifieke 
infrastructurele projecten, zoals de aanpak van de A58 
worden niet genoemd. Verdichten langs de assen be-
tekent ook voor de regio wat. Met name de A2-as en de 
spoor-as. Belangrijk is ook dat een toename van mobi-
liteit wordt voorkomen bijvoorbeeld bij de realisatie van 
nieuwe werklocaties en verdichting in de stad. Er wordt 
breed gedeeld dat andere mobiliteitslijnen nodig zijn 
om de mobiliteitsstromen tussen werk en wonen op te 
vangen. 

Vervolg
Aanwezigen krijgen van 4 juli tot en met vrijdag 12 juli 
de tijd om ook schriftelijk te reageren. De conceptver-
sie van de omgevingsvisie en de presentatie worden 
gedeeld per mail.
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In de tabel hieronder staan de ideeën en suggesties die we hebben opgehaald tij-
dens de dialoogsessies, via het digipanel en in overige werksessies met partners. In 
de rechter kolom staat wat we met deze ideeën en suggesties hebben gedaan.
Een aantal ideeën en suggesties worden nog afgewogen op het moment van 

 uitwerking van de opgaven in programma’s en omgevingsplan, en zijn op dit moment 
niet overgenomen in de omgevingsvisie.

Stedelijke opgave Input  
dialoogsessies 

Input digipanel Input collega 
overheden

Wijze van verwerken nieuwe inzichten / ideeën

Gezonde groei Bevestiging opgave
▪  Groen = groen, rood is 

rood. Kies en behoud 
groene plekken in de 
stad  

▪  Bomen als natuurlijke 
airco’s 

▪  Hoogbouw: concentra-
tie verstedelijking

▪  Aantrekkelijke openba-
re ruimte

▪  Klimaatadaptatie
▪  Economische groei 

levert financiële kansen 
op voor groen 

▪  Gezonde en veilige 
leefomgeving

▪  Beter OV en goede 
fietsverbindingen 

Nieuwe inzichten / 
ideeën
▪  Maatschappelijk draag-

vlak gezonde groei 
wordt niet bij iedereen 
gevoeld: investeer in 
communicatie

▪  Stimuleren gezond 
verplaatsen

▪  Verbind stad en buiten-
gebied via recreatieve 
routes

▪  Investeer in rookvrije 
ruimte

 

Bevestiging dialoogsessie/opgave
Inwoners maken zich zorgen over te weinig 
groen door teveel (nieuwe) gebouwen (58% 
en veel open antwoorden, m.n. i.r.t. hoog-
bouw) en een toename van het verkeer en 
verslechtering van bereikbaarheid (resp. 43% 
en 40%). Relatief gezien worden de zorgen 
over fastfoodketens en het verlies aan    
plant- en diersoorten minder sterk gedeeld 
(resp. 14% en 20%).

Een omschakeling naar duurzame ener-
gie wordt als grootste kans gezien (63%). 
Opnieuw komt ook het inzetten op openbaar 
vervoer en autoluw centrum naar voren.

Nieuwe inzichten / ideeën
Aan de bedreigingen zoals benoemd in de 
dialoogsessies werd toegevoegd: crimina-
liteit en luchtvervuiling. Ook het tekort aan 
(betaalbare) woningen is een aantal keer 
genoemd.

Aanvullend op de dialoogsessies wordt als 
kans ingebracht dat Eindhoven kan fuseren 
met randgemeenten. 

Ook vragen een aantal mensen zich af waar-
om we zouden moeten groeien.

Van de zes opgaven is gezonde groei door het 
digipanel als belangrijkste geduid: 63% vindt 
dit heel belangrijk en 26% belangrijk.

Bevestiging opgave
▪  Klimaatbestendig 

inrichten
▪  Gezondheid is expliciet 

criteria, naast veiligheid

Nieuwe inzichten / 
ideeën
▪  Wat is de betekenis 

voor de regio?
▪  Zoek voor groen aan-

sluiting bij landelijk 
gebied, b.v. de Groote 
Heide

▪  Bereikbaarheid 
Ehv-Helmond A270 / 
De Ruit

▪  Wat is de visie ten 
aanzien van Eindhoven 
Airport?

▪  Verdichting versus  
risico’s, in balans?

▪  Regionale opgave voor 
landschap en ruimte-
vragende functies in 
buitengebied.

Toevoeging o.b.v. samenspraak
Verbinden stad en buitengebied via recreatieve routes is opgenomen bij de 
opgave gezonde groei van de stad.

Stimuleren ‘gezond verplaatsen’ is (ook) opgenomen bij de opgave slimme en 
duurzame mobiliteit.

In reactie op de vraag “waarom groeien?”:
We zien groei als kans om een economische wereldspeler te blijven en mid-
delen en draagkracht te creëren om onze ambities ten aanzien van transitie 
naar een duurzame en gezonde stad te realiseren.

Eindhoven zet randvoorwaardelijk in op een gezonde en duurzame stad en 
daar hoort ook risicobeheersing bij.

Niet in visie
Plannen ten aanzien van rookvrije ruimtes en het investeren in communicatie 
worden afgewogen bij de verdere uitwerking van de opgaven.

Fuseren maakt geen onderdeel uit van de visie over de fysieke leefomgeving. 
Wel zetten wij in op regionale samenwerking ten aanzien van de stedelijke 
opgaven.

De relatie tussen criminaliteit en fysieke leefomgeving zullen we later nader 
onderzoeken en waar kan toevoegen aan de visie. Momenteel is de relatie 
met de fysieke leefomgeving met name in onze werkwijze ondergebracht 
zoals Bibob bij vergunningsaanvragen.

Onze visie ten aanzien van Eindhoven Airport is ontwikkeling en kunnen we 
pas later aan de omgevingsvisie toevoegen.

A270 / De Ruit wordt afgewogen bij de uitwerking van opgaven.

Nieuwe functies in het buitengebied (bijvoorbeeld vanuit de opgave energie-
transitie) worden vooralsnog getoetst aan het vigerende bestemmingsplan 
en ons beleid. Een nadere uitwerking van de opgave kunnen we pas later (na 
samenspraak) aan de omgevingsvisie toevoegen.



Stedelijke opgave Input 
 dialoogsessies 

Input digipanel Input collega 
overheden

Wijze van verwerken nieuwe inzichten / ideeën

Aantrekkelijk   
hoogstedelijk 
centrum

Bevestiging opgave
▪  Kansen voor meer 

hoogbouw
▪  Autoluw Centrum
▪  Meer verblijfskwaliteit 

OR 
▪  Behoefte aan gratis 

(groene) openbare 
ruimte zoals parkjes

▪  Internationalisering, 
o.a. winkels en restau-
rants

▪  Inclusieve stad, voor 
alle doelgroepen

▪  Identiteit: cultuurhisto-
rie koesteren 

▪  Levendigheid: jongeren 
vinden het centrum saai 
na 18.00 

▪  Veiligheid: zorg voor 
drukte ook na sluitings-
tijd 

▪  Innoverende concep-
ten i.r.t. woningbouw, 
mobiliteit, openbare 
ruimte, energietransitie

Nieuwe inzichten / 
ideeën
▪  Sociale cohesie: hoog-

bouw is anoniem, zorg 
voor ontmoetings-plek-
ken

▪  Ruimte voor TDK en 
voor creatief onder-
nemerschap, nieuwe 
plinten bieden kansen 
voor creatieve invulling 

Bevestiging dialoogsessie/opgave
Vergelijkbaar met de input vanuit de dialoog-
sessies blijkt duidelijk dat er behoefte is aan 
meer groen. 71% vindt het toevoegen van 
groen een effectieve maatregel om te werken 
aan een aantrekkelijk en hoogstedelijk cen-
trum. 26% onderschrijft het autoluw maken 
van het centrum als goed idee (zowel van de 
groep die vragen heeft beantwoord over het 
centrum als de groep die vragen heeft beant-
woord over de mobiliteitsopgave).

Levendigheid na sluitingstijd van winkels 
wordt na ’toevoegen van groen’ als meest 
geschikt idee gezien (29%). Ook uit open 
antwoorden bleek de behoefte aan meer 
evenementen en inzet op cultuur.

Nieuwe inzichten / ideeën
75% van de respondenten geeft aan het 
verdwijnen van de lokale middenstand de 
grootste bedreiging te vinden. Daarnaast 
ziet 43% het als bedreiging dat er alleen 
woningaanbod is voor mensen met een hoog 
inkomen. Als belangrijkste kans worden 
multifunctionaliteit en de mix van bezoekers 
genoemd.

Sterker dan bij de dialoogsessies is ‘slechte 
bereikbaarheid’ als bedreiging en ‘het verbe-
teren van bereikbaarheid’ als kans naar voren 
gekomen, middels de open antwoorden.

Een nieuw thema dat als bedreiging in het 
centrum wordt genoemd is vervuiling.

Bevestiging opgave
▪  Verdichting en groei 

hebben een impact 
op de wateropgave, 
hittestress, ruimtelijke 
kwaliteit, leefbaarheid 
en mobiliteit.

Nieuwe inzichten / 
ideeën
▪  Verdichting en hoog-

bouw i.r.t. de fysieke 
veiligheid bij inciden-
ten.

▪  Scherp de beschrijving 
van de relatie met het 
omliggende gebied aan.

▪  De ontwikkeling van het 
centrum lijkt ingesto-
ken op de korte termijn 
en is mogelijk niet 
duurzaam.

▪  Parkeeroverlast bij 
treinstations in de regio 
door bezoekers cen-
trum en Ehv Airport.

Toevoegingen o.b.v. samenspraak
Ook in het centrum moeten betaalbare woningen worden gebouwd. Dat past 
in de Woonvisie en het is opgenomen in de omgevingsvisie. 

In de omgevingsvisie is het belang van veiligheid bij verdichting opgenomen.

Er is een apart hoofdstuk toegevoegd over de relatie met de regio.

Niet in visie
Het verdwijnen van lokale middenstand is in ruimtelijk fysieke zin niet op te 
lossen en valt daarmee buiten de scope van de omgevingsvisie. 

De wens meer culturele activiteiten in het centrum plaats te laten vinden, 
wordt meegenomen bij de uitwerking van de opgaven.

Vervuiling gaat over het beheer van de openbare ruimte en over afvalbeheer. 
Dat valt buiten de scope van de omgevingsvisie. 

Actie tegen parkeeroverlast in buurgemeenten wordt afgewogen bij de uit-
werking van de opgaven.



Stedelijke opgave Input 
 dialoogsessies 

Input digipanel Input collega 
overheden

Wijze van verwerken nieuwe inzichten / ideeën

Slimme en duurzame 
mobiliteit & goede 
stedelijke bereik-
baarheid

Bevestiging opgave
▪  Integreer mobiliteitsbe-

leid in ruimtelijke beleid
→  verdichting meer men-

sen per m2  
▪  meer kansen voor lang-

zaam vervoer
▪  Betere bereikbaarheid 

draagt bij aan groei 
▪  Autoluw Centrum, 

aanleg van P&R’s aan 
randen centrum en stad

▪  Inzet nieuwe techno-
logie, innovatie (smart 
mobility)

▪  Regionale samenwer-
king 

▪  Frequentie OV moet 
omhoog, richting regio 
en in de wijken

▪  Benut busbanen voor 
slimme oplossingen

▪  Aandacht voor minder-
validen 

▪  Leefbaarheid verbe-
teren

Nieuwe inzichten / 
ideeën
▪  leren van andere steden
▪  gebruik de kanalen voor 

goederentransport en 
voor personenvervoer

▪  gratis OV om te zorgen 
voor meer schone 
mobiliteit

▪  zet in op een OV-ring-
structuur met bussen 
over de ring\

▪  light rail maken van 
slowlane

Bevestiging dialoogsessies/opgave
Als grootste bedreigingen worden genoemd 
slechte verkeersdoorstroming (64%) en 
slechte aansluiting van OV op elkaar (46%). 

Regionale samenwerking (51%) en meer inzet 
op de fiets (46%, plus veel open antwoorden) 
worden als grootste kansen gezien. Van de 
voorgestelde maatregelen om te werken aan 
mobiliteit is het verbeteren van de frequentie 
en het netwerk (51%) als meest aansprekend 
aangemerkt. Slechts 7% vindt het een ge-
schikt idee om autogebruik minder aantrek-
kelijk te maken. Dit is in lijn met de koers om 
eerst alternatieven te verbeteren, alvorens 
autogebruik te ontmoedigen.

Nieuwe inzichten / ideeën
In lijn met een suggestie uit de dialoog-
sessies, blijkt dat mensen vinden dat het 
OV goedkoper of gratis zou moeten zijn op 
specifieke momenten of voor specifieke doel-
groepen. Met 47% is dit als tweede meest 
geschikte idee aangemerkt. De populariteit 
hiervan blijkt ook uit open antwoorden.

Het idee uit de dialoogsessie om een lightrail 
te maken die langs de belangrijke werklo-
caties gaat scoorde onder het gemiddelde. 
Bij de open vraag is nog 12 keer een verge-
lijkbaar idee geopperd (metro, tram, etc.). 
Vervoer over en recreatie op water werd 
minder genoemd.

De inzet op OV ten kosten van inzet op de 
fiets of deelauto’s en ruimte voor automo-
biliteit loont naar het idee van sommige 
inwoners niet. 

Als nieuw idee is meerdere keren betere 
verkeerslichtregeling genoemd.

Bevestiging opgave
▪  bereikbaarheid bij 

uitstek een regionale en 
provinciale opgave

▪  Voorkom extra mobili-
teit i.r.t. werklocaties 
en verdichting in de 
stad.

▪  Wonen in de buurt van 
werklocaties

Nieuwe inzichten / 
ideeën
▪  Ander mobiliteitslijnen 

nodig om de mobili-
teitstromen tussen 
werk en wonen op te 
vangen.

▪  Kansen regionale hubs/ 
transferia bij trein-
stations -> parkeerop-
gave

▪  Visie vervoer over water 
ontbreekt

Toevoegingen o.b.v. samenspraak
Samenwerking met andere steden.

De inzet op het stimuleren van goederenvervoer over de vaarwegen is toege-
voegd

Niet in visie
De precieze wijze waarop we lopen, fietsen, OV en slimme mobiliteit bevor-
deren.

De suggesties om in te zetten op andere vormen van vervoer (lightrail, tram, 
metro, vervoer over water), OV-ringstructuur (bussen over de ring), verkeer-
lichtregeling en het aanbieden van goedkoper / gratis OV worden niet meege-
nomen in de visie. Deze ideeën worden (vanuit effectiviteit, haalbaarheid en 
betaalbaarheid) afgewogen bij de uitwerking van opgaven.

Hetzelfde geldt voor samenwerking met buurgemeenten om regio bereikbaar 
te houden.

Een actuele visie op vervoer over water ontbreekt en is daarom niet opgeno-
men in de visie.



Stedelijke opgave Input 
 dialoogsessies 

Input digipanel Input collega 
overheden

Wijze van verwerken nieuwe inzichten / ideeën

Sociale en leefbare 
wijken met sterke 
identiteit

Bevestiging opgave
▪  Investeer in inclusieve 

wijken, bouw gemeng-
de programma’s 

▪  Sociale cohesie: meer 
ontmoetingsplekken, 
elke wijk een buurthuis,  
let op eenzaamheid 
ouderen. 

▪  Stimuleer ontmoeten in 
openbare ruimte, meer 
groen in de wijk 

▪  Investeer in veiligheid, 
slimme verlichting

▪  aandacht voor karakter 
en identiteit buurten

▪  Woningsplitsing als 
kans en als bedreiging

▪  vernieuwing parkeer-
beleid

Nieuwe inzichten / 
ideeën
▪  levensloopbestendig-

heid van wijken en 
buurten: doorstroming 
binnen de wijken 

▪  groen moet ook veilig 
zijn, voorkom overlast 

▪  stimuleer deelecono-
mie, want dat bevordert 
sociale samenhang

▪  voorkom leegstand van 
winkels in de wijken 

▪  maak scherpere keuzes 
in identiteit.

Bevestiging dialoogsessie/opgave
Als grootste bedreigingen zijn genoemd te-
veel verkeer en parkeeroverlast, krapte op de 
woningmarkt en leegstand van winkels (resp. 
47%, 46% en 45%). Als tweede belangrijkste 
kans (na benutten van leegstand) wordt 
het benutten van de energie van bewoners 
genoemd (41%). Deze thema’s kwamen ook 
naar voren in de dialoogsessies. Net als bij de 
dialoogsessies, kwam ook in open antwoor-
den naar voren dat inwoners sociale cohesie 
een belangrijk aandachtspunt vinden, net als 
vuil op straat, parkeeroverlast en te weinig 
groen.

In lijn met de tweede belangrijkste kans 
volgens inwoners, om aan deze opgave te 
werken, wordt aangegeven dat bewoners be-
trokken moeten worden bij het opstellen van 
visies over hun buurt (43% ziet dit als effec-
tieve maatregel). Daarnaast vinden mensen 
handhaving en groen belangrijk (resp. 43% en 
33%). Dit blijkt ook uit de open antwoorden 
bij de vraag naar kansen, waarbij ook de inzet 
op meer starterswoningen, sociale activitei-
ten en de lokale middenstand zijn genoemd.

Nieuwe inzichten / ideeën
Hoewel dit bij de dialoogsessies wel kort is 
aangekaart, blijkt uit het digipanel een veel 
sterker optimistisme over het benutten van 
leegstand als belangrijkste kans (45%). 

Aanvullend op de dialoogsessie komt ook 
criminaliteit als thema naar voren. 

Bevestiging opgave
▪  Vooral veel tips hoe 

we de opgave invulling 
geven. Minder reacties 
i.r.t. regionale opgaven.

▪  Alleen noodzakelijke 
verharding

▪  Voorkomen van twee-
deling als opgave

▪  Behoud groen-stedelijk 
woonmilieu buiten de 
Ring

Nieuwe inzichten / 
ideeën
▪  Ga op zoek naar 

 profielen, zoals die 
bijvoorbeeld bij de 
woonafspraken in de 
regio zijn benoemd. 

▪  Wat is de visie over 
cultuur (problemen 
met ijsbaan, zwembad, 
steentjeskerk, muziek-
centrum)?

Toevoegingen o.b.v. samenspraak
We hebben geconstateerd dat er in het concept onvoldoende aandacht was 
voor parkeren en het bestaande beleid hierover toegevoegd.

De inzet op levensloopbestendigheid en het stimuleren van de deeleconomie 
hebben we op basis van samenspraak toegevoegd.

De sociale (on)veiligheidsaspecten van groen is opgenomen in de visie.

Niet in visie
De aanpak van te weinig groen, te veel verkeer, vuil op straat en parkeer-
overlast in wijken wegen we af in de gebiedsprogramma’s. Daarbij worden 
bewoners en belanghebbenden betrokken. 

Veiligheid i.r.t. criminaliteit heeft een plek binnen de programma’s vanuit 
veiligheid. Dit valt buiten de scope van de omgevingsvisie. 

De suggesties vanuit dialoogsessies en digipanel over leegstand worden 
afgewogen bij het opstellen van gebiedsprogramma’s.



Stedelijke opgave Input 
 dialoogsessies 

Input digipanel Input collega 
overheden

Wijze van verwerken nieuwe inzichten / ideeën

Energietransitie Bevestiging opgave 
▪  Energietransitie voor 

bestaande en nieuwe 
stad

▪  Terugdringen CO2 
uitstoot

▪  Innovatie en technieken 
van Brainport gebrui-
ken voor maatwerk en 
nieuwe concepten

▪  Samenwerking in regio 
en in stad met energie 
coöperaties belangrijk

▪  Positieve initiatieven 
belonen en uitlichten

▪  Voortgang aangeven, 
monitoring

Nieuwe inzichten / 
ideeën
▪  Actieve communicatie, 

draagvlak creëren door 
meer en actieve com-
municatie 

▪  Betaalbaarheid/
Haalbaarheid van de 
transitie

Bevestiging dialoogsessies/opgave
Uit het digipanel valt af te leiden dat nog 
maar weinig mensen vertrouwen hebben 
in de organisatie, de regie en het beleid op 
energietransitie (48% noemt dit als grootste 
bedreiging). In tegenstelling tot bij de vijf 
andere opgaven (waar telkens handhaving en 
het verbinden van partijen als belangrijkste 
rollen worden benoemd), geeft het digipanel 
als belangrijkste rol aan om een voorbeeldrol 
te vervullen (88% (helemaal) mee eens) en 
(in lijn met de dialoogsessies) te communi-
ceren over de opgave (83% (helemaal) mee 
eens). Als meest effectieve maatregelen zien 
ze om de vervuiler te laten betalen (50%) en 
te innoveren (49%). Ook het terugdringen van 
het autogebruik wordt als effectieve maatre-
gel gezien (44%).

Het benutten van het dakoppervlak en het 
aangrijpen van relevante momenten (zoals 
renovatie) voor verduurzaming worden als 
grootste kansen gezien (resp. 45% en 40%). 
In open antwoorden wordt aanvullend daarop 
aangegeven dat de gemeente financieel moet 
ondersteunen.

Bevestiging opgave
▪  regionale energietransi-

tie belangrijk
▪  Enorme opgave, emis-

sievrije stad. 

Nieuwe inzichten / 
ideeën
▪  Kijk goed wat realis-

tisch is. En kijk welke 
stap je wil zetten.

▪  Hoe komt het land-
schap er uit te zien?

▪  Hoe/waar wil je duurza-
me energie opwekken?

▪  Risico’s van buurt-
batterijen

Toevoegingen o.b.v. samenspraak
Het belang van communicatie m.b.t. de energietransitie is benadrukt in de 
visie.

De voorbeeldrol van de gemeente en inzet op innovatie is opgenomen in de 
visie. 

Niet in visie
De locaties voor duurzame energieopwekking en de manier van communice-
ren worden afgewogen bij de uitwerking van de opgaven. 

De betaalbaarheid en haalbaarheid van de energietransitie maakt onderdeel 
uit van het programma. 

De inzet van dakoppervlak, regels over buurtbatterijen en het aangrijpen van 
relevante momenten (zoals renovatie) zien we als kansrijk. Dit wordt afgewo-
gen bij de uitwerking van de opgaven. 



Stedelijke opgave Input 
 dialoogsessies 

Input digipanel Input collega 
overheden

Wijze van verwerken nieuwe inzichten / ideeën

Concurrerende en 
Duurzame economie  

Bevestiging opgave
▪  Zet in op versterking 

vestigingsklimaat
▪  Regionale samen-

werking, regionale 
programmering

▪  Zet in op buurtecono-
mie 

▪  Extra aandacht voor 
EHV Airport voor  
 economie.

▪  Zet in op circulaire eco-
nomie met gemeente 
als aanjager

Nieuwe inzichten / 
ideeën
▪  Versterk alle werklo-

caties
▪  Zorgen voor woning-

bouw voor alle type 
arbeidskrachten

Bevestiging dialoogsessie/opgave
Overeenkomstig met de dialoogsessie, wordt 
krapte op de woningmarkt door het digipa-
nel als belangrijkste bedreiging aangeduid 
(60%). Als belangrijkste kans wordt de om-
schakeling naar duurzame energie genoemd 
(63%). Innovatie staat op de tweede plek als 
belangrijkste kans en de belemmering ervan 
door regelgeving als tweede belangrijkste 
bedreiging (beide 48%).

Als meest geschikte ideeën om aan deze 
opgave te werken worden genoemd: een 
integrale benadering (met als voorbeeld 
locatiekeuze i.r.t. bereikbaarheid) (55%) en 
het omschakelen naar een economie waarin 
het minder gaat om bezit en meer om gebruik 
(54%).

Nieuwe inzichten / ideeën
Deze opgave wordt door het digipanel als 
minst belangrijk gezien.

Bevestiging opgave
▪  Zet in op versterking 

vestigingsklimaat
▪  Regionale samen-

werking, regionale 
programmering

 
Nieuwe inzichten / 
ideeën
▪  Versterk alle werklo-

caties
▪  Extra aandacht voor 

EHV Airport voor econo-
mie. wil je al iets meer 
zeggen over wel/niet 
groei van Airport?

▪  Wat is de visie t.a.v. de 
High Tech Campus en 
Strijp-S?

▪  Evenwichtige spreiding 
van voorzieningen over 
de regio.

Toevoegingen o.b.v. samenspraak
De inzet op het stimuleren van de deeleconomie hebben we op basis van 
samenspraak toegevoegd.

Niet in visie
Er zijn onvoldoende middelen beschikbaar om de kwaliteit van iedere werklo-
catie op het hoogste niveau te houden, daarom maken we keuzes.

De visie ten aanzien van gebieden, zoals de High Tech Campus en Strijp-S zal 
uitgewerkt worden in gebiedsprogramma’s. 

Onze visie ten aanzien van Eindhoven Airport is in ontwikkeling en kunnen 
we pas later aan de omgevingsvisie toevoegen.

De evenwichtige spreiding van voorzieningen op regionaal niveau wordt 
besproken in regionaal overleg.



Stedelijke opgave Input 
 dialoogsessies 

Input digipanel Input collega 
overheden

Wijze van verwerken nieuwe inzichten / ideeën

Sturingsfilosofie Bevestiging rol
▪  met name handhaven 

en faciliteren,daarna 
verbinden en ont-
wikkelen faciliteren, 
handhaven, monitoren, 
verbinden, ontwer-
pen (sociaal proces), 
ontwikkelen, uitvoeren, 
controleren

Specifiek bij Energietran-
sitie: 
▪  Voorbeeldrol
▪  energietransitieplan 

maken & aanpakken per 
buurt.

Nieuwe inzichten / 
ideeën
▪  Zorgen dat eigenbelang 

niet prevaleert over 
algemeen belang

▪  Keuze maken (ook al 
kan dat impopulair zijn)

▪  Evenwicht zoeken, 
balans bewaken

▪  meer sturen op 
leef stijlen dan op 
inkomens categorieën 

Specifiek bij economie:
▪  De gemeente kan 

innovatieve bedrijven 
helpen door ze op-
drachten te gunnen (als 
launching customer)

Bevestiging rol
Opvallend is dat bij alle opgaven telkens 
meer dan 50% aangeeft het ermee oneens 
of helemaal oneens te zijn dat de gemeente 
een rol aanneemt waarin ze regels en kaders 
loslaat.

Verder wordt bij iedere opgave, behalve bij de 
energietransitie, aangegeven dat de belang-
rijkste rol van de gemeente is om te hand-
haven en partijen aan elkaar te verbinden. 
Bij de energietransitie worden voorbeeldrol 
en communicatie genoemd als belangrijkst 
rollen.

Nieuwe inzichten / ideeën
Ook hier worden de twee algemene rollen, 
die ook bij vier andere opgaven het hoogst 
scoren (handhaven en verbinden), het meest 
gekozen. Wel valt op dat daarna het gunnen 
van opdrachten aan bedrijven met vernieu-
wende ideeën of producten, als belangrijkste 
rol van de gemeente wordt geduid (20% 
helemaal mee eens en 62% eens). 

Bevestiging
▪  Samenwerken is 

 belangrijk
▪  Open houding,
▪  Borging van 

 omgevingsvisie in om-
gevingsplan

Nieuwe inzichten / 
ideeën
▪  Laat de samenwerking 

met de regio beter 
terugkomen.

▪  Samenwerking Bra-
bantstad

Toevoeging o.b.v. samenspraak
De samenwerking met de regio heeft een eigen hoofdstuk gekregen.

Niet in visie
n.v.t.
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