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Doel en ambitie Samenspraak
Doel:
Een samenspraakproces op basis waarvan de raad een goede afweging
van alle belangen kan maken, om het Integraal Gebiedskader
Stadhuisplein vast te stellen.
Ambitie:
▪

Brede betrokkenheid van de stad

▪

Innovatieve methodes om diverse doelgroepen te betrekken
(‘coronaproof’)

▪

Verwachtingenmanagement: duidelijkheid vooraf over
beïnvloedingsruimte (argumenten aandragen, de raad bepaalt)

▪

Een transparante aanpak met respect voor alle meningen en partijen

Doelgroepen
▪

Omwonenden

▪

Toekomstige bewoners

▪

Gebruikers (skaters, bezoekers Stadhuis e.d., demonstranten, etc.)

▪

Overige inwoners van Eindhoven (Stadhuisplein is van iedereen)

▪

Pandeigenaren en projectontwikkelaars

▪

Belangenorganisaties (TGE, Erfgoedstichtingen, EHVXL, SBE, etc.)

▪

Ondernemers binnenstad

▪

Evenementenorganisatoren

▪

Hulpdiensten

▪

Supervisor binnenstad, CRK

Drie sporen
1. Klankbordgroepen
▪ Omwonenden (5 VVE’s)
▪ Belangengroepen (TGE, erfgoedstg., EHVXL, SBE)
▪ Projectontwikkelaars
2. Enquête
▪ Online (met sfeer- en referentiebeelden)
▪ Voor alle doelgroepen (koppeling belangen – meningen)
3. Aanvullende middelen
▪ Buurtbewoners (via gesprekken op straat)
▪ Jongeren via interviews, gesprekken op straat, insta-polls
▪ Interviews evenementenorganisatoren
▪ Overleg met ondernemers, hulpdiensten, supervisor, CRK

Gewenste rol
klankbordgroep
omwonenden en
belangengroepen
bij enquête:
- Toetsen
vragenlijst
- Enquête
uitzetten bij
achterban
- Resultaten
bespreken

Enquête: van 1 t/m 7 maart
▪ Uitgaande van de inhoud: wat is nodig om te weten voor
het gebiedskader (dus géén concreet bouw- of
inrichtingsplan)?
▪ Aan de hand van uitgangspunten en dilemma’s
▪ Vragen naar keuzes èn motivatie
▪ Uitvoering door afdeling Onderzoek van gemeente
▪ Resultaten bespreken in klankbordgroepen (om bepaalde
aspecten uit te kristalliseren)
Onderwerpen enquête:
- Invulling stadhuisplein van de toekomst
- Evenementen
- Groen
- Randvoorwaarden voor hoogbouw
- Invulling begane grond hoogbouw
- Rode loper

Enquête (2)
De enquête is voor alle doelgroepen, we delen hem via diverse
kanalen.
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Delen via website
Delen via Digipanel
Delen door klankbordgroepen naar de achterban
Social media: kanalen van gemeente en partners
Eindhoven Dichterbij en pers
Inwoners en ondernemers binnenstad (via Wijkinfo huis-aanhuis en via Chainels)
▪ Naar studenten via Stevhen

Samenspraak Stadhuisplein: extra
interventies
▪

Persoonlijk benaderen van: gebruikers (skaters

en urban sporters), jongeren 18-27 jaar en
wijkbewoners

▪

Aansluiten op de onderwerpen uit de enquêtes,
via innovatieve methodes

▪

Uitvoering door Social designers, jongeren
communicatiebureau ‘Jong & je wil wat’ en
Dynamo en Stehven.

Insta-stories (polls) gericht op jongeren

Startscherm insta- story (vijf versies)
Instagram polls gericht op:
• Jongeren 18-27
• Eindhoven en directe omgeving
• 5 dagen, 5 polls
• Van 23 – 27 februari
Tweede scherm insta-story
(één versie en doorklikken naar
eindhoven.nl/stadhuisplein

In gesprek met jongeren
• Eén- op- één gesprekken (live
en digitaal)
• Vraagstukken visueel maken
met Lego-werkvorm
• Gericht op keuzes en
motivatie
• Terugkoppeling met
rapportage en video
• Van 19-25 februari

Straatinterviews gebruikers
• Door medewerkers van Dynamo
• Gesprekken met jongeren
• Vooral skaters en urban sporters

• Terugkoppeling: rapportage en video

De buurten in
• Visuele gesprekstool
• In vijf buurten in de stad
• Meningen en motivatie
• Terugkoppeling via
rapportage en video

Locaties:
• Woensdag 24 februari van 13:00 - 16:00 @ Klein Tongelrepad
• Donderdag 25 februari van 13:00 - 16:00 @ Gerardusplein (of
bij de AH op de Gladiolusstraat)
• Vrijdag 26 februari van 11:00 - 14:00 @ Catherinaplein
• Maandag 1 maart van 13:00 - 16:00 @ Trudoplein
• Dinsdag 2 maart van 13:00 - 16:00 @ Woenselsemarkt
• Woensdag 3 maart van 13:00 - 16:00 @ Franz Leharplein

