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Inleiding

Aanleiding

Het Stadhuisplein is van oudsher één van de belangrijkste Eindhovense pleinen voor evenementen 

en ontmoetingen. Vanuit de Verdichtingsvisie Binnenstad is het benoemd als een van de 

focusgebieden, waar we hoogbouw ruimte willen geven en het openbaar gebied meer kwaliteit.

Eindhoven heeft als centrum van de Brainportregio een grote aantrekkingskracht. We weten dat 

veel mensen in de binnenstad willen wonen. Ontwikkelaars hebben volop plannen voor onder meer 

woningbouw rondom het Stadhuisplein. Vanuit de gemeente gaan we aangeven waaraan de 

plannen moeten voldoen. Denk daarbij aan het type woningen, de hoogte van woontorens, de 

inpassing van groen, de ruimte voor parkeren en het zichtbaar houden van de cultuurhistorie.

 
Onderzoek en methode

Middels een enquête hebben we meningen over de toekomst van het Stadhuisplein opgehaald bij 

inwoners en belangenorganisaties. De enquête heeft op www.eindhoven.nl gestaan en is uitgezet 

onder het DigiPanel. Op Social media is opgeroepen om de enquête in te vullen en 

belangenorganisaties hebben een link naar de enquête gedeeld met hun achterban. Respondenten 

hadden van 2 maart tot en met 7 maart om te reageren.

http://www.eindhoven.nl/


respondenten
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63% 27% 5%

Bewoner van een ander deel van Eindhoven Bewoner van de binnenstad Bewoner randgemeente

Bezoeker van Eindhoven Ondernemer in de binnenstad Anders

Ja 39,45%

Nee 37,61%

Weet niet 22,94%

Zou je in de toekomst in de binnenstad van Eindhoven willen wonen?
Heb je deze enquête (vooral) ingevuld als:

5.423
respondenten







Respons

De vragenlijst is uitgezet via verschillende kanalen:

DigiPanel

achterban klankbordgroep belangengroepen

www.eindhoven.nl / (social) media / publiekscampagne

 

Verreweg het grootste deel van de respondenten geeft aan de vragenlijst als inwoner van 

Eindhoven ingevuld te hebben. 27% als bewoner van de binnenstad en bijna twee derde (63%) als 

bewoner van een ander deel van Eindhoven. 5% woont in één van de randgemeenten, 3% is 

bezoeker en 1% (N=49) is ondernemer in de binnenstad. 

 
Van alle respondenten heeft 4,4% de enquête in het Engels ingevuld. De rest in het Nederlands.

Van de respondenten die niet in de binnenstad van Eindhoven wonen geeft zo'n 40% aan wel in de 

toekomst in de binnenstad te willen gaan wonen. Bijna evenveel mensen geven aan dit niet te 

willen en de rest weet het niet.

 
Ten behoeve van de kruisingen op woonplek hebben we op basis van deze twee vragen drie 

groepen gemaakt: bewoners van de binnenstad (28%), respondenten die niet in de binnenstad 

wonen maar aangeven dit in de toekomst te willen doen (24%) en respondenten die niet in de 

binnenstad wonen en dit ook niet van plan zijn te gaan doen of dit niet weten (48%).

48.2
Gemiddelde leeftijd

13 - 88
Leeftijdsbereik



Welke invulling zou het Stadhuisplein voornamelijk moeten krijgen?

De helft (50%) van de respondenten vindt dat het Stadhuisplein voornamelijk een plek voor groen en water zou moeten zijn. Bijna net zoveel mensen (47%) vinden het Stadhuisplein een plek waar 

evenementen gehouden kunnen worden. Een kleine groep respondenten (15%) geeft aan zowel groen en water als een plek voor evenementen als invulling te willen.

 
Slechts 5% van de respondenten ziet het Stadhuisplein vooral als een plek waar gewerkt wordt. 

 

Als het aan jou ligt, welke invulling zou het Stadhuisplein dan voornamelijk krijgen? Respondenten konden maximaal 3 opties kiezen.

Een plek voor groen en water

Een plek waar evenementen gehouden kunnen worden

Een plek om te verblijven (bijvoorbeeld op een bankje zitten)

Een plek voor het beleven van belangrijke stappen in het leven zoals trouwen en
inburgering

Een plek om koffie te drinken of te lunchen

Een plek voor democratie: stadhuis, rechtbank en een plek om te demonstreren

Een plek voor urban sports, zoals skaten

Een plek voor kunst en cultuur en/ of educatie

Een plek waar gewerkt wordt
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21%
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Welke invulling zou het Stadhuisplein voornamelijk moeten krijgen? - leeftijd

Bij meerdere van de mogelijke invullingen speelt leeftijd een rol in de beantwoording. Met het stijgen van de leeftijd wordt het Stadhuisplein meer gezien als een plek voor het beleven van belangrijke stappen 

in het leven. De jongere leeftijdscategorieën vinden het Stadhuisplein een plek voor urban sports, zoals skaten. De oudere respondenten vinden dat veel minder. Ook vinden jongere respondenten het 

Stadhuisplein meer een plek voor evenementen dan ouderen.
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Welke invulling zou het Stadhuisplein voornamelijk moeten krijgen? - woonplek

Wat betreft de voorkeur voor invulling van het Stadhuisplein  verschillen de groepen niet veel van elkaar. Wel zien we dat inwoners die niet in de binnenstad (willen) wonen het Stadhuisplein meer als een plek 

voor het beleven van belangrijke stappen zien dan de andere respondenten.
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Bewoner binnenstad Potentieel toekomstig bewoner binnenstad Anders
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Wil je meer, hetzelfde aantal of minder Evenementen op het Stadhuisplein?

Wil je meer, hetzelfde of minder evenementen op het Stadhuisplein?

De gemeente geeft voor het Stadhuisplein voor 17 evenementen per jaar toestemming, voor 

evenementen zoals het jaarlijkse defilé, muziekfeesten en de huldiging van PSV. Daarnaast zijn er 

ook manifestaties en demonstraties. We vroegen respondenten of ze op deze plek meer of minder 

evenementen willen, of dat het aantal evenementen gelijk moet blijven blijven?

Meer evenementen 31,00%

Evenveel evenementen 43,00%

Minder evenementen 26,00%

% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

54% 17% 16% 11%

Met minder ruimte voor

evenementen is er meer ruimte

voor andere zaken…

Ik vind andere locaties

geschikter voor evenementen,

bijvoorbeel…

Ik wil minder geluidsoverlast en

troep i…

Ik ben niet geïnteresseerd in

evenementen

Anders

Motivatie keuze voor meer evenementen

Motivatie keuze voor minder evenementen

% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

64% 23% 10%

Ik heb in het algemeen

behoefte aan meer

evenementen in de stad,

ongeacht de locatie

Het aantal evenementen op het

Stadhuisplein mag wel

verdubbeld worden

Ik wil elke week wel een

evenement op het

Stadhuisplein

Anders

Iets meer dan vier op de tien (43%) willen het aantal evenementen gelijk houden. Drie op de tien 

(31%) willen graag meer evenementen maar bijna een even groot deel (26%) wil juist minder 

evenementen.

 
De belangrijkste motivatie om te kiezen voor meer evenementen is de algemene behoefte aan 

meer evenementen in de stad, ongeacht de locatie (64%). Ongeveer een derde wil meer of veel 

meer evenementen op het Stadhuisplein.

 
De belangrijkste motivatie om te kiezen voor minder evenementen is dat er dan meer ruimte is 

voor andere zaken om het plein aantrekkelijker te maken (54%).
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Evenementen - Leeftijd
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Motivatie keuze voor meer evenementen

Motivatie keuze voor minder evenementen
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Meer, hetzelfde aantal of minder evenementen?

Jongere respondenten geven in vergelijking met oudere respondenten vaker aan dat ze behoefte 

hebben aan meer evenementen.

 
Onder de respondenten die voor meer evenementen kiezen geven jongere respondenten vaker aan 

dit te doen omdat ze in het algemeen meer behoefte hebben aan meer evenementen in de stad, 

ongeacht locatie.

 
Onder de respondenten die minder evenementen willen kiezen oudere respondenten hier vaker 

voor omdat ze minder overlast willen en jongeren vaker omdat ze meer ruimte willen voor andere 

zaken die het plein aantrekkelijk maken.
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Evenementen - woonplek

Motivatie keuze voor meer evenementen

Motivatie keuze voor minder evenementen

 

Meer, hetzelfde aantal of minder evenementen?

Potentiële bewoners van de binnenstad willen het vaakst meer evenementen, gevolgd door 

bewoners van de binnenstad.

 
Bewoners van de binnenstad kiezen vaker voor minder evenementen omdat ze minder overlast 

willen. Bewoners van buiten de binnenstad die er ook niet willen gaan wonen geven vaker aan dat 

ze niet geïnteresseerd zijn in evenementen.

 

Bewoner binnenstad

Potentieel bewoner binnenstad

Anders

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

34% 38% 28%

39% 39% 21%

24% 47% 29%

Meer evenementen Evenveel evenementen Minder evenementen

100

80

60

40

20

0

Ik heb in het algemeen
behoefte aan meer

evenementen in de stad,
ongeacht de locatie.

Het aantal evenementen op
het Stadhuisplein mag wel

verdubbeld worden.

Ik wil elke week wel een
evenement op het

Stadhuisplein.

Anders

62%
66% 65%

23% 21% 24%

12% 10% 7%
3% 2% 4%

%

Bewoner binnenstad Potentieel toekomstig bewoner binnenstad Anders

100

80

60

40

20

0

Ik wil minder
geluidsoverlast en

troep in de
binnenstad.

Met minder ruimte
voor evenementen is
er meer ruimte voor

andere zaken om het
plein aantrekkelijk te
maken, zoals groen.

Ik vind andere
locaties geschikter
voor evenementen,
bijvoorbeeld dichter

bij het station.

Ik ben niet
geïnteresseerd in

evenementen.

Anders

25%

11% 12%

52%
59%

55%

16%
20%

16%

6% 9%
15%

1% 2% 2%

%

Bewoner binnenstad Potentieel toekomstig bewoner binnenstad Anders



 

Eindhoven maakt de binnenstad groener. Dat kan ook (deels) op het Stadhuisplein. Als je mocht 

kiezen, zou je dan ervoor kiezen om weinig groen toe te voegen (zoals op de foto’s), een 

gemiddelde hoeveelheid groen toe te voegen (zoals op de foto’s) of veel groen toe te voegen (zoals 

de op foto’s).

 
 
 
 
 

Wil je weinig, een gemiddelde hoeveelheid of veel groen toevoegen?

Mate van vergroenen

Weinig groen 23,23%

Gemiddeld groen 36,36%

Veel groen 40,40%

Bijna een kwart van de respondenten (23%) wil weinig groen toevoegen, ruim een derde (36%) wil 

een gemiddelde hoeveelheid groen toevoegen, en net iets meer wil veel groen toevoegen (40%).



 

De belangrijkste motivatie voor het toevoegen voor weinig groen is dat dit zoveel mogelijk ruimte 

biedt voor evenementen (46%). De belangrijkste motivatie voor het toevoegen van gemiddeld 

groen is dat er dan zowel groen is en ruimte voor (kleine) evenementen (62%). De belangrijkste 

motivatie voor het toevoegen van veel groen is dat dit verkoeling biedt in de zomer en helpt bij 

het opvangen van regenwater (62%). Slechts 2% geeft aan veel groen te willen om het aantal 

evenementen in te perken.

Mate van vergroenen - motivatie

% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

46% 19% 16% 16%

Dit biedt zoveel mogelijke ruimte voor evenementen

Dit biedt zoveel mogelijk ruimte voor urban sports, zoals skaten

Er is al voldoende groen en plek om te verblijven op andere plaatsen in de stad

Zo behoudt het plein een ruimtelijk gevoel en blijven de monumentale panden goed zichtbaar Anders

% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

62% 19% 16%

Dan is er naast groen, ook nog ruimte voor (kleine) evenementen en manifestaties

Dan is er naast het groen ruimte voor urban sports, zoals skaten

Dan is er groen, maar dan blijven de monumentale panden ook goed zichtbaar Anders

% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

62% 34%

Veel groen biedt verkoeling in de binnenstad in de zomer en helpt bij het opvangen van regenwater

Hoe groener hoe mooier Hierdoor is er geen ruimte voor evenementen en dus ook geen overlast ervan

Anders

Motivatie weinig groen Motivatie gemiddeld groen

Motivatie veel groenMotivatie voor weinig, een gemiddelde hoeveelheid of veel groen toevoegen
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Mate van vergroenen- Leeftijd
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26% 38% 36%

24% 36% 40%

18% 35% 46%

Weinig groen Gemiddeld groen Veel groen

Motivatie keuze voor weinig groen

Motivatie keuze voor gemiddeld groen

Jongere respondenten vinden groen vaker gewoon mooi en vinden urban sports belangrijker dan 

oudere respondenten. Oudere respondenten vinden de verkoeling die groen biedt en monumentale 

panden belangrijker dan jongere respondenten.
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Motivatie keuze voor veel groen
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Mate van vergroenen naar leeftijd

Oudere respondenten kiezen vaker voor veel groen en minder vaak voor weinig groen dan jongere 

respondenten.
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Mate van vergroenen- woonplek

Motivatie keuze voor weinig groen

Motivatie keuze voor gemiddeld groen

Inwoners van de binnenstad kiezen vergeleken met andere respondenten vaker voor meer groen 

omdat het mooier is dan vanwege de verkoeling. Verder vinden ze de monumentale panden en het 

ruimtelijk gevoel minder belangrijk, maar vinden ze ruimte voor urban sports belangrijker.

Motivatie keuze voor veel groen

 

Mate van vergroenen naar woonplek

De groepen verschillen nauwelijks in de mate waarin ze weinig groen kiezen. Potentiële inwoners 

van de binnenstad kiezen vaker voor gemiddeld groen dan voor veel groen ten opzichte van de 

andere respondenten.

100

80

60

40

20

0

Dit biedt zoveel
mogelijke ruimte voor

evenementen.

Er is al voldoende
groen en plek om te
verblijven op andere
plaatsen in de stad.

Dit biedt zoveel
mogelijk ruimte voor
urban sports, zoals

skaten.

Zo behoudt het plein
een ruimtelijk gevoel

en blijven de
monumentale panden

goed zichtbaar.

Anders

48% 45% 47%

17% 15% 17%
23% 20%

13% 10%
17% 19%

2% 2% 3%

%

Bewoner binnenstad

Potentiele bewoner binnenstad

Anders

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

24% 34% 42%

24% 42% 34%

22% 35% 43%

Weinig groen Gemiddeld groen Veel groen

100

80

60

40

20

0

Hoe groener hoe mooier. Hierdoor is er geen ruimte
voor evenementen en dus
ook geen overlast ervan.

Veel groen biedt verkoeling
in de binnenstad in de
zomer en helpt bij het

opvangen van regenwater.

Anders

38% 35%
30%

3% 1% 2%

57%
62% 65%

2% 2% 2%

%

100

80

60

40

20

0

Dan is er naast het
groen ruimte voor

urban sports, zoals
skaten.

Dan is er groen, maar
dan blijven de

monumentale panden
ook goed zichtbaar.

Dan is er naast groen,
ook nog ruimte voor

(kleine) evenementen
en manifestaties.

Anders

22% 20% 16% 14% 15%
20%

62% 63% 62%

3% 3% 3% 3% 1% 1%

%

Bewoner van de binnenstad Potentieel toekomstig bewoner binnenstad Anders



Randvoorwaarden voor (hoge) bebouwing

Wat zijn voor jou belangrijke randvoorwaarden voor (hoge) bebouwing rond het Stadhuisplein? (Respondenten mochten maximaal 3 opties kiezen)

Dat er omheen voldoende groen is (in de openbare ruimte, op gevels en
daktuinen)

Dat het uiterlijk van de bebouwing aantrekkelijk is

Dat er voldoende samenhang is tussen de bebouwing en de rest van het
Stadhuisplein

Dat er een goede mix aan voorzieningen is op en rondom het plein

Dat er voldoende betaalbare koop- en huurwoningen zijn

Dat er geen overlast is van wind en schaduw

Dat ik de monumentale gebouwen kan blijven zien

Dat er voldoende voorzieningen in de openbare ruimte zijn voor ontspannen
en bewegen

Dat mensen niet vereenzamen, bijvoorbeeld door een gezamenlijke
(dak)tuin, gemeenschappelijke (sport)voorzieningen en ontmoetingsruimten
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De belangrijkste randvoorwaarde voor hoge bebouwing rond het Stadhuisplein is dat eromheen voldoende groen is (47%), gevolgd door een aantrekkelijk uiterlijk van de bebouwing 

(42%). Het minst vaak kiezen respondenten voor dat mensen niet vereenzamen (13%).



Randvoorwaarden voor (hoge) bebouwing - Leeftijd

Wat zijn voor jou belangrijke randvoorwaarden voor (hoge) bebouwing rond het Stadhuisplein? (Respondenten mochten maximaal 3 opties kiezen)

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Dat er geen overlast is
van wind en schaduw

Dat het uiterlijk van de
bebouwing

aantrekkelijk is

Dat er omheen
voldoende groen is (in
de openbare ruimte,

op gevels en
daktuinen)

Dat ik de monumentale
gebouwen kan blijven

zien

Dat mensen niet
vereenzamen,

bijvoorbeeld door een
gezamenlijke

(dak)tuin,
gemeenschappelijke

(sport)voorzieningen…

Dat er voldoende
betaalbare koop- en
huurwoningen zijn

Dat er voldoende
voorzieningen in de

openbare ruimte zijn
voor ontspannen en

bewegen

Dat er voldoende
samenhang is tussen
de bebouwing en de

rest van het
Stadhuisplein

Dat er een goede mix
aan voorzieningen is

op en rondom het plein

26% 28%
33%

45% 46%

36%

49% 50%
46%

16%

23% 24%

15%
11% 13%

38%

25%

32%

24%
21%

18%

27%

35%

42%

32% 34% 32%

%

18-34 35-54 55+

De jongste categorie respondenten vindt het vaker belangrijk dat er voldoende betaalbare woningen zijn, gevolgd door de oudste categorie. Oudere respondenten vinden het vaker dan 

jongere respondenten belangrijk dat er voldoende samenhang is tussen de bebouwing en de rest van het Stadhuisplein. Ze vinden het juist minder belangrijk dat het uiterlijk van de 

bebouwing op zichzelf aantrekkelijk is. Jongere respondenten vinden het minder belangrijk dat monumentale panden te zien blijven.



Randvoorwaarden voor (hoge) bebouwing - Woonplek

Wat zijn voor jou belangrijke randvoorwaarden voor (hoge) bebouwing rond het Stadhuisplein? (Respondenten mochten maximaal 3 opties kiezen)
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Bewoner van de binnenstad Potentieel toekomstig bewoner binnenstad Anders

Potentiële bewoners van de binnenstad vinden het vergeleken met de rest belangrijker dat er voldoende betaalbare woningen komen en er een goede mix aan voorzieningen is. Ze 

vinden het minder belangrijk dat er voldoende groen om de bebouwing is. Respondenten die niet in de binnenstad (willen) wonen vinden het uiterlijk van de bebouwing minder 

belangrijk dan (potentiële) bewoners van de binnenstad. 



Hoogbouw tot maximaal 160 meter een goed idee?

 

Ja 48,48%

Nee 43,43%

Weet niet 8,08%

% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

41% 32% 20% 6%

Deze bouwhoogte past bij de uitstraling van de stad en Brainport

Dat draagt bij aan het oplossen van het tekort aan woningen

Meer bewoners draagt bij aan een levendige binnenstad Hoe hoger hoe beter Anders

% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

57% 24% 12% 7%

Dat past niet bij het karakter van de binnenstad van Eindhoven Dat veroorzaakt hinder van wind en schaduw

Dat helpt niet bij het oplossen van het woningtekort, want veel mensen willen niet in een appartement wonen

Anders

Motivatie wel goed idee

 

Motivatie geen goed idee

Op deze vraag zijn de respondenten erg verdeeld. Zo is 48% voor een bouwhoogte tot maximaal 

160 meter en 43% hiertegen. Een klein deel (8%) weet het niet. 

 
De respondenten die XXL hoogbouw een goed idee lijkt, vinden vooral dat de bouwhoogte past bij 

de uitstraling van de stad (41%). Bijna een derde (32%) vindt dat hoogbouw bijdraagt aan het 

oplossen van het woningtekort en één op de vijf (20%) vindt dat meer bewoners bijdraagt aan meer 

levendigheid. Voor een klein deel (6%) geldt: hoe hoger hoe beter.

 
De respondenten die niet voor XXL hoogbouw zijn, vinden vooral dat dit niet past bij het karakter 

van de binnenstad van Eindhoven (57%). Een kwart (24%) vreest hinder van wind en schaduw. 

Volgens 12% lost hoogbouw het woningtekort niet op omdat veel mensen niet in een appartement 

willen wonen. 

De  gemeenteraad van Eindhoven heeft ruimte geboden om gebouwen toe te  staan tot maximaal 

160 meter (3x Stadhuistoren) hoog in het gebied rondom het  Stadhuisplein, mits ze passen in de 

omgeving.  We vroegen of respondenten dat een goed idee vinden.  
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Hoogbouw tot maximaal 160 meter een goed idee? - leeftijd
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Motivatie wel goed idee
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Motivatie geen goed idee
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Hoogbouw max 160 meter naar leeftijd

Jongere respondenten zijn vaker voorstander van hoogbouw tot 160 meter. Oudere respondenten 

zijn vaker tegenstander. 

 
Jongere respondenten zijn vaker voorstander omdat het zou bijdragen aan het oplossen van het 

tekort aan woningen. Ouderen zijn vaker voorstander omdat meer bewoners zouden bijdragen aan 

een levendige binnenstad.

 
Jongere respondenten zijn vaker tegenstander omdat hoogbouw hinder van wind en schaduw zou 

veroorzaken. Oudere respondenten zijn vaker tegenstander omdat hoogbouw tot 160 meter niet bij 

het karakter van de binnenstad zou passen.

 



T thi

Hoogbouw tot maximaal 160 meter een goed idee? - woonplek

Motivatie wel goed idee

 

 

Motivatie geen goed idee

Hoogbouw max 160 naar woonplek

Potentiële bewoners van de binnenstad zijn het vaakst voorstander van hoogbouw tot 160 meter, 

gevolgd door de respondenten die er al wonen. 

 
Respondenten die niet in de binnenstad (willen) wonen zijn vergeleken met de rest vaker 

voorstander omdat het zou bijdragen aan het oplossen van het tekort aan woningen. Potentiële 

bewoners kiezen er vaker voor omdat het bij de uitstraling van de stad en Brainport zou passen.

 
(Potentiële) bewoners van de binnenstad zijn vergeleken met de rest vaker tegenstander omdat 

hoogbouw tot 160 meter hinder van wind en schaduw zou veroorzaken.
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Kleinschalige horeca (lunch en koffie)

Culturele voorzieningen, zoals een tentoonstellingsruimte

Groen, bijvoorbeeld groene wanden

Kleinschalige werkplaatsen en ateliers

Andere maatschappelijke voorzieningen

Woningen

Mogelijkheid om (binnen) te sporten

Onderwijs of kinderopvang

Kantoren

Vergaderzalen
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Functies in de plinten (begane grond)

In het gebied rondom het Stadhuisplein worden de gebouwen vernieuwd en er komen nieuwe (hoge) gebouwen. De begane grond van deze gebouwen geeft uitstraling aan het gebied. We vroegen 

respondenten wat ze graag wilden terugzien op de begane grond. Respondenten mochten maximaal 3 opties kiezen.

Een groot deel van de respondenten (79%) geeft aan graag kleinschalige horeca op de begane grond terug te zien. Ongeveer de helft (48%) zou graag culturele voorzieningen zien, zoals 

tentoonstellingsruimte. Slechts 4% van de respondenten zou hier graag kantoren willen en slechts 2% vergaderzalen. 
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Functies in de plinten (begane grond) - Leeftijd

 
In het gebied rondom het Stadhuisplein worden de gebouwen vernieuwd en er komen nieuwe (hoge) gebouwen. De begane grond van deze gebouwen geeft uitstraling aan het gebied. We vroegen 

respondenten wat ze graag wilden terugzien op de begane grond. Respondenten mochten maximaal 3 opties kiezen.

Jongere respondenten willen vergeleken met oudere respondenten vaker mogelijkheden om te sporten en groen op de begane grond en minder vaak werkplaatsen en ateliers. Oudere respondenten willen 

vaker culturele voorzieningen en woningen. 
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Functies in de plinten (begane grond) - woonplek

 
In het gebied rondom het Stadhuisplein worden de gebouwen vernieuwd en er komen nieuwe (hoge) gebouwen. De begane grond van deze gebouwen geeft uitstraling aan het gebied. We vroegen 

respondenten wat ze graag wilden terugzien op de begane grond. Respondenten mochten maximaal 3 opties kiezen.

Wat betreft de functies in de plinten verschillen de groepen niet veel van elkaar. Hoewel er kleine verschillen zijn, kiezen alle groepen het vaakst voor kleinschalige horeca, gevolgd door culturele 

voorzieningen, groen en kleinschalige werkplaatsen en ateliers.



kunstroute de Rode Loper

% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

28% 27% 21% 20%

Van mij hoeft er geen rekening mee gehouden worden De Rode Loper moet blijven, maar er wordt groen toegevoegd

Dat het wordt hersteld en meer aandacht krijgt Ik heb hier geen mening over

Dat het wordt behouden zoals het nu is

De Rode Loper  is een route van 14 kunstwerken die loopt van de St. Catharinakerk, over het 

Stadhuisplein, tot de oever van de Dommel. We vroegen aan respondenten wat ze graag zouden 

zien gebeuren met de Rode Loper.

De meningen over de Rode Loper zijn erg verdeeld. Bijna even grote groepen vinden dat de Rode 

Loper moet blijven met toegevoegd groen (27%) of dat er geen rekening gehouden hoeft te worden 

met de rode loper (28%). Ongeveer een vijfde (21%) wil dat de Rode Loper hersteld wordt en meer 

aandacht krijgt en een bijna even grote groep heeft geen mening over de Rode Loper (20%). 

Slechts 3% wil dat de Rode Loper behouden wordt zoals deze nu is.

Wat zou je graag zien dat er met de Rode Loper gebeurt?
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kunstroute de Rode Loper - Leeftijd

Oudere respondenten vinden vergeleken met jongere respondenten het vaakst dat de Rode Loper moet blijven maar dat er wel groen toegevoegd moet 

worden. Ze vinden juist relatief het minst vaak dat er geen rekening met de Rode Loper gehouden hoeft te worden.
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kunstroute de Rode Loper - woonplek

Respondenten die niet in de binnenstad (willen) wonen vinden vergeleken met respondenten die dat wel (willen) doen het vaakst dat de Rode Loper moet 

blijven maar dat er wel groen toegevoegd moet worden. Ze vinden juist relatief het minst vaak dat er geen rekening met de Rode Loper gehouden hoeft te 

worden.



Opmerkingen digipanel

Uitspraken Digipanel weerspiegelen diversiteit in opvattingen en beelden

In het Digipanel krijgen leden standaard aan het einde van de vragenlijst een open vraag waarin ze 

opmerkingen over het onderwerp kwijt kunnen. Een selectie van uitspraken laat zien hoe 

verschillend er over het Stadhuisplein wordt gedacht. 

 
De één vindt het plein nu geen mooie of prettige plek en de ander wel:

“Het plein is op dit moment geen plaats die uitnodigt om naar toe te gaan.”

 
“Wat ik fijn vind aan het stadhuisplein zoals het nu is, is de veelzijdigheid van gebruik doordat het 

plein niet te bepalend is ingericht. Ik fiets er bijna dagelijks langs (...) het is op het plein altijd 

levendig doordat er bijvoorbeeld skaters zijn.”

 
In relatie tot multifunctionaliteit benoemt de één het ‘open karakter’, terwijl de ander dit 

beleeft als 'kaal': 

“Belangrijk is dat het open karakter van het plein blijft bestaan. Dat het multifunctioneel is, dat het 's 

avonds geen doods, leeg plein is (…)”

 
“Graag geen multifunctioneel (kaal) plein met het oog om het iedereen naar de zin te maken. Maak 

een keus! Kies een duidelijk en geloofwaardig thema op die plek.”

De functies van groene locatie en evenementenlocatie hoeven elkaar niet te bijten vinden 

sommigen:

“Het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Een groene locatie kan ook best worden gebruikt voor 

evenementen.”

 
“Ik vind de stelling dat met meer groen, evenementen minder mogelijk zijn niet kloppen. Er zijn best 

oplossingen te bedenken waarbij dat tegelijk kan. Daar zou gemeente zich in moeten verdiepen.”

 
Wat de (hoge) bebouwing betreft spreekt de één van megalomane plannen en de ander van 

een top idee.

“Maak er een bruisende stad van en geen natuurgebied. Mooie hoge gebouwen en wellicht meer 

water. Groen mag maar niet overdrijven. Het is een STAD. Die kerk omhoog is een top idee en past 

in het imago.”

 
"Waarom moeten er zoveel hoge gebouwen bijkomen. Megalomaan al die hoge gebouwen in en om 

het centrum. Waarom? Eindhoven hoeft geen Manhattan aan de Dommel te worden."


