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Klankbordgroep Genneper Parken
Geachte Raad,
De gemeente Eindhoven stelt op papier keer op keer het cultuurhistorische, landschappelijk,
ecologisch belang van de Genneper Parken te willen bestendigen en waar kan te versterken.
Om dit via beleid te versterken kreeg Royal Haskoning DHV de opdracht: “Creëer een optimale
natuur (be)leefbaarheid in een waardevol cultuur historisch landschap en tegelijkertijd een
klimaat robuust Genneper Parken.”
Het eindrapport van Royal Haskoning DHV slaat echter belangrijke delen van de Genepper
Parken over. Opmerkelijk genoeg net die delen waar plannen zijn die een ernstige aantasting
vormen voor die gewenste optimale natuur (be)leefbaarheid. Hoezo een integraal plan?
Het nu voorliggende plan: VO VONK van Eindhoven Museum wordt als een losstaande
postzegel ingevuld. Om dit plan enige statuur te geven wordt het voorlopig ontwerp van VONK
buiten de grote inrichtingsplan van GP om op validatie getoetst door bureau Tauw.
In deze toetsing valt niet de validatie op maar het geloof dat dat wat nog onbekend is
gaandeweg zonder meer goed zal komen. Zonder overigens een definitie van goed scherp af
te bakenen. “Tijdens de eerste validatie bleek dat om te voldoen aan de kaders er in een later
stadium van het project nog iets moet gebeuren.”
Het is de gemeente(raad) bekend dat meerdere actoren, minstens 3000 Eindhovenaren
vertegenwoordigend, ontevreden zijn met de manier waarop het Samenspraak proces werd
en wordt ingevuld. Via de methode van Separaat Beraad worden de piketpaaltjes voor het
plan steeds definitiever ingeslagen. In de Klankbordgroep Genneper Parken is de
ontevredenheid over de gevolgde inspraak meermaals uitgesproken. Enkele actieve actoren
hebben de gemeente eerder gevraagd om te stoppen met deze postzegelplanning in GP . In
mei 2021 hebben deze vertegenwoordigers de gemeente nadrukkelijk gevraagd om eerst een
echt integraal cumulatief effectenonderzoek te doen van alle nu bij de gemeente bekende
plannen binnen de GP.

De Henri van Abbe Stichting heeft ten doel: de bevordering, bescherming en instandhouding van die zaken, die naar
het oordeel van het stichtingsbestuur in het belang van de cultuurhistorie, de architectuurhistorische waarde of hun
schoonheid voor de toekomst dienen te worden bewaard, in het bijzonder vanuit het oogpunt van de monumentenzorg.
De Stichting is actief binnen de gemeentegrenzen van Eindhoven en in de gemeenten van de regio Zuidoost-Brabant.
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Het is dan een flagrante aantasting van de inspraak als slechts één door de gemeente
aangewezen partij als vertegenwoordiger van al die verschillende actoren wordt benoemd.
Meerdere partijen waaronder de Henri van Abbestichting hebben een eigenstandig standpunt
m.b.t. het VO VONK van Eindhoven Museum.
- Het vormt met zijn overdadige horeca en een toeristisch uitzichtpunt als attractie een
ernstige bedreiging voor de Genneper Parken zoals de gemeente dat op papier verwoordt.
- De wijze waarop de Eindhoven (Kempenland) collectie vorm krijgt is onvoldoende helder
- De metaalconstructie werkplaats, eufemistisch smidse genoemd, past op een industrie
locatie maar absoluut niet in een natuurgebied.
- De gewenste zichtbaarheid en de inrichting met jaarlijks een nieuwe toeristische attractie
doen afbreuk aan het gewenste kleinschalige karakter van de Genepperparken.
- Het plan past absoluut niet in het huidige bestemmingsplan.
Wil de gemeente indachtig de gegeven opdracht aan Royal Haskoning HDV echt voor natuur
(be)leving in de Genepper Parken gaan dan past het om het totale terrein (Rijschool Leeuw)
toe te voegen aan het ecologisch cultuur-historisch landschap en het VONK plan op een
andere locatie te realiseren.
De Henri van Abbestichting vraagt u nog eens om een “Integraal cumulatief effecten
toetsingskader Genneper Parken op te stellen zoals wij dat met Dahliavereniging Maria
Middelares, Buurtvereniging Genneperzijde, Stichting Vrienden van Gennep, Buurtvereniging
Rapelenburg, Wijkvereniging Den Elzent vroegen op 31 mei 2021.
We verzoeken u resumerend om nu eerst het integrale onderzoek te doen en het VO VONK
en de daaraan gekoppelde bestemmingsplanprocedure op te schorten totdat de resultaten
van dit onderzoek bekend zijn en verwerkt kunnen worden in voorstellen aan uw raad.
Hoogachtend,

W.S. Seuren, voorzitter
R. Hermanussen, secretaris
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