
Aan: Gemeente Eindhoven 
T.a.v. het College van Burgemeester en Wethouders 
Postbus 90150 
5600 RB Eindhoven 
 
 
Eindhoven, 25 augustus 2013 
 
 
Geachte Burgemeester en Wethouders, College, Voorzitter van de Raadscommissie 
Ruimte en Vastgoed, 
 
 
Op 6 juni 2013 zonden wij naar de heer Staf Depla, Wethouder Financiën de 
onderstaande mail en bijgevoegde brief, (06062013 brief Wethouder S Depla 
Werkgroep PicuskadeNRE BuurtVerenigingVillaparkEindhoven 1e vragen 
vastgoedtransacties NRE terrein Gem Eindhoven St Wooninc.)  
Ter bevestiging van het onder- en bovenstaande, is de oorspronkelijke brief nu voor 
de 2e keer, als 2 losse bladzijden geparafeerd bijgevoegd. 
 
Helaas hebben wij op het eerste schrijven van 6 juni 2013 nog geen mail of 
schriftelijke reactie(s) ontvangen. Wij willen u vragen ons schrijven vast te leggen in 
het Raadsinformatiesysteem van de Gemeente Eindhoven. 
 
1e vragen over de NRE vastgoeddeals 2010, 06-06-2013. 
De mail en brief van 6 juni 2013 betreft een aantal vragen vanuit de Buurtvereniging 
Villapark en de Werkgroep Picuskade/NRE. Vragen aangaande de NRE 
vastgoedtransacties 2010. Onduidelijkheden in het proces en gevraagde positieve 
actie vanuit de heer Staf Depla zijn functie als Wethouder Financiën van de 
Gemeente Eindhoven. 
Aangezien dit een bijzonder dossier betreft, raakt dit het College, Burgemeester en 
Wethouders bijna geheel.  
In verband met genomen beslissingen en taakverdeling van de huidige portefeuilles 
over drie Wethouders. De drie mede verantwoordelijke wethouders zijn in de 
oorspronkelijke mail en brief ook in de cc. gezet, in verband met de verdeelde dossier 
en portefeuille verantwoordelijkheid. 
 
1e Klankbordgroep bijeenkomst NRE terrein op 12-06-2013. 
Wel heeft de Werkgroep Picuskade/NRE op 12 juni jl. in het eerste Klankbordgroep 
overleg NRE terrein in aanwezigheid van Wethouder Mary-Ann Schreurs mondeling 
te verstaan gekregen, dat de Werkgroep moet stoppen met het schrijven van brieven. 
Correspondentie aangaande het NRE terrein, waar het dossier Picuskade integraal 
onderdeel vanuit maakt. Wij hebben onder protest op dat moment hier kennis van 
genomen. 
 
Raadscommissie Ruimte en Vastgoed bijeenkomst op 13-08-2013. 
In de Raadscommissie Ruimte en Vastgoed bijeenkomst van 13-08-2013 is door de 
voorzitter van de Werkgroep Picuskade/NRE ingesproken. 



Namens de Werkgroep en andere betrokken partijen vanuit de omgeving. Er is door 
de Werkgroep gemeld dat er een tweesporen beleid wordt gevoerd aangaande een 
kwalitatieve herontwikkeling van dit gebied.  
Eén van de twee sporen is het oplossen, herijken van de (vastgoed) afspraken uit 
2010 die een integrale gebiedsontwikkeling in de weg staan. 
Tevens is gemeld dat wij dit schrijven van vandaag nog een keer zouden toezenden, 
en ook de Raadscommissie Ruimte en Vastgoed op de hoogte brengen. 
Alle betrokken partijen, blijvend zullen informeren in het transitieproces van het NRE 
terrein en aanpalende omgeving. 
 
Daarnaast is gemeld, dat Wethouder Mary-Ann Schreurs nog een nieuw schrijven 
ontvangt. De inhoud heeft betrekking op de verschillende verzoeken die de 
Werkgroep heeft ten aanzien van haar rol, positie zoals zij die ziet en samen wenst af 
te spreken. In samenspraak en afstemming met de eindverantwoordelijken, in dit 
project. Gedurende de herontwikkelperiode van het gehele NRE gebied en 
omgeving. 
 
In afwachting van uw reactie, vertrouwende u hierbij volledig te hebben 
geïnformeerd, 
Met vriendelijke groet, 
Namens de Werkgroep Picuskade /NRE 
Voorzitter: Peter Struik 
Secretaris: Jacco Schellen 
 
Correspondentie adres Werkgroep Picuskade/NRE 
Secretariaat 
Roeklaan 1a 
5613  EG Eindhoven 
Mailadres: beternre2.0@gmail.com 
Webpagina:	  http://www.villaparkeindhoven.nl/subpages/PicusNRE.html 
	  


