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VerslagProject Picus kade (fase II) - Overleg met vertegenwoordiging 
omwonenden/belanghebbenden  
 

Betreft vergadering van 29 augustus 2012, locatie Stadhuis, Stadhuisplein 1 kamer 1e etage - 

commissiekamer 1.01, aanvang 17.00 uur. 

 

Uitnodiging aan  Aanw. 

B. (Ben) Knegtering Voorzitter buurtvereniging Villapark X 

L. (Leo) van Rooij Secretaris buurtvereniging Villapark - 

J. (Jan) Welvaarts Voorzitter werkgroep verkeer buurtvereniging Villapark X 

W. (Willum) Cornelissen - - 

M. (Marcel) Grootenboer Voorzitter VVE Picus park X 

P. (Peter) Struik Lid bewonersvereniging Picus west X 

R. (Rob) Ritterbusch Voorzitter bewonersvereniging Van Abbe residentie X 

M. (Marcel) Vroomen  Bewoner  - 

E. (Eric) de Ridder Bewoner X 

J. (Jos) van Thoor Wooninc., projectontwikkelaar  X 

I. (Ineke) v.d. Oetelaar  Wooninc., communicatieadviseur X 

F. (Floor) de Bie Wooninc., projectleider (technisch) X 

R. (René) Clijsen Laride, directeur en adviseur van Wooninc. X 

M. (Martijn) van Schalkwijk Laride, adviseur van Wooninc. X 

B. (Bart) Zwaan Royal Haskoning, adviseur Wooninc. (onderzoeken) X 

R. (René) Schepers Gemeente Eindhoven, projectmanager X 

R. (Ronald) Martens Gemeente Eindhoven, bestemmingsplanjurist X 

R. (Rudy) Stevens Gemeente Eindhoven, verkeersdeskundige X 

E. (Ellen) Kunz Gemeente Eindhoven, wijkcoördinator X 

P. (Peet) Rijken Gemeente Eindhoven, communicatieadviseur X 

J. (Joke) Frissen Gemeente Eindhoven, projectassistente X 

   

i.a.a. : DIV  

 

1 Opening en kennismakingsronde 

Ellen Kunz opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.  

Er volgt een korte kennismakingsronde. 

De brief d.d. 17-08-2012, die door Bert Knegtering namens de werkgroep Picus 

kade/NRE aan het college van B&W is verstuurd, is op 20 augustus door René 
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Schepers c.s. per e-mail ontvangen. De werkgroep bestaat uit: 

Bert Knegtering, Willum Cornelissen, Eric de Ridder, Rob Ritterbusch, Peter 

Struik en Jan Welvaarts. Een aantal punten/vragen/opmerkingen uit de brief 

worden meegenomen tijdens dit overleg. De stedenbouwkundige aspecten 

komen in een volgend overleg ter sprake, waarbij ook de architect aanwezig 

zal zijn. Wooninc. bekijkt op dit moment hoe de opmerkingen van de 

commissie Ruimtelijke Kwaliteit eventueel nog in het plan kunnen worden 

opgenomen. Het plan wordt inhoudelijk daarom nu niet behandeld.  

Rudy Stevens zal later in dit overleg de  verkeerskundige aspecten toelichten.  

Mededelingen: 

- Er wordt geen uitgebreid verslag gemaakt. 

- Aangezien een van de deelnemers aan dit overleg eerder weg moet is het 

streven om de vergadering om 19.00 uur afgerond te hebben. 

 

2 Agenda van vandaag 

De agenda wordt akkoord bevonden. 

 

 

3 Doel van dit overleg en communicatie 

Toelichting door René Schepers. 

Op 18 juni 2012 is er een eerste informeel kennismakingsoverleg geweest 

tussen vertegenwoordigers van gemeente, ontwikkelaar en buurtvereniging 

Villapark, dat voornamelijk over verkeerskundige aspecten ging. De afspraak is 

toen gemaakt om in augustus in groter verband bij elkaar te komen om de 

stand van zaken van het project toegelicht te krijgen en vervolgens op 11 

september een informatiebijeenkomst ten behoeve van belanghebbenden en 

omwonenden te organiseren. Vanwege het op dit moment niet beschikbaar 

zijn van het verkeersrapport en het stedenbouwkundig plan, dat mogelijk op 

punten wordt aangepast, is besloten om de informatiebijeenkomst te houden 

zodra dat wel het geval is. Het overleg van vandaag is bedoeld om informatie 

uit te wisselen over: 

- de huidige stand van zaken van het project;  

- wat er wel en niet is vastgesteld (juridische kader); 

- welke onderwerpen bespreekbaar zijn met de buurtvertegenwoordiging 

en welke niet; 

- Te maken vervolgafspraken.  

 

 

4 Bestemmingsplan Tongelre binnen de Ring 2007 en Uitwerkingsplan Picus 

kade 

Toelichting door Ronald Martens. 

De kaders van dit project worden bepaald door: 

- Het raadsbesluit inzake ontwikkelingsvisie Picus-West/NRE-terrein, 
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vastgesteld op 10 juni 2006. Hieraan voorafgaand heeft inspraak- en 

samenspraak plaatsgevonden.  

- Het bestemmingsplan Tongelre binnen de Ring 2007. In het 

bestemmingsplan is de ontwikkelingsvisie Picus-West/NRE-terrein 

geïntegreerd. Voorafgaand aan de vaststelling van het bestemmingsplan 

heeft een uitgebreide inspraakprocedure plaatsgevonden. De door 

inspraak vastgestelde kaders zijn vertaald in de uitwerkingsregels van het 

bestemmingsplan. 

- Het project Picus kade is een uit te werken bestemming en moet voldoen 

aan de uitwerkingsregels, zoals vastgelegd in het bestemmingsplan 

Tongelre binnen de ring 2007. Op basis hiervan is Wooninc. gaan 

ontwerpen en zijn er uitwerkingstekeningen gemaakt. Het project bevindt 

zich niet meer in de 0-fase, de gemeente is akkoord gegaan met het 

stedenbouwkundige plan. Samenspraak zal voornamelijk over de 

verkeerskundige- en inrichting openbare ruimte-aspecten gaan. 

- De gemeente heeft een toetsende rol voor wat betreft het programma, 

stedenbouw, verkeer en inrichting openbare ruimte. De onderzoeken 

nodig voor het uitwerkingsplan Picus kade worden door Wooninc. 

uitgevoerd en ter toetsing door de gemeente aangeboden om na te gaan 

of deze voldoen aan de uitwerkingsregels.  

- Het uitwerkingsplan wordt 6 weken voor zienswijzen ter inzage gelegd 

met de mogelijkheid tot het kenbaar maken van zienswijzen. Eventuele 

zienswijzen worden beoordeeld door het college van B&W. Na 

besluitvorming ligt het uitwerkingsplan wederom 6 weken ter inzage 

waarbij belanghebbenden, die een zienswijze kenbaar hebben gemaakt, 

beroep in kunnen stellen bij de Raad van State.  

- De gemeente is verplicht om medewerking te verlenen aan het project  

Picus kade, omdat het bestemmingsplan de plicht inhoudt om het 

bestemmingsplan binnen de planperiode uit te werken.  

 

Vraag: Kan er nog gepraat worden over het aantal bouwlagen? 

Antwoord: Nee, het plan voldoet aan de in het bestemmingsplan opgenomen 

uitwerkingsregel over de maximale bouwlagen binnen de zones. Het 

bestemmingsplan geeft geen definitie van hoogteaccenten. Het is, zou het 

zover komen, aan de bestuursrechter (Raad van State) om hierover te 

beslissen. 

Vraag: Is prioritering voor herontwikkeling van het NRE-terrein ook 

meegenomen in de prioriteitennota? 

Antwoord: Nee. Het NRE-terrein is eigendom van de gemeente en die beslist 

zelf wat ze met haar eigendom doet. Naar verwachting wordt het dossier voor 

de herontwikkeling van het NRE-terrein in september 2012 voorgelegd aan 

het college van B&W ter besluitvorming. Afhankelijk van het besluit wordt dit 

een project. In dat geval zal er een goede afstemming plaatsvinden tussen de 

projectleiders van Picus kade en het NRE-terrein   
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5 Stand van zaken project Picus kade 

Toelichting door René Clijsen. 

Wooninc. heeft de grond rondom het DAF-museum in 2010 gekocht van 

Endinet (voorheen NRE). Naast een uitbreiding van het DAF-museum wil 

Wooninc. op de locatie grondgebonden woningen en appartementen 

ontwikkelen. Het project is geprioriteerd in het prioriteitendossier waarover 

B&W op 21 december 2010 een besluit hebben genomen. De gemeente heeft 

het stedenbouwkundig plan getoetst en hierover in het voorjaar 2012 

overeenstemming bereikt met Wooninc. 

Wooninc. heeft om economische redenen gekozen voor deze variant van het 

bouwprogramma, passend binnen de kaders van het bestemmingsplan. De 

reden voor aankoop van de grond is het realiseren van het bouwprogramma 

zoals nu in het concept definitief ontwerp verwerkt is. 

 

 

6 Verkeerskundige aspecten project Picus kade 

Toelichting door Rudy Stevens. 

De gemeente toetst het verkeersonderzoek. 

Eerdere besluiten rond verkeer: 

- Wegcategoriseringsplan, met B&W en Raadsbesluit d.d. 20-12-1999. 

- Verkeersbesluit tot het instellen van eenrichtingsverkeer voor het 

autoverkeer op de Nachtegaallaan (van noord naar zuid), met B&W besluit 

d.d. 14-04-2004 

- Verkeersbesluit tot het instellen van eenrichtingsverkeer op de 

woonstraten rondom Picus kade en het fysiek aanpassen van de 

kruispunten Treurenburgstraat/Lakerstraat en Treurenburgstraat/ver- 

lengde Treurenburgstraat/verlengde Dommelhoefstraat.   

- De commissie Bezwaar en Beroep van de gemeente Eindhoven heeft ten 

aanzien van de plaatsing van de knips geadviseerd om hiermee te 

wachten totdat het nut en noodzaak is gebleken. Het college van B&W 

hebben dit advies overgenomen en besloten hiermee akkoord te gaan. 

Uit een enquête d.d. mei 2009 is gebleken dat 60% van alle bewoners 

tegen de aanleg van de knips was, en slechts 4% voor. Daarom is aan 

wethouder Van Merrienboer verzocht om de realisatie van de knips uit te 

stellen. Hier heeft de wethouder mee ingestemd. Later kan alsnog bezien 

worden in hoeverre de relaties van de knips noodzakelijk en wenselijk is. 

Eer zijn echter in het kader van de reconstructie van de Lakerstraat geen 

financiële middelen meer voorhanden om de knips te realiseren. 

- Vaststelling nieuw Parkeerbeleid d.d. 23-5-2012. De nieuwe 

parkeernormen en uitvoeringsregels dienen gehanteerd te worden om de 

parkeerbehoefte te berekenen. Parkeren dient op eigen terrein te worden 

opgelost. 
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Het is binnen de uitwerkingsregels van het bestemmingsplan zaak om aan te 

tonen dat het parkeren en de verkeersontsluiting door de toevoeging van 

Picus kade acceptabel is.  

De parkeerbehoefte moet worden opgelost binnen het plangebied conform 

het actuele parkeerbeleid. Daarbij is naast het programma van Picus kade, de 

huidige parkeerbehoefte van het DAF-museum volledig meegenomen. Ten 

aanzien van de verkeersontsluiting heeft Wooninc. opdracht gegeven om een 

verkeersrapport op te stellen. Dit rapport moet duidelijk maken hoe het 

verkeer van Picus kade zich afwikkelt en of aanpassingen aan het wegennet in 

de omgeving hierdoor noodzakelijk zijn.  

Om een zo actueel mogelijk verkeersonderzoek Picus kade aan te leveren is 

besloten om medio september 2012 een nieuw cordon op te nemen rond het 

gebied Picus kade/NRE-terrein waar verkeerstellingen worden uitgevoerd (dit 

zijn alle wegen rondom het plangebied en de woonstraten) en is de zgn. 0-

meting. In dit onderzoek worden de ontsluitingswegen via Tongelresestraat 

en Nachtegaallaan via de weg over het NRE-terrein meegenomen. Hierbij 

wordt rekening gehouden met een ontwikkeling van het NRE-terrein conform 

het bestemmingsplan.  

 

 

Vragen: 

Hoe vermijd je dat buitenstaanders gebruik maken van de toekomstige 

parkeerplaatsen; er zijn mensen die in het centrum werken en hun auto in de 

buurt van het DAF-museum parkeren? 

Antwoord: Het overgrote deel van de parkeerplaatsen bevindt zich in de 

parkeergarage, die door middel van slagbomen is afgeschermd. De openbare 

parkeerplaatsen zijn voor iedereen. 

De strategische mobiliteitsagenda wordt niet meegenomen in de discussie 

over Picus kade, het heeft geen status en is louter een discussiestuk. 

Zodra er concrete resultaten van verkeersbalans, verkeerstellingen en 

verkeersonderzoek bekend zijn, opnieuw bespreken met 

buurtvertegenwoordiging (eind oktober 2012).   

 

7 Verdere afspraken 

Door René Schepers. 

- Eind oktober 2012 wordt er een 2e  overleg in deze samenstelling 

georganiseerd met als agendapunten verkeer en stedenbouw. De 

uitnodiging wordt per e-mail verstuurd.  

- In november 2012 wordt er een grote informatiebijeenkomst gepland in 

het DAF-museum, waarbij ook de architect aanwezig zal zijn. 

- René Schepers zal nog een formele reactie op de brief van Bert Knegtering 

sturen.  

- Vragen op het gebied van verkeer kunnen rechtstreeks gesteld worden 
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aan Rudy Stevens (r.stevens@eindhoven.nl) en voor wat betreft  

bestemmings-/uitwerkingsplanprocedures aan Ronald Martens 

(r.martens@eindhoven.nl). 

8 Sluiting 

Ellen Kunz bedankt alle aanwezigen voor hun tijd, moeite en informatie en 

sluit de vergadering.  
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