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13 augustus 2013. 

Geachte voorzitter, wethouder, raadsleden, aanwezige ambtenaren en burgers, 

 

Sinds juni vorig jaar is de Werkgroep Picuskade/NRE gestart, nadat bewoners uit de leefomgeving 

Centrum, Lakerlopen, Irisbuurt en Villapark door de Gemeente werden verrast over de 

herontwikkeling van het NRE deel Picuskade. Dit megalomane bouwplan van Wooninc leidde 

tot veel rumoer en oprichting van deze Werkgroep. Volgens de bewoners en daarbuiten sluit het 

plan niet aan op de leefomgeving en de ambities waarop Eindhoven trots zou moeten zijn. 

Van het NRE deel dat in handen is van de Gemeente kent u de aanvliegroute en tussenstand. 

Juist voor dit deel is nu een regelarme constructie “Nieuwe Ruimte 2013” bedacht. Dit moet 

volgens de Gemeente de oplossing zijn, voor een probleem. Wij als buurten zien niet welk 

probleem, aangezien niet structureel met de leefomgeving is gesproken. Geen samenspraak, 0%. 

Welk probleem? 

De vraag anno 2013 moet zijn: “Hoe kunnen wij gezamenlijk kansrijk her ontwikkelen, waarbij echt 

voor een lange termijn, meervoudig duurzame oplossing wordt gekozen? Dit misschien meest 

kansrijke centrumdeel van Eindhoven, dreigt door een korte termijn dadendrang van het college in 

postzegeltjes te worden verknipt. Dit noemen we; culturele armoede. 

Je kunt dit het college deels ook niet verwijten, met de permanente bezuinigingsopdracht waarvoor 

wij met zijn allen staan gesteld. Als Werkgroep zien wij juist deze bezuinigingsopdracht als zeer 

kansrijk. Ruimte voor nieuwe mogelijkheden. Elke evolutie schept zijn eigen revolutie. Het loslaten 

in dit geval, begint volgens ons eerst bij de Gemeente zelf, maar ook bij de andere belangrijke 

speler, namelijk; Wooninc.  

Voor de Gemeente betekent dit namelijk dat zij minder tijd gaat besteden aan herontwikkeling van 

een terrein als het NRE gebied en teruggaat naar haar kerntaken. Zij laat dit aan de burgers en 

markt over. Deze partijen hebben meer kennis van zaken, kunnen sneller, efficiënter en effectiever 

handelen. Alleen een kleine regiefunctie voor de Gemeente kan mogelijk nog op zijn plaats zijn. 

Dat mag de Raad bepalen tot hoever u hierin wilt gaan. Als Werkgroep denken wij, dat de invloed 

van de gemeentelijke organisatie op dit transformatieproces van het totale NRE terrein, zo klein 

mogelijk moet zijn. Er is al veel te veel tijd verloren gegaan, door niet goed afstemmen, 

onvoldoende tot niet samen te werken. Verspilling heeft tot nu toe gezegevierd.  

Als Werkgroep hebben wij daarom zelf het initiatief genomen en het afgelopen jaar met bijna alle 

partijen één of meerdere keren om de tafel gezeten en gesproken over projecten Picuskade, het 

NRE gemeentelijk of marktdeel, Mariënhage, het havenhoofd, de kanaalzone of het project 

Havenkwartier. Dit is gedaan om één ontwikkelagenda te krijgen en de kracht van de delen met 

elkaar te verbinden. Juist in deze tijd, een toepasbare visie. 

Wij merken dat de gemeente hier helaas niet aan meewerkt, alleen haar eigen projecten; NRE 

marktdeel, gemeentelijk deel en Mariënhage in eigen snelheid ontwikkelt. De Werkgroep kijkt 

verder, dient de belangen van de omgeving. Wij hebben alleen het belang dat de deelprojecten tot 

een “top” geheel worden ontwikkeld. Inrichten, leefbaar maken en houden. Voor morgen en de 

vele jaren die volgen. 

Mede daarom heeft de Werkgroep op 22 mei Brainstormsessie voor alle belangstellenden van het 

NRE terrein georganiseerd. Alle wensen, ideeën, beelden zijn bij elkaar gebracht op de terreinen; 
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leefbaarheid, verkeer, historisch erfgoed en stedelijke inpassing. Met veel positieve energie, 

vernieuwende en soms ook met bevestiging van een aantal ideeën wordt er momenteel druk 

gewerkt een eerste tussenversie van een einddocument op te leveren. Wij streven hierbij 

uiteindelijk naar een nieuw soort uitvoerbaar en toepasbaar Masterplan. 

Op dit moment wordt het visiedocument NRE2.0 eerste versie ontwikkeld. Met de kracht van de 

burgers. Wanneer deze brochure klaar is, zullen wij dit zeer zeker met u delen. Ik nodig u allen 

hierbij alvast van harte uit. 

Maar eerst zullen wij in augustus nog met alle initiatiefnemers om tafel gaan. Zij dienen in 

september een plan in te leveren, dat mogelijk de rest van hun leven bepaalt. Het is daarom ook 

van belang dat alle ins- en outs- vanuit de Werkgroep met alle initiatiefnemers worden gedeeld. Zo 

ontstaat er een gelijk speelveld waardoor de beste uitkomsten straks door de Gemeente kunnen 

worden vastgesteld en zo logisch met elkaar worden verbonden tot een goede gebiedsinrichting. 

 

Gaat dit lukken, is dan de vraag?  

Wij denken dat dit niet het geval zal zijn. Er is een groot aantal knelpunten. Voor deze punten 

dienen van te voren integrale oplossingen met elkaar te zijn vastgesteld. Denk hierbij aan:  

1. Budget herontwikkeling. Waar zijn de financiële opbrengsten, de vele miljoenen, 

gebleven uit de diverse verkooptransacties rondom NRE, ten behoeve van een goede start 

van de verschillende deelprojecten voor het hele NRE gebied? Er is geen geld meer, dit is 

voor andere doelen gebruikt. Budget voor herontwikkeling is er niet... 

2. Het nieuwe Masterplan. Waar is het nieuwe Masterplan voor het hele NRE gebied? Dit 

ontbreekt nu nog. Door het actief afwijken van de oorspronkelijk door de Raad vastgestelde 

gebiedsvisie in 2006 is de postzegelstrategie bijna een feit. 

3. Projectorganisatie. Waar is de projectorganisatie om dit transitieproces voor het hele 

gebied te begeleiden? Die is er niet en ontbreekt. 

4. Stappenplan. Waar is het strategisch stappenplan voor het hele gebied. Deze ontbreekt… 

5. Verkeersplan. Waar is het integrale verkeersplan dat is afgestemd tussen de deelprojecten 

(aanvoer, doorstroming, afvoer). Deze ontbreekt…  

6. Parkeerplan. Waar is het integrale parkeerplan? Deze ontbreekt. Er is een groot tekort aan 

parkeerplaatsen. Het niet slimme ruimtebeslag dat hier nu staat ingetekend, komt voort uit 

het ontbreken van de wil om echt ondergronds te gaan parkeren, dat randvoorwaardelijk 

zou moeten zijn.  

7. Bodemverontreiniging. Eindhoven grootste en meest complexe bodemsanering moet 

worden uitgevoerd, in een relatief klein gebied dat in bedrijf is. Geld voor sanering 

ontbreekt en moet door initiatiefnemers in de huidige plannen worden voorgefinancierd. 

Welke bank doet dit vandaag de dag nog? Wij denken; geen een... 

8. Kwaliteitsambities. Welk kwaliteitskader en hoeveel openbare ruimte en 

groenvoorzieningen heeft men zich ten doel gesteld? Weinig tot niets, lijkt het. Aangezien 

de huidige lijn is, verkopen tegen de hoogst mogelijke residuele grondwaarde gaat men 

voor het maximale. Dit is vreemd, aangezien de Gemeente al eerder aan de 
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verkooptransacties in 2010 fors heeft verdiend. Vragen over deze transacties die wij aan 

Wethouder Depla in juni hebben gesteld, zijn helaas nog niet beantwoord, een 

vervolg reactie van de Werkgroep hierop staat gepland. Wethouder Fiers meldde ons in 

februari van dit jaar het terrein en gebouwen om niet, in de markt te willen zetten. Deze 

tegenstelling nu is daarom des te vreemder. 

 

Wat betekent dit nu allemaal? 

Je kunt het NRE deel van de Gemeente alleen kansrijk ontwikkelen, wanneer de aangrenzende 

omgeving wordt opgenomen in dit proces. Hiervoor is een nieuwe visie, noem het een functioneel 

toepasbare Masterplan, nodig, welke ontbreekt. Als Werkgroep werken wij hier voor een deel aan.  

Doe je dit niet, ben je verzekerd van jarenlange disputen met de omgeving. Waarom?  

Men wil niet als afvoerputje dienen, voor de problemen in dit gebied of daarbuiten. Of het nu gaat 

om een parkeerprobleem dat gaat ontstaan of andere vraagstukken die neerdalen op dit kansrijke 

gebied.  

Kansrijk, kans arm of kansloos.  

 

Hoe nu verder? 

Een bouwondernemer sprak mij in zijn vakantie aan en noemde ons werkproces; democratie. Dit 

voelde goed. Wij noemen het zelf zoals u weet; “Het nieuwe lokale werken”. Samenwerken.  

Vanuit de gemeente heeft men ons “gestold wantrouwen verweten” en een “zijproces” te voeren. 

Dit voelt als een mes in de rug. Na alle energie die wij het afgelopen jaar in het samensmelten van 

de omgevingsbelangen hebben getracht te ondernemen en nu lijkt te lukken. Het enthousiasme 

werkt aanstekelijk, met een grote portie realiteitszin.  

Wij mogen geen eisen stellen in het her ontwikkelproces, is ons gemeld en de Werkgroep mag de 

herontwikkeling van het NRE terrein niet blokkeren door de deelprojecten, in dit geval Picuskade, 

als randvoorwaarde te verbinden met een verdere ontwikkeling van het NRE terrein.  

Wij melden u, wij zullen dit blijven doen.  

Zie dit niet als een dreigement, maar als een kwaliteitsimpuls op dit organische proces.  

Wij voeren een tweesporenbeleid. Niet omdat wij dit leuk vinden, maar opkomen voor de belangen 

vanuit de omgeving en een ieder scherp te houden.  

1. Het herijken van de afspraken uit 2010 die de integrale gebiedsontwikkeling in de 

weg staan, moeten daarom nu van tafel. Zorg beste grondeigenaren, dat dit gebeurt. Er 

zullen na u nog velen volgen. Er zijn veel alternatieve mogelijkheden. Zowel binnen als 

buiten het NRE terrein. Zeer kansrijk. 

2. Wij dragen mede zorg dat een integrale ontwikkeling, willen zelfs crowdfunding gaan 

organiseren, zodat dit een succes wordt voor heel Eindhoven. Waar u allen trots op mag 

zijn. Wij steken hier veel energie en dus tijd en geld in, neem dit mee in u verdere 

afwegingen, of deze nu politiek zijn of niet.  
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Wij doen nu een oproep aan de Gemeente en Wooninc. Accepteer de nieuwe werkelijkheid. 

Zorg voor zelfreflectie, handel daar na en handel snel, correct, doe zaken met elkaar. Toon en 

neem uw verantwoording in dit gehele bestuurlijk- en ambtelijk complexe proces. Transparant en 

herleidbaar. In samenspraak en tijdige afstemming met de omgeving. Onder ander met ons als 

Werkgroep. Werk samen, gebruik de kracht op een positief vernieuwende manier die een ieder zal 

doen verbazen. Wij geloven hierin. 

 

Tot slot. Wat vragen wij verder van u? 

Voor de gebiedsontwikkeling van het NRE terrein betekent dit: 

Nu of na het presenteren van de eerste versie van ons visiedocument NRE2.0 van de Werkgroep, 

willen wij graag in samenspraak strategisch overleg over de volgende zaken: 

I- Hoe te komen tot een formele positie van de Werkgroep Picuskade/NRE terrein (c.q. 
haar vertegenwoordigers) in het regulier projectgroep overleg, waarin ontwikkelende 
partijen vertegenwoordigd zijn voor strategisch voortgangsoverleg, 

 
II- Onderzoeken welke inhoudelijke bijdrage er verder geleverd kan worden door de 

Werkgroep aan een kwalitatief hoogwaardige gebiedsontwikkeling, die verder gaat dan 
het belang van omwonenden. Dit zal worden verwoord in een notitie, die wij 
Wethouders Schreurs deze maand zullen doen toekomen, 

 
III- Hoe te komen tot een gewenste overlegstructuur, die recht doet aan de vragen vanuit 

de Werkgroep, uitmondend in een planning, stappen- en faseringsplan met juiste 
overleg momenten. Eén en ander binnen het kader van een Masterplan c.q. overallvisie 
en startdocument. 

 

Dank voor uw tijd en namens de Werkgroep, wij wensen u veel wijsheid toe, hopen u snel te 

spreken. 


