
Eindhoven,	  15	  augustus	  2013	  
	  	  
	  	  
Beste	  initiatiefnemer,	  
De	  afgelopen	  tijd	  bent	  u	  geïnformeerd	  door	  het	  gemeentelijk	  projectteam	  over	  hoe	  zij	  
het	  eerste	  deel	  van	  het	  transitieproces	  op	  en	  rondom	  het	  NRE	  terrein	  ziet.	  
Het	  gaat	  dan	  met	  name	  om	  het	  deel	  waarvan	  de	  Gemeente	  nu	  eigenaar	  is.	  
	  	  
Als	  Werkgroep	  Picuskade/NRE	  vanuit	  de	  verschillende	  buurten	  juichen	  wij	  de	  
herontwikkeling	  van	  het	  NRE	  terrein	  toe!	  
Wij	  zijn	  blij	  dat	  u	  als	  initiatiefnemer	  in	  deze	  tijd	  met	  een	  plan	  komt,	  om	  dit	  mooie	  
stadsdeel	  van	  Eindhoven	  voor	  de	  toekomst	  te	  behouden,	  nog	  beter	  te	  gaan	  maken.	  
Onze	  ambitie	  is	  een	  integrale	  gebiedsbenadering	  voor	  het	  hele	  gebied	  Picuskade/NRE,	  
dus	  inclusief	  de	  gebieden	  die	  grenzen	  	  aan	  het	  aan	  u	  aangeboden	  zgn	  marktdeel.	  
Daarom	  voeren	  wij	  richting	  de	  Gemeente,	  noodzakelijkerwijs,	  een	  tweesporenbeleid.	  
Wij	  vormen	  een	  brede	  werkgroep,	  op	  zoek	  naar	  een	  legitieme	  status	  in	  een	  publiek	  
proces	  dat	  al	  lang	  geleden	  in	  gang	  is	  gezet.	  
	  	  
Scope	  van	  onze	  zorg	  &	  aandacht	  is	  een	  hoogwaardige	  gebiedsontwikkeling,	  duurzaam,	  
met	  elkaar	  versterkende	  en	  samenhangende	  nieuwe	  functies.	  
Dit	  betekent	  dat	  een	  ontwikkeling	  op	  het	  NRE	  deel	  Picuskade	  (rondom	  het	  DAF-‐
museum)	  in	  de	  ambities	  voor	  dit	  historisch	  voor	  de	  stad	  belangrijke	  gebied	  in	  
gewijzigde	  omvang	  een	  nieuwe	  kans	  moet	  krijgen.	  De	  huidige	  plannen	  van	  Wooninc	  en	  
DAF-‐museum	  moeten	  van	  tafel	  en	  ingebracht	  worden	  in	  de	  door	  ons	  bepleite	  integrale	  
planvorming.	  
Ook	  pleiten	  wij	  voor	  de	  juiste	  ontsluiting	  en	  verbinding	  met	  de	  herontwikkeling	  van	  
Mariënhage,	  het	  Havenhoofd,	  de	  Kanaalzone	  en	  het	  project	  Havenkwartier.	  
Wij	  zetten	  een	  groeiend	  aantal	  mensen	  op	  het	  spoor	  van	  creatief	  enthousiasme	  met	  een	  
gezonde	  portie	  realiteitszin,	  voor	  het	  ontwikkelen	  van	  een	  concreet	  en	  haalbaar	  
masterplan	  voor	  het	  hele	  gebied.	  
	  	  
Tegelijkertijd	  roepen	  wij	  de	  gemeente	  ter	  verantwoording.	  	  
Naar	  onze	  mening	  heeft	  de	  Gemeente	  het	  NRE-‐gebied	  op	  een	  verkeerde	  manier	  in	  drie	  
afzonderlijke	  delen	  geknipt,	  waarbij	  niet	  alleen	  de	  samenhang	  met	  de	  aansluitende	  
gebieden	  buiten	  beschouwing	  blijft,	  maar	  waardoor	  ook	  de	  potenties	  van	  het	  deel	  met	  
de	  historische	  resten	  van	  het	  NRE	  (het	  zgn.	  Marktdeel)	  zwaar	  worden	  beperkt.	  
Ondanks	  fraaie	  woorden	  over	  burgerparticipatie	  en	  in	  de	  mist	  van	  “kansen	  voor	  de	  
markt”	  wordt	  voor	  dit	  zeer	  kansrijke	  centrumdeel	  onvoldoende	  samengewerkt.	  
	  	  
Dit	  geldt	  ook	  voor	  het	  dispuut	  dat	  tussen	  Gemeente	  en	  buurten/Werkgroep	  is	  ontstaan	  
over	  de	  vastgoedafspraken	  uit	  2010	  met	  Wooninc,	  het	  deelgebied	  Picuskade.	  
Zeker	  is	  dat	  er	  véél	  geld	  is	  verdiend	  en	  dat	  dat	  geld	  aan	  de	  toekomst	  van	  dit	  gebied	  moet	  
worden	  besteed.	  
U	  als	  initiatiefnemer,	  gaat	  zeker	  van	  de	  oude	  afspraken	  beperkingen	  ondervinden	  bij	  het	  
realiseren	  van	  uw	  droom.	  Dit	  willen	  wij	  nu	  samen	  met	  u	  bespreken	  en	  zo	  mogelijk	  
voorkomen,	  de	  sleutel	  ligt	  bij	  u.	  
	  	  
Graag	  hadden	  wij	  eerder	  met	  u	  hierover	  in	  contact	  willen	  treden.	  Een	  aantal	  van	  de	  door	  
u	  gemaakte	  plannen	  kennen	  wij	  al.	  Sommigen	  van	  u	  maakten	  hun	  initiatief	  eerder	  
publiekelijk	  bekend,	  een	  aantal	  van	  u	  was	  aanwezig	  op	  de	  door	  ons	  georganiseerde	  
Brainstormbijeenkomst	  van	  22	  mei	  jl.	  in	  De	  Ronde	  aan	  de	  Tongelresestraat.	  



In	  september	  gaan	  wij	  met	  een	  visiedocument	  de	  discussie	  met	  alle	  geïnteresseerden	  en	  
belanghebbenden	  voortzetten.	  
De	  komende	  maanden	  worden	  voor	  alle	  partijen	  van	  cruciaal	  belang.	  Nu	  wordt	  bepaald	  
of	  we	  gaan	  voor	  kansrijk,	  kansarm	  of	  kansloos.	  Wij	  streven	  naar	  het	  eerste.	  
	  	  
Wij	  nodigen	  daarom	  alle	  initiatiefnemers	  op	  het	  NRE-‐terrein	  uit	  om	  ambities	  en	  ideeën	  
met	  ons	  en	  de	  andere	  initiatiefnemers	  te	  delen.Op	  woensdag	  28	  augustus	  aanstaande	  
om	  20:00u	  bent	  u	  welkom	  in	  De	  Ronde,	  Tongelresestraat	  146.	  
Indien	  u	  wilt/kunt	  komen,	  alstublieft	  even	  een	  mailbevestiging	  met	  naam	  (+	  aantal	  
personen)	  doorgeven	  naar	  beternre2.0@gmail.com	  ,	  zodat	  wij	  e.e.a.	  goed	  kunnen	  
voorbereiden.	  
Doel	  van	  deze	  bijeenkomst	  is,	  behalve	  kennismaken	  en	  de	  laatste	  stand	  van	  zaken	  met	  
elkaar	  uit	  wisselen,	  een	  aantal	  vragen/antwoorden	  met	  elkaar	  te	  delen.	  
	  
	  	  
Voorlopige	  agenda:	  
I	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Voorstelronde,	  elkaar	  informeren:	  

1. Welke	  wensen	  hebt	  u	  als	  initiatiefnemer	  (niet)?	  
2. Welk	  beeld	  hebt	  u	  van	  de	  inrichting	  van	  de	  (openbare/particuliere)	  ruimte.	  
3. Hebt	  u	  behoefte	  aan	  een	  masterplan	  (totaalvisie)	  als	  kader	  voor	  uw	  initiatief?	  	  
4. Aan	  welke	  ondersteuning	  of	  informatie	  uitwisseling	  hebt	  u	  behoefte	  ?	  Wie	  zou	  

daarin	  dan	  de	  regie	  moeten	  voeren?	  
II	  	  	  	  	  	  	  Waar	  staat	  de	  Werkgroep	  (omgeving):	  

1. Eerste	  uitkomsten	  van	  de	  Brainstormsessie	  van	  22	  mei	  (visie-‐document	  concept	  
1.0)	  

2. Wat	  willen	  en	  kunnen	  wij	  (als	  buurten/Werkgroep)	  voor	  u	  betekenen?	  
3. Hoe	  kunnen	  wij	  nu	  en	  later	  concreet	  samenwerken?	  
4. CrowdFunding,	  is	  dit	  iets	  voor	  u	  of	  ons?	  
5. Welke	  kansen,	  risico's	  ziet	  u	  verder?	  

	  	  
Tot	  slot.	  De	  komende	  periode	  zullen	  wij	  met	  politieke	  partijen	  en	  belanghebbenden	  
overleggen	  over	  het	  verdere	  proces.	  
Dit	  hebben	  wij	  afgelopen	  dinsdag	  ook	  gedaan	  door	  in	  te	  spreken	  bij	  de	  Raadscommissie	  
Ruimte	  en	  Vastgoed.	  Indien	  u	  wenst	  dat	  wij	  bepaalde	  zaken	  beter	  of	  anders	  kenbaar	  
moeten	  maken,	  kunt	  u	  altijd	  met	  ons	  in	  contact	  treden.	  
Op	  9	  september	  aanstaande	  zitten	  wij	  als	  deelnemer	  in	  de	  klankbordgroep	  weer	  aan	  
tafel	  met	  de	  Gemeente.	  Wij	  zijn	  dan	  vooral	  op	  zoek	  naar	  een	  positieve	  waardering	  voor	  
al	  het	  werk	  en	  een	  formele	  legitimering	  om	  daarmee	  door	  te	  gaan.	  Met	  u	  als	  nieuwe	  
buren	  staan	  wij	  nog	  sterker!	  
	  
Wij	  zien	  uit	  naar	  uw	  komst.	  
	  	  	  
Namens	  de	  Werkgroep	  Picuskade/NRE	  
	  
Peter	  Struik,	  Jacco	  Schellen,	  Teun	  Lavrijssen,	  Jeroen	  Sprangers,	  Ruud	  van	  Gool,	  Willum	  
Cornelissen,	  Hans	  Witvoet,	  Bert	  Knegtering,	  Jan	  Welvaarts,	  Rob	  Ritterbusch,	  Floris	  
Treffers,	  Eric	  de	  Ridder,	  e.a..	  
	  Volg	  ons	  op:	  www.villaparkeindhoven.nl	  	  Mail	  ons:	  beternre2.0@gmail.com	  


