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Eindhoven, 3 maart 2013 
 
 
Geachte fractievoorzitters en raadsleden,  

 
Iedereen heeft o.a. in het Eindhovens Dagblad de afgelopen maanden kunnen lezen dat er  veel staat te 
gebeuren op het NRE terrein. Enthousiaste plannenmakers die ‘iets’ willen gaan doen op het NRE 
terrein. Wij staan als directe buren zeer positief tegenover deze herontwikkeling! 
 
Namens de Werkgroep Picuskade/NRE, vanuit de Buurtvereniging Villapark, Van Abbe Residentie, 
bewoners van Picuspark West en het Haakgebouw, willen wij u graag informeren en met u in contact 
komen.  
 
Sinds juni 2012, nadat wij voor het eerst zijn geïnformeerd over het bouwplan Picuskade, zijn wij met 
de Gemeente Eindhoven (Afdeling Projectmanagement), Wooninc en indirect met de wethouders 
mevrouw Fiers en Schreurs, in gesprek geraakt, over de drie projecten op het NRE/Picus terrein: 
1. - Picuskade, 
2. - NRE terrein Gemeentelijk deel en,  
3. - NRE terrein Marktdeel. 
De samenwerking met de gemeente verloopt per deelproject verschillend. 
 
Vanuit de buurt hechten wij aan een integrale samenhang in deze projecten. Wij bepleiten één 
hoogwaardige kwalitatieve invulling van dit voor Eindhoven uniek historische gebiedsdeel. 
 
Wij delen de zorgpunten rondom cultuur- en het historisch behoud van gebouwen en omgeving, zoals 
eerder ook door de Henri Van Abbe Stichting verwoord. Wij zijn van mening en hebben de plicht, om 
een stad als Eindhoven meer van haar iconen te laten houden en deze middels een ‘nieuw’ leven 
onderscheidend en aanvullend te laten zijn voor de ontwikkeling van de hele gemeenschap. 
 
Dat door de gemeente en de Nicolaas Clopper Stichting middels een subsidieaanvraag wordt gewerkt 
aan het wind - en waterdicht maken van de oude Peel Centrale, is in onze ogen een eerste goede stap in 
de richting van een waardevolle transitie van dit gebied. Wij zijn benieuwd naar het vervolg. Ook ten 
aanzien van concretisering hoe de gemeente van plan is regie te voeren over de noodzakelijke 
samenhang tussen de verschillende deelprojecten, die wij als één ontwikkeling zien. Op dit moment 
zien wij hier niets van terug. Wij vragen ons af of de commissie Ruimtelijke Kwaliteit ook naar de 
ruimtelijk integraliteit heeft gekeken. 
Samenhang is randvoorwaardelijk om de projectdelen tot een goed functionerend  geheel te laten zijn. 
Denk bijvoorbeeld aan de ontsluiting en bereikbaarheid van het gebied. De mate van publieke 
toegankelijkheid en attractiviteit en ook in relatie tot het centrum, toekomstige ontwikkelingen op en 
rond Mariënhage, het Havenkwartier en de Kanaalzone. Als direct belanghebbenden in deze 
leefomgeving, missen wij een actuele visie op dit geheel. 
  
Wij zijn op zoek (en gaan dit zelf vanuit een nieuw soort burgerparticipatie initiëren) naar een actuele 
visie, met heldere en publiekelijk bespreekbare scenario’s.  
Wij zien graag dat door de gemeente wordt gestuurd op elkaar versterkende functies. Divers van 
karakter, om dit klein binnenstedelijke deel onderscheidend te laten zijn en tot een Nieuw 
Realistisch(e) Eindhoven/Eenheid te smeden als verbinding met het centrum.  
Daarvoor is ambitie en een integrale visie op de potenties van het hele NRE-terrein / Picuskade 
dringend gewenst. Wij zullen er alles aan doen om die visie en processtappen helder te krijgen!  
 
Ondertussen ontvangen wij verontrustende signalen bij de stappen die momenteel worden gezet in het 
ambtelijk -/ B&W proces.  
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Wij vrezen dat wij -als bewoners in de directe omgeving- pas in maart/april, pas nadat de plannen door 
het college zijn ‘gebracht’, achteraf voor een aantal ‘zogenaamde’ voldongen feiten worden gesteld. 
Deze werkwijze en afstemming lijkt ons niet meer van deze tijd.  
 
Gemeente, bewoners en (toekomstige) eigenaren hebben elkaar nodig, meer dan ooit. Alleen door open 
coöperatief af te stemmen, wordt succesvol gewerkt aan een maximaal langdurig rendement met 
synergie tussen de delen. Niet alleen qua resultaat, maar zeker ook waar het gaat om de voortgang en 
regie in het proces. 
 
Via www.villaparkeindhoven.nl informeren wij onze buurten over de status, de voortgang, de ideeën en 
risico's die wij als directe omgeving zien of gaan ervaren bij (on)gewijzigde koers.  
Bezoek onze site, daar leest u achtergrond informatie en blijft u op de hoogte van hoe wij ons inspannen 
voor de duurzame ontwikkeling van dit gebied. 
U kunt zelf ook actief nieuwe ideeën inbrengen en helpen in het creëren van samenwerking en 
draagvlak. Dat is voor ons voor de komende periode belangrijk. 
 
Actuele, maar ook eerder aangedragen, ideeën vanuit onze omgeving op dit moment zijn: 

1. Stop met de aanbesteding van het TD gebouw. Wijs het TD gebouw aan Wooninc toe en met de 
huidige architect van Picuskade kan dit op een korte termijn worden her ontwikkeld voor 
sociale woningbouwfunctie. De architect heeft ervaring in het gebied waar dit gebouw staat. 

2. De grondpositie Picuskade van Wooninc weer laten terugkomen naar de Gemeente. Deze 
grondpositie wordt gelijk ingezet om de positieve reacties op herinrichting van het NRE 
marktdeel door te zetten naar dit aanpalende deel, zodat één organisch integrale ontwikkeling 
wordt gestart. 

3. Het wordt nu nog makkelijker 1 gezamenlijke parkeervoorziening te realiseren in dit gebied 
eventueel nog onder het Eindhovens kanaal i.r.t. de omgeving. 

4. Gemeente en Wooninc kunnen op relatief korte termijn starten Gebouw 3 om te bouwen naar 
een hippe, trendy “Loods 3”. Een omgeving met o.a. kleinere verhuurbare eenheden met 
mogelijk nog andere functies. 

 
Wij hopen er vanuit te gaan dat u zich, in deze (voor u mogelijk (nog) onbekende) dossiers gaat 
mengen. Toegespitst op het gezamenlijk Eindhovens perspectief. Het is tijd voor een duurzaam debat, 
met positief kritische vragen en agendering in uw eigen geleding.  
 
Mocht u nog vragen hebben, kunt u ons altijd bereiken via onderstaande gegevens. Wij zijn altijd bereid 
onze beelden over de toekomstige invulling toe te lichten met u, de raadsleden of commissies te 
spiegelen. 
 
Dank alvast voor uw reactie en inzet, wij zien hier naar uit. 
 
Met vriendelijke groet,     

 
Peter Struik  
Voorzitter Werkgroep Picuskade/NRE  
 
Lakerstraat 46  5613 ES Eindhoven 
hildepeter.46@gmail.com of  
peter.struik01@rws.nl 
06-115.26.135 / 040-2489043  

  
 

 
Bert Knegtering  
Voorzitter Buurtvereniging Villapark 
 
Kwartelstraat 4  5613 ET Eindhoven 
Bert.knegtering@honeywell.com 
06-5517.0952 

E-mailadres buurtsite: 
info@villaparkeindhoven.nl 

Buurt site: 
www.villaparkeindhoven.nl 
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