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Zienswijze	  1e	  uitwerking	  Tongelre	  binnen	  de	  ring	  (Picuskade)	  
	  ingestuurd	  door	  L	  Loopstra-‐Moonen	  
	  Lakerstraat	  32-‐32	  5613	  ES	  Eindhoven	  
	  
publicatie	  website	  http://www.eindhoven.nl/inwonersplein/vergunningen/Officiele-‐
publicaties-‐5-‐november-‐2014.htm#bestemmingsplannen	  
Ontwerpuitwerkingsplan	  1e	  uitwerking	  Tongelre	  binnen	  de	  Ring	  2007	  (Picuskade)	  en	  
ontwerp	  vaststelling	  hogere	  grenswaarden	  
Burgemeester	  en	  wethouders	  van	  Eindhoven	  maken	  bekend	  dat	  vanaf	  6	  november	  2014	  het	  
ontwerp	  van	  het	  uitwerkingsplan	  1e	  uitwerking	  Tongelre	  binnen	  de	  Ring	  2007	  (Picuskade)	  
ter	  inzage	  ligt.	  Het	  ontwerp-‐uitwerkingsplan	  1e	  uitwerking	  Tongelre	  binnen	  de	  Ring	  2007	  
(Picuskade)	  is	  een	  gedeeltelijke	  uitwerking	  van	  het	  bestemmingsplan	  Tongelre	  binnen	  de	  
Ring	  2007	  en	  maakt	  woningbouw,	  het	  bouwen	  van	  een	  kantoor	  en	  uitbreiding	  van	  het	  DAF-‐
museum	  mogelijk	  op	  een	  gedeelte	  van	  het	  voormalige	  NRE	  terrein.	  Het	  plangebied	  wordt	  
begrensd	  door	  het	  Eindhovens	  Kanaal	  in	  het	  zuiden,	  de	  Dommelhoefstraat	  in	  het	  noorden	  en	  
de	  Tongelresestraat	  in	  het	  oosten.	  Het	  plangebied	  ligt	  in	  de	  woonwijk	  De	  Laak.	  
	  
Hogere	  grenswaarden	  
Tevens	  zijn	  burgemeester	  en	  wethouders	  van	  plan	  om	  hogere	  waarden	  vast	  te	  stellen	  voor	  
het	  gebied.	  Uit	  onderzoek	  is	  gebleken	  dat	  de	  geluidbelasting	  voor	  nieuwe	  ontwikkelingen	  in	  
dit	  gebied	  te	  hoog	  is.	  Volgens	  de	  Wet	  geluidhinder	  is	  het	  mogelijk	  om	  een	  besluit	  te	  nemen	  
dat	  een	  hogere	  geluidbelasting	  is	  toegestaan.	  De	  hogere	  waarden,	  maximaal	  62	  dB,	  zijn	  
noodzakelijk	  voor	  geprojecteerde	  woonbebouwing	  aan	  de	  Tongelresestraat	  en	  Kanaaldijk	  
Noord:	  
	  
Inzage	  
Het	  ontwerp	  van	  het	  uitwerkingsplan	  1e	  uitwerking	  Tongelre	  binnen	  de	  Ring	  2007	  
(Picuskade	  en	  het	  ontwerp	  van	  het	  besluit	  tot	  vaststelling	  van	  hogere	  waarden	  liggen	  met	  
ingang	  van	  6	  november	  2014	  t/m	  17	  december	  2014	  ter	  inzage	  op	  het	  Inwonersplein	  
(Stadskantoor,	  voor	  adres	  en	  openingstijden	  zie	  colofon).	  
	  
Daarnaast	  kunt	  u	  het	  ontwerp	  van	  het	  ontwerpuitwerkingsplan	  bekijken	  via:	  
•	  de	  gemeentelijke	  website	  www.eindhoven.nl/bestemmingsplannen	  
•	  de	  landelijke	  website	  www.ruimtelijkeplannen.nl.	  De	  directe	  link	  is:	  
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-‐roo/?planidn=NL.IMRO.0772.80188-‐0201	  	  
De	  bronbestanden	  kunt	  u	  vinden	  via:	  	  
www.eindhoven.nl/ruimtelijkeplannen/plannen/NL.IMRO.0772.80188-‐
/NL.IMRO.0772.80188-‐0201/	  	  
	  
Zienswijze	  
Tijdens	  de	  genoemde	  termijn	  is	  het	  voor	  belanghebbenden	  mogelijk	  om	  een	  zienswijze	  op	  
het	  uitwerkingsplan	  of	  op	  het	  voorgenomen	  besluit	  tot	  vaststellen	  van	  de	  hogere	  
grenswaarden	  in	  te	  dienen.	  Dit	  kan	  schriftelijk	  of	  mondeling.	  Een	  schriftelijke	  zienswijze	  kunt	  
u	  sturen	  naar:	  Het	  college	  van	  burgemeester	  en	  wethouders,	  t.a.v.	  het	  hoofd	  van	  de	  sector	  
Openbare	  Ruimte,	  Verkeer	  &	  Milieu,	  Postbus	  90150,	  5600	  RB	  Eindhoven.	  
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inhoud	  
2	   introductie	  
2	   historie	  bestemmingsplannen	  
4	   Uitwerkingsplan	  1e	  uitwerking	  Tongelre	  binnen	  de	  ring	  2007	  (Picuskade)	  passend	  bij	  vorige	  edities?	  
4	   conclusie	  
5	   belanghebbende	  
7	   zienswijzen	  per	  punt	  van	  het	  uitwerkingsplan	  Picuskade	  Zone	  IV	  
23	   zienswijzen	  over	  wat	  er	  juist	  mist	  in	  dit	  uitwerkingsplan	  Picuskade	  Zone	  IV	  
25	   persoonlijk	  nawoord;	  
25	   bijlages	  
	  
geachte	  college	  van	  burgemeester	  en	  wethouders,	  	  
	  
introductie	  
	  
Ad	  impossilie	  nemo	  tenetur	  
Hierop	  beroep	  ik	  mij	  vanwege	  de	  enorme	  vracht	  werk	  voor	  een	  burger	  met	  het	  ineens	  tegelijktijdig	  loslaten	  van	  	  
1	  bezwaar	  op	  gebouw	  3	  en	  deelsanering,	  	  
2	  zienswijze	  op	  saneringsplan	  
3	  zienswijze	  op	  dit	  plan	  
	  
Na	  bijna	  een	  jaar	  meer	  dan	  45	  milieustukken	  en	  artikelen	  te	  hebben	  gelezen	  kwam	  er	  via	  een	  andere	  weg	  de	  
broodnodige	  chemische	  informatie.	  Niet	  verstrekt	  door	  de	  gemeente.	  Daaruit	  bleek	  dat	  de	  historische	  
informatie	  verstrekt	  door	  de	  gemeente	  zowel	  voor	  het	  Picuskade	  terrein	  als	  voor	  het	  NRE	  terrein	  al	  jaren	  
onvoldoende	  was.	  
Daardoor	  heb	  ik	  nu	  geen	  tijd	  om	  alle	  stukken	  bij	  de	  zienswijzen	  te	  noemen.	  
Ik	  geef	  dus	  alleen	  de	  punten	  van	  de	  zienswijze,	  de	  onderbouwing	  daarvan	  volgt	  met	  stukken	  ter	  zitting.	  
	  
Historie	  bestemmingsplannen	  
	  
Ik	  dien	  een	  zienswijze	  in	  over	  hoe	  de	  uitbreiding	  van	  het	  bestemmingsplan	  voor	  Picuskade	  past	  in	  het	  originele	  
bestemmingsplan	  a	  en	  in	  het	  originele	  bestemmingsplan	  b	  
Dat	  is	  meer	  werk	  om	  te	  maken	  en	  meer	  werk	  om	  te	  lezen	  maar	  door	  de	  gang	  van	  zaken	  is	  er	  geen	  andere	  
mogelijkheid.	  Er	  is	  een	  voorbereiding	  op	  het	  bestemmingsplan	  gemaakt	  in	  2005	  
Burgers	  zijn	  geïnformeerd,	  daar	  zijn	  zienswijzen	  op	  ingebracht	  
Die	  zijn	  besproken	  
	  
Er	  kwam	  een	  bestemmingsplan,	  dat	  wist	  in	  de	  buurt	  vrijwel	  niemand.	  Alleen	  de	  mensen	  die	  eerder	  een	  
zienswijze	  hadden	  ingediend	  werden	  op	  de	  hoogte	  gesteld,	  dat	  waren	  er	  maar	  een	  paar.	  Wij	  hadden	  net	  een	  
huis	  gekocht,	  hadden	  de	  eerste	  ronde	  gemist	  en	  hadden	  wel	  de	  belofte	  dat	  het	  goed	  zou	  komen	  met	  die	  
sanering.	  De	  flats	  zouden	  niet	  hoog	  worden,	  8	  verdiepingen	  maximaal.	  Verder	  hoorden	  wij	  niets.	  Wij	  woonden	  
er	  ook	  en	  betalen	  ook	  belasting.	  Toch	  werden	  we	  niet	  op	  de	  hoogte	  gesteld.	  	  	  
Dus	  konden	  we	  geen	  bezwaren	  	  indienen	  tegen	  een	  plan	  waarvan	  we	  dachten	  dat	  het	  goed	  was	  en	  al	  
afgewerkt.	  Er	  is	  ons	  niemand	  komen	  vragen	  of	  die	  ons	  wel	  eens	  kon	  vertegenwoordigen,	  we	  hebben	  daar	  zeker	  
niet	  voor	  getekend.	  
	  
Dat	  bestemmingsplan	  is	  goedgekeurd	  in	  2008,	  dat	  ligt	  ook	  ten	  grondslag	  aan	  deze	  uitbreiding.	  
De	  laatste	  fase	  van	  het	  proces	  is	  niet	  bij	  iedereen	  duidelijk	  geweest.	  In	  de	  buurt	  wist	  niemand	  iets	  dat	  het	  
oorspronkelijke	  bestemmingsplan	  veranderd	  was.	  Ook	  in	  de	  jaren	  erna	  wist	  niemand	  dat	  er	  een	  andere	  versie	  
was	  aan	  genomen	  dan	  waar	  men	  zienswijzen	  op	  in	  had	  gediend	  en	  die	  behandeld	  waren.	  
In	  2010	  werden	  de	  gronden	  gekocht	  door	  Wooninc	  en	  moest	  de	  raad	  daaraan	  goedkeuring	  geven.	  Ze	  wilde	  
weten	  wat	  er	  met	  de	  gronden	  zou	  gebeuren	  en	  ze	  kregen	  als	  voorlichting	  het	  bestemmingsplan	  uit	  2005.	  Dus	  
zonder	  de	  aanpassingen	  gemaakt	  na	  zienswijzen	  en	  bezwaar.	  Toevallig	  waren	  de	  aanpassingen	  allemaal	  
Wooninc	  voorstellen.	  Volgens	  inmiddels	  gevonden	  notulen	  had	  de	  gemeente	  had	  er	  eerst	  nog	  wat	  tegen	  
geprotesteerd	  de	  ambtenaren	  vonden	  het	  zo	  belangrijk.	  Dus	  Wooninc	  kreeg	  haar	  zin,	  er	  staat	  ambtshalve.	  
Wooninc	  is	  niet	  democratisch	  gekozen	  en	  is	  geen	  volksvertegenwoordiger	  op	  een	  andere	  manier.	  
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De	  raad	  wordt	  geacht	  voor	  een	  evenwichtige	  verdeling	  van	  belangen	  te	  zorgen	  van	  bestaande	  situaties	  en	  
vernieuwingen	  en	  zeker	  bij	  grote	  ingrepen.	  Of	  ze	  zijn	  gemaakt	  door	  ambtenaren	  of	  woningbouwverenigingen	  
of	  zelfs	  door	  die	  2	  samen,	  de	  raad	  beslist.	  
	  
Dat	  kan	  de	  Raad	  alleen	  als	  ze	  de	  goede	  voorlichting	  krijgen	  
Ze	  hebben	  de	  voorlichting	  van	  2005	  gekregen.	  Dat	  was	  dus	  de	  goede	  en	  daarop	  is	  een	  democratisch	  besluit	  
genomen.	  
Nu	  zitten	  we	  met	  2	  bestemmingsplannen	  
Ga	  ik	  uit	  van	  de	  nu,	  door	  Wooninc	  bepaalde	  officiële,	  	  dan	  is	  het	  die	  uit	  2008	  
Ga	  ik	  uit	  van	  meest	  recent,	  dan	  moet	  ik	  uitgaan	  van	  die	  van	  2005,	  goedgekeurd	  door	  de	  raad	  in	  2010	  
	  
Editie	  2005	  is	  dus	  het	  hoofddocument.	  Dat	  kan	  er	  makkelijk	  voor	  doorgaan,	  op	  de	  kaft	  staat	  niet	  dat	  het	  een	  
voorontwerp	  is.	  Dat	  staat	  wel	  onderaan	  elke	  pagina,	  maar	  in	  een	  4	  punts	  lettertype.	  Dat	  is	  juridisch	  ongeldig.	  
Ook	  de	  Colofon	  is	  in	  een	  onmogelijk	  lettertype	  in	  te	  klein	  format	  afgedrukt	  om	  leesbaar	  te	  zijn.	  
Ik	  hoef	  hier	  niet	  eens	  bezwaar	  tegen	  aan	  te	  tekenen,	  de	  verwarring	  is	  met	  grote	  gevolgen	  en	  door	  de	  gemeente	  
over	  zichzelf	  afgeroepen.	  
	  
Editie	  2008	  is	  het	  foutje	  van	  de	  gemeente.	  
En	  op	  beide	  leg	  ik	  de	  uitbreiding	  bestemmingsplan.	  
	  
Deels	  komen	  de	  bezwaren	  overeen	  omdat	  ook	  het	  basisplan	  een	  paar	  zaken	  over	  het	  hoofd	  heeft	  gezien.	  
Daarbij	  moet	  ik	  rekening	  houden	  met	  de	  mondelinge	  voorlichting	  op	  speciaal	  georganiseerde	  netwerkborrel	  en	  
DAFmuseum	  voorlichting	  [	  beide	  1	  x	  met	  voorlichting	  en	  1	  x	  zonder]van	  ambtenaren	  die	  daar	  voor	  ingehuurd	  
zijn,	  betaald	  van	  gemeenschapsgeld.	  
Ook	  houd	  ik	  zijdelings	  rekening	  met	  de	  aanvulling	  van	  het	  bestemmingsplan	  plan	  Utopia,	  ook	  aangenomen	  
door	  de	  raad.	  De	  buurt	  is	  daar	  trouwens	  niet	  over	  geïnformeerd	  anders	  dan	  door	  een	  artikeltje	  in	  het	  
Eindhovens	  Dagblad.	  Dat	  kan	  niet	  gelden	  als	  een	  officiële	  publicatie.	  
	  
De	  voorlichting	  aan	  de	  burgers	  is	  niet	  alleen	  incompleet	  en	  onzorgvuldig	  maar	  ook	  wat	  merkwaardig,	  b.v.	  door	  
de	  planologe	  van	  het	  NRE	  terrein.	  
Mevrouw,	  bestemmingsplannen	  daar	  doen	  we	  niet	  meer	  aan,	  die	  zijn	  zo	  ouderwets,	  dat	  begrijpt	  u	  toch	  wel?	  
bij	  het	  nakijken	  van	  deze	  informatie;	  	  
http://www.eindhoven.nl/inwonersplein/bouwen-‐wonen/nre-‐terrein-‐2/Tongelre-‐binnen-‐de-‐Ring-‐2007.htm	  

Let op: voor bepaalde gedeelten binnen dit bestemmingsplan gelden inmiddels nieuwe plannen. Het betreft de 
volgende plannen: 

• I Tongelre binnen de Ring 2007 (centrum Lakerlopen) [	  23-‐6-‐2014] 

[Dit	  houdt	  dus	  in	  dat	  het	  bestemmingsplan	  voor	  het	  NRE	  terrein	  nog	  gewoon	  geldig	  is.	  Geen	  nieuwe	  ruimte,	  
proeftuin	  of	  Utopia].	  
	  
Deze	  voorlichting	  van	  een	  hoge	  ambtenaar	  begrijp	  ik	  helemaal	  niet,	  Eindhoven	  heeft	  geen	  zelfstandig	  
wetstelsel	  anders	  dan	  Nederland.	  Dat	  er	  misschien	  meer	  naar	  de	  gemeentes	  geschoven	  gaat	  worden	  is	  zo.	  
Duidelijk	  is	  het	  nog	  niet,	  	  synchroon	  lopen	  met	  wetgeving	  is	  wel	  handig	  bij	  zo	  een	  kostbaar	  project.	  
Als	  de	  voorlichting	  aan	  de	  raad	  gaat	  zoals	  hiervoor	  beschreven	  dan	  is	  er	  een	  probleem.	  
Ik	  ga	  nog	  steeds	  uit	  van	  een	  democratische	  gang	  van	  zaken.	  De	  raad	  heeft	  op	  basis	  van	  het	  stuk	  2004	  wel	  een	  
besluit	  genomen,	  niet	  op	  basis	  van	  het	  stuk	  wat	  nu	  gepubliceerd	  wordt.	  Al	  was	  het	  in	  2010.	  
	  
De	  gemeente	  heeft	  wel	  de	  hele	  reeks	  van	  zienswijze	  en	  bezwaar	  voor	  deze	  zaak	  opgetuigd,	  dus	  hierin	  houden	  
ze	  zich	  wel	  aan	  de	  landelijke	  wetten,	  ik	  reken	  dus	  op	  een	  normale	  afhandeling	  met	  afweging	  van	  de	  belangen	  
van	  alle	  betrokkenen.	  
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Uitwerkingsplan	  1e	  uitwerking	  Tongelre	  binnen	  de	  ring	  2007	  (Picuskade)	  passend	  bij	  vorige	  edities?	  
	  
1	  Het	  uitwerkingsplan	  is	  niet	  passend	  op	  de	  editie	  van	  2005,	  o.a.	  
de	  bouwhoogte	  is	  14	  bouwlagen	  i.p.v.	  8	  
de	  argumentatie	  ontbreekt,	  behalve	  dat	  het	  eigenwijs	  is.	  Dat	  is	  geen	  onderbouwing.	  
de	  hoeveelheid	  Groen	  is	  te	  ver	  teruggebracht	  om	  aan	  de	  voorwaarden	  gesteld	  in	  2005	  te	  voldoen	  
De	  parkeer	  en	  verkeersnormen	  zijn	  te	  ver	  verwijderd	  van	  de	  toen	  geldende	  normen.	  
Wel	  wordt	  de	  kaart	  uit	  2004	  gebruikt.	  
De	  aannames	  die	  dienen	  als	  onderbouwing	  zijn	  aantoonbaar	  niet	  juist	  of	  onzorgvuldig.	  
	  
2	  Het	  uitwerkingsplan	  is	  niet	  passend	  op	  editie	  2008,	  o.a.	  
De	  bouwhoogte	  is	  14	  bouwlagen	  i.p.v.12	  
de	  argumentatie	  ontbreekt,	  behalve	  dat	  het	  eigenwijs	  is.	  Dat	  is	  geen	  onderbouwing.	  
de	  hoeveelheid	  Groen	  is	  te	  ver	  teruggebracht	  om	  aan	  de	  voorwaarden	  gesteld	  in	  2008	  te	  voldoen	  
De	  parkeer	  en	  verkeersnormen	  zijn	  te	  ver	  verwijderd	  van	  de	  toen	  geldende	  normen.	  
De	  aannames	  die	  dienen	  als	  onderbouwing	  zijn	  aantoonbaar	  niet	  juist	  of	  onzorgvuldig.	  
Het	  stuk	  voldoet	  niet	  aan	  de	  eisen	  van	  zorgvuldigheid	  in	  voorlichting	  aan	  de	  omwonenden	  
	  	  	  
	  
3	  Het	  uitwerkingsplan	  is	  niet	  passend	  in	  zichzelf	  
De	  verschillende	  punten	  spreken	  elkaar	  tegen	  over	  	  
-‐de	  locatie	  en	  de	  functie	  van	  het	  plan	  Picuskade	  zone	  IV	  
-‐het	  al	  dan	  niet	  deel	  uit	  maken	  van	  het	  NRE	  terrein	  en	  de	  ontwikkeling	  daar	  
	  
Het	  uitwerkingsplan	  voldoet	  niet	  aan	  de	  volgende	  wetten	  en	  regels	  
-‐Het	  voldoet	  niet	  aan	  het	  beleid	  saneren	  gasterreinen	  
-‐het	  voldoet	  niet	  aan	  de	  wet	  topsectoren,	  
-‐‘Bij	  de	  uitvoering	  van	  het	  programma	  Brainport	  2020	  wordt	  volop	  de	  kracht	  van	  de	  zes	  triple	  helix	  regio’s	  in	  
Zuidoost-‐Nederland	  benut,	  waarbij	  coördinatie	  plaatsvindt	  van	  bovenregionale	  acties	  op	  nationaal	  en	  Europees	  
niveau’=	  http://www.brainport2020.nl/home	  
in	  dit	  geval	  zou	  er	  dus	  rijkstoezicht	  moeten	  zijn.	  
-‐Het	  zorgt	  ervoor	  dat	  burgers	  belemmerd	  worden	  in	  de	  uitvoering	  wet	  WMO	  
burgerparticipatie	  is	  helemaal	  niet	  meer	  van	  toepassing.	  
-‐Het	  voldoet	  niet	  aan	  het	  raadsbesluit	  van	  september	  2012	  waarin	  de	  flats	  van	  terreinfase	  III	  werden	  geschrapt	  
-‐Het	  voldoet	  niet	  aan	  de	  zorgvuldige	  uitvoering	  van	  de	  flora	  en	  fauna	  wet.	  het	  onderzoek	  is	  te	  oud	  en	  
onvolledig	  
-‐Het	  voldoet	  niet	  aan	  de	  eisen	  van	  CROW	  
-‐Het	  akoestisch	  onderzoek	  is	  te	  eenzijdig	  
-‐Het	  verhaal	  over	  duurzaamheid	  is	  mooi	  gekopieerd	  maar	  rijmt	  niet	  met	  de	  werkelijkheid	  onder	  en	  om	  het	  
DAF-‐museum,	  het	  toekomstige	  bouwterrein	  Picus	  Zone	  IV	  
-‐	  Het	  voldoet	  niet	  aan	  de	  belofte	  van	  de	  gemeente	  gedaan	  in	  maart	  2014,	  eerst	  een	  plan	  maken	  voor	  de	  
afwikkeling	  van	  het	  bouwverkeer	  en	  dan	  pas	  verder	  werken.	  
-‐	  Het	  voldoet	  niet	  aan	  de	  saneringswetgeving	  ten	  aanzien	  van	  olie	  in	  de	  bodem.	  
-‐	  Het	  voldoet	  niet	  aan	  de	  bescherming	  van	  het	  grondwater,	  oppervlakkig	  en	  de	  diepere	  lagen	  waar	  verderop	  
drinkwater	  uit	  wordt	  gewonnen	  
	  	  
Conclusie	  
	  
Ik	  eis	  dat	  dit	  het	  plan	  ontwerp	  eerste	  uitwerking	  Tongelere	  binnen	  de	  Ring	  2007	  (	  picuskade)	  	  
niet	  geldig	  verklaard	  wordt.	  
Dat	  heeft	  tot	  gevolg	  dat	  er	  geen	  omgevingsvergunning	  voor	  de	  bouw	  vn	  zone	  IV	  ingediend	  kan	  worden.	   	  
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WAAROM	  ZIJN	  WIJ	  BELANGHEBBENDE?	  
	  
We	  wonen	  precies	  in	  de	  stroomrichting	  van	  het	  grondwater.	  D.w.z.	  dat	  de	  vervuiling	  die	  er	  nog	  niet	  is	  er	  wel	  
kan	  komen,	  en	  dat	  wat	  er	  zit	  er	  vandaan	  komt.	  Bovendien	  stinkt	  het	  terrein	  tot	  tranentrekkend	  en	  
misselijkmakend	  toe.	  Ook	  steeds	  vaker	  in	  de	  tuinen	  achter	  die	  van	  ons.	  Het	  komt	  steeds	  dichterbij.	  	  
	  
De	  opmerking	  van	  een	  ambtenaar-‐mevrouw,	  u	  heeft	  hier	  niets	  mee	  te	  maken	  want	  de	  grond	  is	  niet	  van	  u,	  kan	  
dus	  beantwoordt	  worden	  met;”	  Klopt,	  maar	  dan	  moet	  die	  vieze	  grond	  van	  de	  gemeente	  en	  Wooninc	  wel	  met	  
de	  vieze	  vingers	  van	  mijn	  schone	  grond	  afblijven.	  Zolang	  dat	  niet	  geregeld	  is	  ben	  ik	  belanghebbende”.	  	  
	  
De	  bouw	  op	  zone	  IV	  is	  een	  onderdeel	  van	  een	  groter	  geheel,	  wat	  de	  gemeente	  en	  Wooninc	  ook	  mogen	  zeggen.	  
NRE	  en	  Picuskade	  hebben	  al	  jaren	  dezelfde	  ondergrond,	  puin,	  slakken,	  PAK	  en	  asresten	  van	  de	  energie	  
centrale.	  Een	  deel	  van	  de	  fabrieken	  waren	  een	  afgeleide	  van	  de	  gasproductie,	  zo	  gescheiden	  was	  het	  niet.	  
	  
Wooninc	  en	  gemeente	  ontwikkelen	  dit	  plan	  samen.	  in	  versie	  2008	  maken	  ze	  ook	  samen	  het	  bestemmingsplan	  
[het	  zou	  toch	  te	  gek	  zijn	  als	  Wooninc	  zonder	  de	  gemeente	  het	  plan	  had	  gemaakt]	  
Wij	  hebben	  ons	  huis	  gekocht	  op	  [	  voorontwerp]bestemmingsplan	  2007,	  dat	  was	  toen	  in	  omloop	  .	  	  
Deze	  voorgestelde	  uitbreiding	  van	  bestemmingsplan	  past	  niet	  in	  de	  wijk,	  in	  het	  bestemmingsplan	  staat	  er	  zelfs	  
iets	  over	  dat	  burgers	  voor	  elkaar	  moeten	  zorgen	  [de	  wet	  WMO	  ].	  De	  buurt	  is	  een	  sociaal	  geheel	  en	  
nieuwkomers	  zijn	  van	  harte	  welkom.	  Het	  wordt	  wel	  moeilijk	  om	  een	  nieuw	  evenwicht	  te	  vinden	  als	  de	  
gemeente	  bij	  de	  ontwikkeling	  van	  dit	  gebied	  eerste,	  tweede	  en	  derdeklas	  burgers	  maakt.	  Eersteklas	  zijn	  de	  
initiatiefnemers	  die	  mogen	  bouwen	  op	  het	  aangrenzende	  NRE-‐terrein.	  Die	  mogen	  hun	  gang	  gaan	  zolang	  ze	  het	  
gif	  maar	  laten	  zitten.	  
De	  tweederangs	  burgers	  zijn	  zij	  die	  al	  gekocht	  of	  gehuurd	  hebben	  in	  de	  nieuwbouw,	  Ze	  mogen	  nog	  mee	  
inspreken,	  er	  mag	  mee	  onderhandeld,	  maar	  verder	  hebben	  ook	  zij	  niets	  meer	  te	  vertellen.	  En	  de	  andere	  
omwonenden	  zijn	  derde	  klas.	  Als	  er	  later	  na	  alle	  bouw	  een	  ontwrichtte	  wijk	  is	  waar	  mensen	  gaan	  twisten	  over	  
parkeeroverlast	  en	  geluidsoverlast	  van	  elkaar,	  in	  deze	  planning	  niet	  te	  vermijden,	  dan	  is	  zijn	  gemeente	  en	  
Wooninc	  blij	  dat	  we	  met	  elkaar	  verhoop	  liggen	  en	  niet	  met	  hen.	  De	  ene	  groep	  gunsten	  verlenen	  en	  de	  andere	  
groep	  niet,	  dat	  valt	  op	  en	  gaat	  niet	  werken.	  Niet	  als	  daarna	  de	  gemeente	  verplicht	  is	  de	  groepen	  voor	  elkaar	  te	  
laten	  zorgen.	  
Het	  zijn	  ook	  helemaal	  geen	  losse	  groepen	  maar	  een	  sociaal	  geheel	  waar	  nu	  een	  groot	  aantal	  mensen	  in	  
geforceerd	  wordt.	  De	  zorg	  verlenen	  wordt	  in	  de	  geplande	  bouw	  toch	  al	  moeilijk,	  op	  de	  tekening	  is	  geen	  enkel	  
huis	  geschikt	  voor	  invaliden,	  die	  moeten	  dus	  ook	  in	  de	  buurt	  worden	  opgelost…Best	  lastig	  als	  de	  toegang	  voor	  
de	  huizen	  deels	  loopt	  via	  trappen	  waar	  onderaan	  een	  afgesloten	  hek	  komt.	  
De	  wet	  WMO	  moeten	  we	  als	  burgers	  zo	  goed	  en	  kwaad	  als	  het	  kan	  invullen,	  de	  buurt	  is	  daar	  samenhangend	  en	  
bereidwillig	  genoeg	  voor.	  Maar	  het	  moet	  niet	  onmogelijk	  gemaakt	  worden	  door	  deze	  plannen	  zoals	  ze	  er	  nu	  
liggen.	  
	  
Illustrerend	  voor	  het	  systematisch	  groepen	  tegen	  elkaar	  uitspelen	  Zowel	  door	  wooninc	  als	  de	  gemeente	  is;	  
	  
SCHEIDEN	  IN	  TEGEN	  ELKAAR	  UITSPELEN	  EN	  MISLEIDEND	  
-‐	  alleen	  al	  het	  maken	  van	  groepen,	  het	  zijn	  helemaal	  geen	  groepen	  maar	  allemaal	  mensen	  met	  hun	  eigen	  stijl	  
van	  leven.	  Zodra	  je	  groepen	  maakt	  zijn	  er	  outsiders,	  om	  die	  te	  plannen	  vind	  ik	  bijzonder	  cru	  en	  ongepast	  van	  
een	  gemeente.	  
-‐	  het	  enorme	  aantal	  nieuwe	  woningen,	  en	  het	  kwantum	  boor	  het	  hele	  NRE	  terrein	  op	  een	  deel	  perceel	  terwijl	  
daar	  de	  invulling	  nog	  moet	  komen.	  Het	  past	  aan	  geen	  kanten.	  
	  -‐Het	  niveau	  van	  informatie	  aan	  burgers	  ,	  van	  onzorgvuldig	  tot	  onvolledig	  en	  soms	  zelfs	  valse	  voorlichting	  	  
Voorbeelden	  straks	  per	  punt	  volgens	  de	  inhoud	  van	  de	  uitbreiding.	  
-‐het	  dreigen	  op	  een	  bewoners	  bijeenkomst	  door	  Wooninc	  	  ,”als	  jullie	  niet	  mee	  gaan	  in	  dit	  besluit	  kan	  ik	  ook	  de	  
afgedankte	  studenten	  containerwoningen	  plaatsen.”	  
	  [	  overigens	  geen	  gek	  idee,	  die	  kunnen	  ook	  weer	  weg	  als	  eronder	  wat	  mis	  gaat]	  
-‐	  de	  plaatsing	  van	  een	  terras	  voor	  950	  mensen	  naast	  een	  flat,	  op	  een	  evenemententerrein.	  
met	  daarbij	  de	  boodschap	  dat	  je	  tegen	  een	  evenementenvergunning	  geen	  bezwaar	  kunt	  maken.5th	  heeft	  nu	  
een	  permanente	  evenementenvergunning….	  
-‐het	  parkeerprobleem	  laten	  oplossen	  in	  de	  buurt,	  zonder	  dat	  daar	  enige	  mogelijkheid	  voor	  die	  buurt	  is	  
-‐het	  presenteren	  van	  het	  DAF	  museum	  als	  maatschappelijke	  ruimte	  terwijl	  het	  een	  conferentieoord	  is	  op	  een	  
ongunstige	  plaats.	  
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-‐het	  plannen	  van	  een	  grote	  hoeveelheid	  horeca	  tegen	  alle	  bestemmingsplannen	  in,	  
ook	  bij	  Wooninc,	  in	  de	  36	  appartementen	  is	  weer	  horeca	  voorzien.[	  en	  winkelruimte	  is	  nergens]	  
-‐het	  toestaan	  van	  de	  gemeente	  van	  industrie	  op	  het	  terrein	  in	  de	  vorm	  van	  een	  brouwerij,	  voor	  
Woonincbewoners	  straks	  	  een	  overlast.	  
-‐	  het	  negeren	  van	  het	  verkeersprobleem,	  de	  straten	  voldoen	  aan	  de	  norm…	  geen	  idee	  hoe	  dat	  moet,	  er	  kan	  nu	  
geen	  auto	  een	  fiets	  passeren,	  laat	  staan	  als	  de	  touringcars	  in	  de	  wijk	  opgelost	  moeten	  worden.	  Of	  de	  
hulpdiensten	  er	  na	  een	  ongeluk	  door	  kunnen	  is	  voor	  een	  brandweerauto	  al	  de	  vraag.	  
	  -‐De	  hoeken	  zijn	  onoverzichtelijk	  en	  blijven	  zo,	  dat	  valt	  erbuiten,	  niet	  buiten	  de	  gemeente!	  
-‐Geen	  oplossing	  bieden	  voor	  het	  bouwverkeer	  straks	  terwijl	  er	  op	  eigen	  terrein	  wel	  alle	  ruimte	  voor	  is,	  en	  in	  het	  
oude	  bestemmingsplan	  de	  straten	  al	  getekend	  waren.	  
-‐Niet	  voorzien	  in	  een	  schade	  oplossing	  voor	  de	  omwonenden	  wiens	  huis	  straks	  kapot	  kan	  gaan	  door	  de	  
trillingen	  van	  bouwen	  en	  bouwverkeer	  en	  later	  verkeer.	  
-‐Geen	  goede	  voorlichting	  geven	  over	  boren	  of	  heien	  van	  de	  fundamenten,	  alleen	  zeggen	  dat	  er	  voor	  de	  
hoogbouw	  een	  schoongrondverklaring	  is	  en	  daar	  dus	  geboord	  kan	  worden	  is	  niet	  voldoende,	  misleidend.	  De	  
grond	  van	  de	  36	  appartementen	  heeft	  wel	  een	  beperking.	  Daar	  zal	  dus	  geheid	  moeten	  worden.	  Die	  gebouwen	  
verschijnen	  op	  de	  ene	  tekening	  en	  verdwijnen	  op	  de	  andere.	  
	  	  
Als	  we	  in	  ons	  huis	  willen	  slapen	  is	  dat	  het	  laatste	  jaar	  al	  vaak	  onmogelijk	  door	  de	  geluiden	  van	  het	  NRE	  terrein.	  
Hoe	  dat	  gaat	  worden	  als	  er	  feesten	  komen	  op	  een	  terras	  naast	  het	  Wooninc	  gebouw	  en	  al	  het	  geluid	  van	  de	  
feesten	  weer	  de	  wijk	  in	  worden	  gekaatst	  is	  niet	  berekend.	  	  
Wij	  zijn	  hier	  komen	  wonen	  omdat	  dit	  een	  wijk	  was	  dicht	  bij	  het	  centrum	  maar	  wel	  erbuiten.	  Geen	  horeca	  was	  
er	  toegestaan.	  Rust	  dus.	  Met	  2	  chronisch	  zieken	  in	  huis	  een	  noodzaak	  om	  overdag	  normaal	  te	  kunnen	  
functioneren.	  Wordt	  dit	  gebouw	  gebouwd	  moeten	  wij	  weg.	  
Maar	  zo	  lang	  dat	  niet	  kan,	  huizenprijzen,	  waardedaling	  door	  loslaten	  bestemmingsplan,	  overlast	  van	  
Hoogteaccent,	  verzuimen	  van	  saneren,	  betalen	  we	  dan	  geen	  belastingmeer.	  Kan	  dan	  ook	  niet,	  want	  werken	  
gaat	  zo	  onmogelijk	  worden	  door	  toedoen	  van	  de	  gemeente.	  Een	  claim	  voor	  planschade	  stellen	  we	  zeker	  in.	  
	  	  
We	  hebben	  dit	  huis	  gekocht	  nadat	  we	  zorgvuldig	  in	  het	  bestemmingsplan	  hebben	  gekeken.	  
We	  hadden	  dat	  beslist	  niet	  gekocht	  als	  we	  hadden	  geweten	  wat	  de	  gemeente	  toen,	  in	  2007	  al	  heel	  goed	  wist.	  
Het	  bestemmingsplan	  is	  voor	  hen	  niets	  waard.	  De	  grond	  gaat	  naar	  ‘een	  investeerder’	  Dat	  heet	  dan	  sociale	  
woningbouw.	  
Er	  staat	  niets	  over	  toegankelijkheid	  voor	  invaliden	  in	  het	  plan.	  Gezien	  de	  huidige	  wetgeving	  voor	  
gezondheidszorg	  is	  dat	  onvoorzichtig,	  duur	  en	  asociaal.	  
	  
Bij	  al	  deze	  vorige	  punten	  gaat	  het	  om	  het	  geheel	  van	  de	  wijk,	  de	  omwonenden.	  
Wij	  zijn	  inwoner	  van	  deze	  wijk	  en	  krijgen	  het	  grondwater,	  het	  geluid,	  de	  zorg	  voor	  de	  inwoners	  en	  hun	  auto’s.	  
We	  zijn	  dus	  belanghebbende	  	  betrokkenen	  en	  naaste	  buur.	  
	  
In	  het	  bestemmingsplan	  zijn	  er	  verschillende	  locaties	  genoemd	  voor	  dit	  plan.	  	  
Het	  plan	  lijkt	  per	  hoofdstuk	  in	  een	  andere	  wijk	  te	  liggen.	  Die	  verwarring	  is	  simpel	  op	  te	  lossen,	  Het	  Picusterrein	  
wat	  om	  het	  DAF	  museum	  heen	  ligt,	  naast	  het	  NRE	  terrein	  is	  een	  deel	  van	  Tongelre	  wat	  Villapark	  heet.	  Samen	  
met	  de	  Lakerlopen	  aan	  de	  overkant	  van	  de	  Tongelresestraat	  heet	  het	  de	  Laak.	  Dat	  riviertje	  liep	  langs	  dit	  terrein	  
en	  de	  grondwaterstromen	  gaan	  er	  deels	  nog	  naar	  toe.	  
De	  scheiding	  van	  het	  centrum	  wordt	  gevormd	  door	  de	  Dommel,	  die	  is	  de	  afgelopen	  jaren	  niet	  van	  plaats	  
veranderd,	  de	  grens	  ook	  niet.	  Dat	  je	  vanuit	  het	  terrein	  naar	  andere	  wijken	  kunt	  lopen,	  fietsen	  of	  wat	  dan	  ook	  
veranderd	  niets	  aan	  de	  ligging.	  
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Zienswijze	  volgens	  de	  volgorde	  van	  “ontwerp	  1	  e	  uitwerking	  Tongelre	  binnen	  de	  Ring	  2007[	  Picus	  
kade]”oktober	  2014	  
	  omdat	  dit	  uitwerkingsplan	  onoverzichtelijk	  met	  zijn	  informatie	  omgaat	  met	  veel	  net	  iets	  andere	  herhalingen,	  
ben	  ik	  genoodzaakt	  niet	  de	  punten	  praktisch	  in	  groepen	  te	  benoemen.	  Ik	  heb	  de	  volgorde	  van	  dit	  verhaal	  
aangehouden.	  Met	  excuses	  voor	  dus	  alle	  dubbel	  voorkomende	  verhalen.	  Ik	  wil	  niets	  missen.	  
	  
hoofdstuk	  1	  inleiding	  

-‐ ….De	  nieuwe	  Wijk,…	  
	  Ik	  maak	  bezwaar	  tegen	  deze	  noemer,	  het	  wordt	  een	  logisch	  onderdeel	  van	  het	  villapark,	  zo	  zijn	  de	  wegen	  in	  
beide	  basis	  bestemmingsplannen	  ook	  getekend.	  
	  

-‐ …een	  kantoor	  en	  de	  uitbreiding	  DAF	  van	  het	  museum….	  
Het	  museum	  is	  wel	  in	  het	  plan,	  het	  museum	  zelf	  hoort	  er	  niet	  in,	  dit	  is	  onlogisch.	  	  
De	  onderbouwing	  ontbreekt,	  ik	  maak	  hier	  bezwaar	  tegen.	  
In	  plan	  2008	  staat	  dat	  het	  dafmuseum	  een	  maatschappelijke	  functie	  vervuld,	  en	  de	  strook	  achter	  het	  museum	  
is	  daarbij	  geteld.	  Daar	  komen	  nu	  woningen	  op.	  Door	  deze	  combinatie	  van	  tegenaan	  bouwen	  en	  het	  delen	  van	  
de	  ondergrond	  is	  vervlechting	  onontkoombaar.	  zie	  verderop	  in	  deze	  zienswijze	  

	  
-‐ Er	  is	  een	  papieren	  en	  digitale	  versie	  en	  die	  is	  dan	  juridisch	  bindend.	  

	  Niet	  de	  papieren	  versie.	  Hoe	  gaat	  dat	  met	  de	  voorlichting	  aan	  de	  raad	  in	  de	  toekomst,	  welke	  versie	  krijgen	  ze	  
dan?	  Beide	  versies	  zijn	  aan	  te	  passen,	  ook	  de	  digitale,	  zekerheid	  is	  er	  dus	  niet.	  Een	  papieren	  print	  bewaren	  van	  
een	  digitale	  versie	  is	  wel	  zeker	  maar	  wordt	  afgekeurd.	  Opvallend.Ik	  maak	  bezwaar	  tegen	  deze	  scheiding	  op	  
basis	  van	  de	  al	  ontstane	  verwarring.	  

	  
-‐ punt	  1.3	  	  

Ik	  maak	  bezwaar	  tegen	  deze	  genoemde	  volgorde,	  Dit	  was	  hoe	  het	  had	  gemoeten,	  maar	  de	  waarheid	  is	  anders	  
gegaan.	  Daar	  houd	  ik	  me	  aan,	  daar	  is	  het	  laatste	  besluit	  op	  genomen.	  Dat	  valt	  niet	  weg	  te	  strepen.	  

	  
-‐ Het	  gaat	  hierbij	  concreet	  om….	  maatschappelijke	  voorzieningen	  en	  daaraan	  	  

ondergeschikte	  horeca.	  
Dat	  zou	  dan	  het	  conferentieoord	  DAF	  museum	  goed	  keuren	  hoewel	  het	  evenwicht	  	  
tussen	  de	  twee	  functies	  volkomen	  zoek	  is.	  Het	  mag	  dus	  niet	  dat	  er	  in	  de	  36	  appartementen	  nog	  meer	  horeca	  
gevestigd	  gaat	  worden.	  Ook	  niet	  als	  de	  plannen	  verderop	  in	  dit	  document	  dat	  wel	  noemen.	  

	  
-‐ 2.1.1	  …het	  	  bestaande	  DAF	  museum	  ligt	  buiten	  dit	  uitwerkingsplan.	  	  

Dit	  is	  een	  stelling,	  geen	  argument	  of	  onderbouwing.	  
Ik	  maak	  bezwaar	  tegen	  deze	  stelling	  omdat	  in	  deze	  plannen	  het	  museum	  na	  dit	  verhaal	  geen	  enkele	  kans	  op	  
uitbreiding	  in	  de	  toekomst	  heeft.	  De	  nieuwe	  modellen	  van	  DAF	  kunnen	  niet	  opgesteld	  worden.	  De	  educatieve	  
functie,	  zo	  gewild	  in	  een	  stad	  gericht	  op	  techniek	  en	  technisch	  onderwijs,	  is	  niet	  eer	  mogelijk.	  Het	  lijkt	  meer	  op	  
een	  wurgcontract	  dan	  op	  een	  uitbreiding.	  Voor	  de	  vrijwilligers	  is	  straks	  geen	  parkeergelegenheid,	  Voor	  de	  echt	  
grote	  publieksdagen	  met	  oldtimerdagen	  is	  straks	  geen	  plaats	  meer.	  

	  
-‐ 2.2	  locatie,	  het	  plangebied	  wordt	  omringd	  door	  Eindhovens	  kanaal,	  Dommel	  en	  	  

rustieke	  villawijk.	  Dit	  is	  een	  stelling	  en	  geen	  argument	  met	  onderbouwing,	  Hier	  staat	  niet	  waarom	  de	  Picushof	  
en	  het	  oude	  cafe	  zijn	  buitengesloten.	  Daar	  maak	  ik	  bezwaar	  tegen.	  
Simpel,	  de	  Dommel	  en	  het	  kanaal	  zijn	  de	  grenzen	  van	  de	  villawijk,	  de	  Tongelresestraat	  doorsnijdt	  de	  Laak,	  
samengesteld	  uit	  Lakerlopen	  en	  villapark.	  Het	  terrein	  maakt	  daar	  deel	  van	  uit.	  Het	  is	  precies	  zoals	  dit	  plan	  zegt,	  
een	  uitwerking	  van	  Tongelre	  binnen	  de	  ring.	  Dan	  kan	  het	  een	  eenheid	  gaan	  vormen,	  dat	  wil	  de	  gemeente	  zo	  
graag,	  en	  de	  omwonenden	  ook.	  

	  
-‐ 2.3…resteert	  een	  gebied	  grenzend	  aan	  de	  binnenstad,	  	  

Ik	  maak	  bezwaar	  tegen	  deze	  onjuiste	  voorstelling,	  het	  is	  niet	  juist,	  daar	  zit	  de	  Dommel	  tussen.	  Een	  nieuwe	  brug	  
naar	  Marienhage	  maakt	  geen	  verschil.	  

	  
-‐ ruimtelijke	  kwaliteit,	  	  
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ik	  maak	  bezwaar	  tegen	  het	  alleen	  dit	  deel	  gebruiken	  in	  de	  afweging	  om	  tot	  planning	  te	  komen.	  het	  deel	  onder	  
de	  grond	  is	  net	  zo	  belangrijk.	  Per	  slot	  van	  rekening	  heeft	  d	  e	  gemeente	  als	  eigenaar	  van	  de	  energiecentrale	  er	  
ook	  tientallen	  jaren	  winst	  meegemaakt.	  De	  vervuiler	  betaald.	  En	  niet	  de	  omwonenden.	  
Als	  daardoor	  hergebruik	  van	  bestaande	  panden	  erg	  duur	  wordt	  kan	  het	  gewoon	  niet	  en	  moet	  er	  wat	  anders	  
verzonnen.	  De	  gemeente	  heeft	  hier	  nooit	  in	  een	  alternatief	  gedacht.	  Dan	  is	  er	  geen	  argumentatie	  maar	  alleen	  
het	  innemen	  van	  stellingen.	  Dat	  is	  geen	  zorgen	  voor	  de	  samenleving.	  
	  

-‐ -‐-‐	  opheffen	  van	  de	  ruimtelijke	  blokkade.	  
	  Ik	  maak	  bezwaar	  op	  de	  geldigheid	  van	  de	  redenatie	  zonder	  onderbouwing	  	  van	  de	  plannenmakers.	  
	  
Dat	  er	  een	  hek	  om	  het	  terrein	  staat	  is	  waar,	  dat	  is	  omdat	  het	  ene	  deel	  een	  slecht	  gesaneerd	  stuk	  grond	  is,	  
saneren	  ophogen	  en	  park	  maken	  en	  je	  hebt	  een	  prachtige	  aanvulling	  op	  het	  villapark	  en	  de	  omliggende	  wijken.	  
Het	  andere	  deel	  van	  de	  blokkade	  op	  zone	  iv	  is	  de	  kolos	  van	  de	  DAF	  museumhal.	  Dat	  die	  er	  is	  gekomen	  is	  
jammer.	  Dat	  die	  als	  een	  blokkade	  eruit	  ziet	  is	  waar.	  Hem	  omhullen	  met	  een	  nog	  hogere	  blokkade	  is	  geen	  
oplossing.	  
Daarmee	  hef	  je	  dus	  de	  blokkade	  niet	  op,	  en	  dat	  is	  wat	  de	  plannenmakers	  hier	  wensen.	  
Met	  deze	  plannen	  spreken	  ze	  dus	  zichzelf	  tegen.	  
De	  locatie	  van	  de	  blokkade	  is	  niet	  tussen	  het	  centrum	  en	  Tongelre,	  Daar	  ligt	  behalve	  de	  Dommel	  nog	  een	  NRE	  
terrein.	  Niet	  van	  Wooninc!	  De	  blokkade	  staat	  in	  de	  zon	  te	  blinken	  	  omringd	  door	  de	  wijk	  de	  Laak,	  als	  blokkade	  
dus	  dubbel	  hinderlijk.	  
	  
Dat	  onder	  het	  DAFmuseum	  geen	  blokkade	  zit	  om	  de	  vervuiling	  tegen	  te	  houden	  behalve	  een	  damwand	  die	  op	  
zijn	  eind	  is	  is	  een	  ander	  probleem.	  
	  

-‐ milieu	  en	  onderbouwing	  uiterlijk	  	  
-‐ Picus	  hoogteaccent.	  

	  
-‐ milieu,	  sanering	  van	  een	  van	  de	  grootste	  bodemverontreinigingen	  in	  Eindhoven	  alsmede	  de	  sanering	  

van	  het	  grondwater	  ter	  plaatse	  
Er	  heeft	  inmiddels	  een	  deel	  van	  een	  deelsanering	  plaatsgevonden.	  
Dat	  is	  niet	  voldoende.	  De	  grootste	  verontreiniging	  zit	  onder	  de	  hal	  van	  het	  DAF	  museum,	  dat	  moet	  ook	  worden	  
opgeruimd.	  Tevens	  de	  grote	  hoeveelheid	  PAK,	  slakken,	  leidingen,	  enz.	  
Tevens	  voorkomen	  dat	  de	  kostbare	  grond	  van	  Wooninc	  naast	  het	  DAF	  museum	  nogmaals	  vies	  wordt.	  Dus	  
damwand	  weg	  ,	  alle	  tanks	  onder	  het	  museum	  saneren.	  Dit	  om	  voortdurende	  ongecontroleerde	  
hercontaminatie	  te	  voorkomen.	  
Zie	  verder	  opmerkingen	  bij	  wat	  staat	  er	  niet	  in	  de	  rapporten?	  
	  

-‐ …	  wonen,	  …	  het	  terrein	  biedt	  ruimte	  aan	  een	  gedifferentieerd	  stedelijk	  woonmilieu…	  
Dat	  is	  een	  stelling,	  een	  plan.	  Geen	  mening	  argument	  of	  onderbouwing.	  het	  lijkt	  logisch	  dat	  als	  je	  huizen	  en	  flats	  
bouwt	  je	  hier	  op	  uitkomt.	  
Ik	  maak	  bezwaar	  tegen	  deze	  invulling	  zoals	  genoemd,	  ‘van	  het	  hele	  NRE	  gebied	  wat	  opnieuw	  ingevuld	  wordt…	  
Deze	  invulling	  is	  totaal	  onevenwichtig,	  daar	  wordt	  zonder	  uitleg	  aan	  voorbij	  gegaan,	  terwijl	  de	  verbinding	  met	  
het	  NRE	  gebied	  hier	  duidelijk	  beaamd	  wordt.	  Dat	  is	  dus	  niet	  alleen	  historisch	  zo,	  of	  in	  de	  beleving	  van	  de	  
omwonenden,	  ook	  	  in	  dit	  verhaal	  is	  het	  Picusterrein	  een	  deel	  van	  het	  NRE	  gebied	  
Die	  eenheid	  is	  verder	  in	  dit	  stuk	  genegeerd,	  wat	  inconsequent	  is	  en	  ook	  daar	  maak	  ik	  bezwaar	  tegen.	  Daarbij	  
hoef	  ik	  niet	  te	  vergelijke	  met	  de	  voorgaande	  plannen,	  de	  uitbreiding	  is	  in	  zichzelf	  inconsequent.	  
	  

-‐ ..het	  nu	  nog	  afgesloten	  terrein	  zal	  openbaar	  toegankelijk	  worden…	  
Het	  voorstel	  is	  nu	  om	  de	  toegang	  tot	  de	  op	  de	  parkeergarage	  te	  bouwen	  woningen	  door	  trappen	  te	  ontsluiten.	  
Die	  trappen	  worden	  weer	  afgesloten	  met	  een	  hek.	  Niet	  openbaar	  dus.	  
Graag	  hier	  voldoen	  aan	  eigen	  visie.	  
Onderaan	  het	  kadegebouw	  staat	  nu	  een	  smalle	  voetgangersweg	  getekend	  waar	  je	  geen	  kant	  uit	  kan,	  het	  wordt	  
de	  enige	  weg	  van	  het	  evenemententerrein	  en	  de	  kroegen	  naar	  de	  bushalte.	  Hoe	  graag	  loop	  je	  daar	  als	  vrouw?	  
Er	  is	  niemand	  die	  daar	  op	  uitkijkt.	  Graag	  verstandig	  openbaar	  maken.	  
	  

-‐ uitgegaan	  wordt	  van	  handhaving	  van	  het	  DAF	  museum	  en	  de	  parkeergelegenheid.	  
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Of	  het	  museum	  kan	  blijven	  bij	  een	  grondige	  sanering	  is	  nog	  te	  bezien.	  Nu	  is	  het	  zo	  dat	  de	  hele	  buurt	  de	  troep	  
van	  onder	  het	  museum	  onder	  zijn	  huis	  krijgt.	  Als	  Wooninc	  straks	  eromheen	  gaat	  bouwen	  is	  er	  dus	  voor	  de	  
levenstijd	  van	  de	  nieuwbouw	  een	  letterlijk	  ‘door	  lopend	  probleem’.	  	  
	  

-‐ handhaving	  of	  verbetering	  van	  de	  parkeergelegenheid…	  
	  er	  moeten	  meer	  invalideplaatsen	  komen,	  nl	  niet	  alleen	  voor	  DAF	  bezoekers	  maar	  ook	  voor	  bewoners	  van	  de	  
nieuwbouw.	  
Er	  is	  niets	  geregeld	  voor	  bezoekende	  oude	  auto’s	  toevallig	  is	  het	  DAF	  museum	  een	  museum	  voor	  oude	  Auto’s	  
Touringcars,	  eerst	  werd	  voorgesteld	  die	  op	  de	  rijbaan	  voor	  het	  museum	  te	  parkeren,	  nu	  is	  er	  gezegd	  dat	  het	  
wel	  in	  de	  wijk	  opgelost	  kan	  worden.	  Nu	  is	  de	  wijk	  redelijk	  vriendelijk	  voor	  andermans	  bezit	  dus	  viel	  deze	  
oplossing	  verkeerd.	  
Wil	  de	  plannenmaker	  echt	  dat	  de	  wijk	  de	  touringcars	  ‘even	  oplost’	  dan	  hebben	  ze	  het	  mis.	  Dat	  wil	  de	  wijk	  niet.	  
	  

-‐….een	  beter	  ruimtelijke	  inpassing	  van	  doosvorm…	  
Dat	  was	  de	  blokkade	  uit	  	  het	  vorige	  stukje.	  Een	  omhulling	  kan,	  maar	  er	  is	  totaal	  geen	  noodzaak	  aangevoerd	  om	  
die	  zo	  hoog	  te	  maken	  als	  nu	  gedacht	  wordt.	  
In	  heel	  2.3	  wordt	  niet	  vermeld	  dat	  het	  museum	  zelfs	  een	  Rijksmonument	  is.	  De	  ophaalbrug	  is	  dat	  ook.	  
Er	  wordt	  geen	  melding	  gemaakt	  van	  enig	  overleg	  met	  de	  Rijksmonumentendienst.	  
Daar	  dien	  ik	  bezwaar	  tegen	  in.	  
Als	  Eindhoven	  zo	  graag	  schermt	  met	  kunsthistorie	  dat	  het	  NRE	  niet	  gesaneerd	  mag	  worden	  ten	  koste	  van	  de	  
buurt	  omwille	  van	  de	  monumenten	  is	  het	  toch	  consequent	  als	  er	  hier	  wel	  naar	  de	  rijksmonumenten	  gekeken	  
gaat	  worden	  en	  daar	  voorzichtig	  mee	  omgesprongen	  wordt.	  
In	  het	  DAF	  museum	  op	  15	  januari	  2014	  kregen	  de	  omwonenden	  te	  horen	  dat	  de	  onderbouwing	  voor	  de	  12	  
bouwlagen	  lag	  in	  de	  hoogte	  van	  de	  gascilinder	  die	  vroeger	  stond	  op	  waar	  nu	  gebouw	  3	  is.	  
Wonderlijk,	  de	  gemeente	  laat	  de	  meest	  brakke	  gebouwen	  staan	  en	  wil	  ze	  ook	  niet	  herbouwen	  volgens	  tekening	  
[	  die	  zijn	  er	  nog]	  als	  leerproject	  voor	  b.v.metselaars	  om	  deze	  bijzondere	  technieken	  te	  leren.	  Nee,	  dat	  zou	  
historievervalsing	  zijn.	  Wel	  mag	  de	  gasketel,	  alleen	  in	  hoogte	  dan,	  meer	  dan	  100	  meter	  verplaatst	  worden.	  Dit	  
is	  bijzonder	  inconsequent	  en	  neerbuigend	  naar	  de	  omwonenden.	  
De	  latere	  motivatie	  voor	  de	  hoogte	  was	  dat	  er	  stoere	  gebouwen	  langs	  de	  kade	  stonden,	  dat	  
was	  in	  maart,	  gemeentehuis.	  Foto’s	  wijzen	  uit	  dat	  die	  gebouwen	  net	  zo	  hoog	  waren	  als	  5	  verdiepingen,	  dit	  3	  x	  
opeen	  stapelen	  is	  geen	  motivatie	  meer	  die	  een	  architect	  of	  opdrachtgever	  waardig	  is.	  Deze	  motivatie	  is	  het	  
onterecht	  gebruiken	  van	  de	  autoriteit	  van	  een	  goede	  architect,	  de	  man	  die	  de	  Rietvink	  gebouwd	  heeft.	  	  
Daar	  de	  opdrachtgever	  hier	  deels	  de	  gemeente	  is,	  is	  de	  keuze	  duidelijk.	  	  
Of	  dit	  bouwen	  en	  dan	  rustig	  NRE	  terrein	  saneren	  en	  herbouwen	  
Of	  NRE	  vervuilend	  en	  wel	  laten	  staan	  en	  dan	  hier	  precies	  zo	  hoog	  bouwen	  als	  de	  oude	  Rietvink	  was.	  Bij	  
naastliggende	  percelen	  met	  tegengestelde	  onderbouwing	  komen	  is	  een	  te	  lage	  kwaliteit	  van	  de	  gemeente.	  
	  
Het	  schaden	  van	  een	  Rijksmonument	  op	  deze	  manier,	  12	  hoog	  en	  nu	  zelfs	  14	  hoog,	  is	  een	  altijd	  zichtbaar	  
zwichten	  voor	  financiële	  belangen	  en	  negeren	  van	  elke	  vorm	  van	  buurtinspraak	  door	  de	  gemeente.	  Toch	  een	  
vorm	  van	  monument.	  
	  
3	  het	  plangebied.	  
3..1	  
-‐	  	  hier	  is	  klakkeloos	  knip	  en	  plak	  werk	  geleverd,	  het	  haakgebouw	  in	  dit	  verhaal	  is	  wat	  anders	  dan	  het	  
haakgebouw	  nu,	  alleen	  staat	  dat	  er	  niet	  bij.	  Dit	  is	  op	  de	  plaats	  van	  het	  ‘geredde	  gebouw	  3’	  Het	  huidige	  
haakgebouw	  staat	  noordelijk	  van	  de	  Picusvilla,	  als	  buur	  van	  dit	  plan.	  Die	  mensen	  krijgen	  straks	  de	  grootste	  
overlast	  van	  dit	  bouwwerk.	  
Er	  is	  geen	  kaart	  van	  dit	  verhaal	  bijgeleverd.	  wel	  een	  andere	  met	  dezelfde	  nummers	  op	  blz	  9	  en	  blz	  17.Dit	  voor	  
de	  verwarring.	  Ook	  lezers	  van	  dit	  verslag	  willen	  serieus	  genomen	  worden.	  

-‐ Tekst	  bij	  zone	  IV	  	  voldoet	  niet	  aan	  eisen	  van	  tekst	  bij	  1.3	  
	  daar	  is	  het;	  	  maatschappelijke	  voorzieningen	  en	  daaraan	  ondergeschikte	  horeca,	  	  
hier	  is	  het;	  	  kantoren,	  horeca	  voorzieningen,	  gebouw	  voor	  maatschappelijke	  doeleinden….	  	  
	  Ik	  dien	  bezwaar	  in	  tegen	  deze	  sluikse	  verschuiving	  van	  belangrijke	  voorwaarden	  voor	  dit	  project.	  
	  
3.2	  
-‐	   Op	  welk	  moederplan	  is	  dit	  gebaseerd,	  er	  zijn	  er	  2	  en	  het	  staat	  er	  niet	  bij!	  
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van	  8	  bouwlagen	  in	  voorstel	  2005,	  aangenomen	  als	  informatie	  in	  2010,	  naar	  12bouwlagen	  in	  2008	  worden	  het	  
er	  nu	  ineens	  14.	  
Als	  onderbouwing	  staat	  er	  ;”Dat	  zou	  omwonenden	  meer	  rechtszekerheid	  bieden.”	  
Ik	  dien	  bezwaar	  in	  tegen	  deze	  stelling	  die	  geen	  onderbouwing	  is.	  
Een	  groot	  gebouw	  geeft	  geen	  steun	  in	  veiligheidsgevoel,	  integendeel,	  het	  komt	  ronduit	  als	  bedreigend	  over	  in	  
de	  wijk,	  zeker	  met	  deze”	  onderbouwing!”	  
	  

-‐ hieraan	  toegevoegd…dat	  een	  zolder…	  eraan	  toegevoegd	  moet	  worden.	  
Daar	  dien	  ik	  bezwaar	  tegen	  in,	  	  
Mensen	  in	  een	  flat	  hebben	  bergruimte	  in	  hun	  flat	  of	  in	  hun	  eigen	  kelderbox.	  
Een	  zolder	  is	  hier	  geen	  moeten.	  Daarbij,	  een	  zolder	  heeft	  een	  schuin	  dak,	  dat	  staat	  hier	  niet.	  Het	  is	  hier	  een	  
gewone	  woonlaag,	  met	  een	  slechte	  onderbouwing[	  in	  tekst	  in	  ieder	  geval].Het	  is	  namelijk	  een	  stelling	  en	  geen	  
argument	  met	  onderbouwing.	  Het	  is	  een	  doorzichtige	  poging	  om	  een	  zolder	  in	  plaats	  van	  op	  de	  huizen	  met	  een	  
puntdak	  ook	  als	  illegale	  extra	  bouwlaag	  op	  een	  al	  te	  hoog	  flatgebouw	  te	  krijgen.	  
	  

-‐ de	  onderbouwing	  dat	  zo	  verschillende	  woningtypes	  geschapen	  kunnen	  worden	  is	  hier	  
misplaatst,	  Dat	  heeft	  niets	  met	  de	  hoogte	  te	  maken.	  Hier	  is	  een	  constatering	  dat	  er	  verschillend	  gebouwd	  gaat	  
worden	  en	  dat	  daarom	  alles	  is	  toegestaan.	  Ik	  maak	  bezwaar	  tegen	  deze	  onderbouwing.	  	  

	  
-‐ Hoogte	  gemeten	  vanaf	  een	  punt	  ver	  buiten	  de	  rooilijn,	  hellingopwaarts	  zonder	  enige	  	  

onderbouwing	  van	  deze	  afwijking.	  Na	  het	  akelig	  verloop	  van	  het	  verkopen	  van	  de	  straat	  voor	  het	  gebied	  
Picuswest,	  Lakerstraat	  hoge	  nummers,	  had	  de	  gemeente	  gezegd	  dat	  ze	  ‘dit	  nooit	  zo	  meer	  zou	  doen’	  Geen	  
straat	  meer	  verkopen	  aan	  de	  ontwikkelaar.	  De	  ontwikkelaar	  is	  hier	  deels	  de	  gemeente	  maar	  dat	  geeft	  nog	  geen	  
rede	  om	  ver	  buiten	  de	  rooilijn	  te	  meten.	  Er	  staat	  voor	  dat	  punt”	  bouwhoogte	  kanaalzijde”.	  Dat	  is	  beneden,	  
naast	  de	  voet	  van	  de	  aangebouwde	  hal	  van	  het	  DAFmuseum.	  Daar	  bouwen	  ze	  tegenaan.	  Dat	  scheelt	  een	  aantal	  
meters.	  
	  
3.3	  programma	  
-‐	  	  …	   doelgroepen….waar	  jong	  en	  oud	  samen	  kunnen	  leven	  
	  ik	  maak	  bezwaar	  tegen	  deze	  manier	  van	  tegen	  de	  buurt	  aankijken	  
Nogmaals,	  de	  buurt	  kent	  geen	  groepen,	  ook	  geen	  bendes,	  maar	  omwonenden	  en	  toekomstige	  bewoners	  die	  
het	  samen	  moeten	  gaan	  redden.	  
	  

-‐ 	  …	  ten	  behoeve	  van	  de	  diverse	  milieu	  onderzoeken.	  ….is	  middels	  een	  maximaal	  programma	  
	  

Gelukkig	  hoef	  ik	  dus	  in	  dit	  bezwaar	  over	  deze	  bladzijde	  geen	  bezwaar	  te	  maken	  tegen	  het	  irrelevant	  verklaren	  
van	  de	  vorige	  rapporten.	  In	  deze	  zin	  staat	  dus	  dat	  ze	  gewoon	  wel	  geldig	  zijn.	  In	  die	  onderzoeken	  zijn	  de	  
volgende	  problemen	  

-‐ 	  De	  grond	  die	  de	  dijk	  heeft	  gekregen	  is	  niet	  schoon	  zoals	  gedacht	  was,	  het	  rapport	  erover	  is	  zoek	  
-‐ 	  de	  sanering	  van	  de	  grond	  onder	  de	  hal	  van	  het	  DAF	  museum	  is	  raadselachtig	  verlopen’er	  was	  zo	  

weinig	  grondverplaatsing	  dat	  er	  geen	  rapport	  nodig	  was’	  
-‐ 	  Er	  bestaan	  3	  verschillende	  plattegronden	  van	  het	  dafmuseum	  met	  daarop	  ieder	  andere	  tanks	  die	  er	  

nog	  onder	  liggen	  
Er	  is	  een	  incomplete	  lijst	  van	  tanks	  die	  er	  onder	  of	  ernaast	  hebben	  gelegen	  en	  niet	  zijn	  gesaneerd.	  

-‐ 	  Er	  is	  een	  damwand	  geplaatst	  naast	  het	  museum	  aan	  de	  kant	  van	  het	  haakgebouw	  om	  lekkende	  olie	  
tegen	  te	  gaan.	  Die	  damwand	  is	  bijna	  aan	  het	  eind	  van	  de	  levensduur.	  De	  damwand	  heeft	  een	  on	  af	  
gesloten	  einde	  waardoor	  de	  olie	  nu	  ongecontroleerd	  de	  wijk	  in	  kan	  stromen,	  en	  zo	  te	  ruiken	  dat	  ook	  
doet.	  

-‐ de	  grondwaterstromen	  zijn	  niet	  goed	  in	  beeld	  gebracht,	  ook	  vanaf	  het	  NRE	  terrein	  loopt	  er	  nu	  weer	  
olie	  en	  teer	  het	  Picus	  terrein	  op.	  Ook	  al	  is	  daar	  achter	  het	  museum	  deels	  gesaneerd,	  schoon	  is	  het	  er	  
niet[	  meer],	  zo	  ruikt	  het	  niet.	  

-‐ 	  Een	  deel	  van	  het	  terrein	  achter	  de	  halfronde	  muur	  lijkt	  volgens	  rapporten	  gesaneerd	  te	  zijn,	  maar	  de	  
leidingen	  steken	  uit	  de	  grond,	  het	  ligt	  er	  vol	  met	  zink	  en	  ovenslakken,	  de	  fundamenten	  van	  gebouwen	  
zijn	  zo	  te	  zien	  en	  het	  stinkt	  er	  naar	  een	  heel	  boeket	  chemische	  stoffen.	  

-‐ Bij	  de	  deelsanering	  van	  de	  vijver	  zijner	  veel	  erg	  nare	  restvervuilingen	  achter	  gebleven	  	  
-‐ 	  De	  belofte	  was	  dat	  af	  te	  dichten,	  wel,	  het	  heet	  niet	  voor	  niets	  de	  vijver.	  
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-‐ 	  De	  strook	  die	  tussen	  twee	  hekken	  de	  grens	  vormt	  tussen	  NRE	  terrein	  en	  Picus	  is	  niet	  duidelijk	  
gesaneerd,	  en	  gemeten.	  Gezien	  het	  productie	  proces	  op	  het	  aangrenzende	  NRE	  terrein	  is	  er	  rede	  om	  
dat	  heel	  goed	  te	  doen	  en	  diep.	  

-‐ In	  alle	  rapporten	  is	  gemeten	  volgens	  een	  zeer	  grof	  grid.	  Een	  stip	  op	  de	  kaart	  is	  in	  werkelijkheid	  snel	  
een	  circel	  van	  3	  meter	  doorsnede.	  De	  gelegenheid	  om	  iets	  niet	  te	  raken	  is	  dus	  vrij	  groot.	  

-‐ 	  Het	  is	  grid	  is	  niet	  allen	  te	  grof	  geweest	  maar	  ook	  niet	  diep	  genoeg.	  Alleen	  op	  een	  enkele	  plaats	  is	  
dieper	  gemeten	  dan	  2	  meter.	  daar	  eht	  hele	  terrein	  2	  meter	  opgehoogd	  is	  met	  puin[	  afkomstig	  van…	  
nooit	  gemeld,	  gascilinders?]is	  dieper	  meten	  noodzaak	  

-‐ als	  je	  niet	  zo	  diep	  gaat	  kan	  je	  de	  er	  onderliggende	  leidingen	  goed	  missen,	  die	  leidingen	  zijn	  
waarschijnlijk	  niet	  zorgvuldig	  schoongemaakt	  toen	  ze	  niet	  meer	  gebruikt	  werden.	  er	  zijn	  veel	  
olieleidingen	  bij.	  

-‐ Er	  is	  geen	  onderzoek	  gedaan	  naar	  combinatietoxicologie,	  met	  de	  stoffen	  die	  hier	  gevonden	  zijn	  is	  dat	  
wonderlijk	  want	  deels	  wel	  verplicht.	  	  

-‐ Voor	  je	  een	  nieuwbouw	  erop	  zet	  die	  het	  jaren	  moet	  uithouden	  loont	  het	  om	  de	  al	  aanwezige	  huizen	  
eromheen	  te	  vrijwaarden	  tegen	  voortdurende	  blootstelling	  aan	  stoffen	  die	  in	  een	  laatste	  rapport	  zelfs	  
niet	  meer	  beschreven	  worden.	  

-‐ de	  voorgestelde	  manier	  van	  werken,	  gewoon	  gaan	  bouwen,	  is	  dus	  een	  gelegenheid	  voor	  constante	  
over	  en	  weer	  contaminatie	  en	  een	  eeuwig	  durende	  saneringsellende	  

Ik	  maak	  om	  de	  voorgaande	  problemen	  nogmaals	  bezwaar	  tegen	  deze	  stelling	  in	  het	  rapport	  van	  2013	  dus	  
tegen	  het	  irrelevant	  verklaren	  van	  de	  voorgaande	  rapporten	  .	  
Daarbij	  maak	  ik,	  ondanks	  het	  grote	  aantal	  rapporten	  toch	  bezwaar	  tegen	  de	  term	  maximaal.	  Het	  lijkt	  of	  er	  echt	  
niet	  meer	  gemeten	  kon	  worden…	  dat	  kon	  er	  wel.	  Zie	  verder	  achteraan	  dit	  stuk.	  

	  
-‐……240	  à	  250	  wooneenheden…..	  maximale	  aantal	  kan	  wijzigen….verkeersaantrekkende	  werking	  evenveel	  
dan	  wel	  minder	  

Ik	  maak	  bezwaar	  tegen	  deze	  stelling	  omdat	  het	  mij	  niet	  duidelijk	  is	  waarop	  die	  aanname	  is	  gebaseerd.	  Meneer	  
Buursink	  heeft	  in	  maart	  in	  het	  gemeentehuis	  laten	  zien	  dat	  volgens	  hem	  bewoners	  van	  huurwoningen	  minder	  
auto’s	  zouden	  hebben	  dan	  koopwoningen.En	  dat	  daar	  zijn	  berekeningen	  op	  zijn	  gebaseerd.	  
Daar	  ben	  ik	  totaal	  niet	  zeker	  van,	  het	  openbaar	  vervoer	  is	  hier	  niet	  ideaal,	  zeker	  niet	  als	  je	  zoals	  veel	  mensen	  
geregeld	  van	  baan	  en	  werkplaats	  wisselt	  en	  dus	  soms	  ver	  van	  je	  werk	  zit	  zonder	  te	  verhuizen.	  
Dat	  ligt	  niet	  aan	  huur	  of	  koop	  maar	  aan	  andere	  omstandigheden	  die	  Wooninc	  onmogelijk	  kan	  voorspellen	  of	  in	  
de	  hand	  heeft.	  
	  
-‐….wandelroute	  in	  het	  groen…	  
eerlijk,	  het	  is	  niet	  erg	  mooi	  maar	  het	  is	  het	  enige	  in	  de	  wijde	  buurt,	  we	  zijn	  er	  erg	  zuinig	  op	  en	  vinden	  dat	  er	  
geen	  meter	  vanaf	  mag	  voor	  parkeren	  of	  weg.	  
Op	  de	  bouwtekeningen	  die	  we	  in	  het	  DAF	  museum	  hebben	  gezien	  was	  al	  een	  groot	  deel	  weg	  voor	  parkeren,	  er	  
bleef	  een	  slingerend	  hondenuitlaat	  strookje	  over	  met	  wat	  boompjes	  in	  bakken,	  die	  zullen	  het	  niet	  doen	  op	  die	  
koper.	  
[	  De	  sierperen	  in	  de	  Dommelhoefstraat	  zijn	  ook	  veel	  te	  klein	  voor	  hun	  leeftijd,	  de	  walnoot	  op	  de	  kop	  van	  het	  
kanaal	  staat	  al	  jaren	  te	  kwarren]	  

-‐ …dicht	  tegen	  het	  centrum,	  	  
	  ik	  maak	  bezwaar	  tegen	  het	  zo	  noemen	  van	  de	  groenstrook,	  dat	  is	  alleen	  het	  geval	  bij	  het	  kruispunt	  van	  de	  
Dommel	  en	  dat	  is	  geen	  terrein	  van	  Picus!	  

	  
-‐ ….	  voornamelijk	  de	  kant	  van	  NRE	  kade	  en	  Picusterrein…het	  terrein	  is	  uitstekend	  	  

toegankelijk	  voor	  iedereen,	  een	  groot	  gebouw	  ernaast	  maakt	  het	  ontoegankelijker,	  ik	  maak	  bezwaar	  tegen	  de	  
insinuatie	  hier	  dat	  Wooninc	  de	  boel	  wel	  even	  gaat	  opknappen	  
Op	  hun	  tekeningen	  bleek	  het	  volslagen	  tegendeel,	  bovendien	  krijgen	  de	  huizen	  achter	  het	  kadegebouw	  ,	  de	  
appartementen,	  en	  het	  woonaccent	  vrijwel	  geen	  zon	  meer.	  
	  
3.4	  Gebruiksfunctie	  
	  

-‐ …De	  uitbreiding	  van	  het	  DAF	  museum	  krijgt	  een	  aanduiding	  maatschappelijk,	  
ik	  maak	  bezwaar	  tegen	  deze	  functietoewijzing.	  Bij	  een	  gewoon	  museum	  zou	  ik	  dat	  echt	  niet	  doen.	  Dit	  is	  een	  
andere	  geval.	  Het	  DAFmuseum	  is	  in	  gebruik	  als	  commercieel	  conferentieoord	  met	  een	  weliswaar	  heel	  aardig	  
Anton	  Pieck	  voorkantje,	  maar	  dat	  doet	  niets	  voor	  al	  diegene	  die	  de	  zalen	  huren.	  ASML	  komt	  daar	  niet	  
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vergaderen	  omdat	  er	  auto’s	  staan	  of	  omdat	  het	  een	  maatschappelijke	  voorziening	  is.	  Wel	  omdat	  het	  redelijk	  in	  
het	  centrum	  ligt	  en	  een	  goede	  catering	  heeft.	  
De	  bussen	  en	  auto’s	  van	  bezoekers	  passen	  nu	  al	  niet	  op	  de	  toegewezen	  parkeerplaatsen,	  in	  de	  nieuwe	  plannen	  
wordt	  dat	  voor	  de	  buurt	  een	  nog	  zwaardere	  belasting.	  Een	  museum	  heeft	  overdag	  parkeerplaatsen	  nodig	  waar	  
inde	  avond	  dan	  theoretisch	  anderen	  gebruik	  van	  kunnen	  maken.	  In	  dit	  geval	  is	  het	  conferentieoord	  geregeld	  
tot	  ’s	  avonds	  laat	  bezet,	  dus	  dat	  argument	  van	  dubbelgebruik	  is	  hier	  NIET	  van	  toepassing.	  
Wel	  een	  maatschappelijke	  functie	  is	  nu	  net	  wat	  niet	  meer	  kan	  als	  de	  picuskade	  zijn	  plannen	  doorzet,	  veel	  
mensen	  met	  andere	  oude	  DAFjes	  uitnodigen,	  oude	  DAF	  bussen	  laten	  komen	  en	  veel	  gesprekken	  tussen	  de	  
autobezitters	  op	  gang	  brengen.	  niet	  aan	  de	  buurt	  gebonden	  maar	  wel	  leuk.	  zie	  verder	  punt	  2.3	  
Het	  is	  dus	  een	  voor	  de	  gemeente	  gratuite	  beloning	  voor	  een	  conferentie	  oord.	  Geen	  argument	  voor	  de	  
Picusbouw	  met	  onderbouwing	  .	  Hoogstens	  is	  het	  gunstig	  voor	  de	  horeca	  die	  zo	  in	  het	  bestemmingsplan	  
gerommeld	  wordt.	  
	  

-‐ de	  drie	  woonbestemmingen….Verblijfsgebied	  maakt	  de	  aanleg	  van	  wegen	  en	  paden	  mogelijk	  
Hier	  dien	  ik	  helemaal	  geen	  bezwaar	  in,	  integendeel,	  	  dat	  houdt	  in	  dat	  het	  verkeer	  van	  de	  bouw	  en	  van	  de	  
bewoners	  straks	  NIET	  door	  de	  Dommelhoefstraat,	  de	  Lakerstraat	  en	  de	  Patrijsstraat	  en	  de	  Treurenburgstraat	  
om	  het	  de	  huidige	  bewoners	  moeilijk	  te	  maken.	  	  
Iedereen	  die	  daar	  woont	  en	  in	  het	  begin	  bout	  maakt	  gebruik	  van	  de	  straten	  die	  speciaal	  hiervoor	  worden	  
aangelegd,	  direct	  over	  het	  NRE	  terrein	  naar	  de	  Nachtegaallaan,	  en	  verder	  de	  Tongelresestraat.	  
	  
3.5	  ontsluiten	  en	  parkeren	  
	  
Hierbij	  staat	  een	  kaart	  afgebeeld[	  afbeelding	  3.2	  ontsluiting],	  die	  is	  uit	  het	  rapport	  va	  HAS	  koning	  5	  juli	  2005,	  
9P7819	  
Dat	  was	  het	  saneringsplan	  van	  het	  NRE	  terrein	  waar	  grote	  parkeergarages	  zouden	  komen	  om	  de	  vervuiling	  
rendabeler	  te	  kunnen	  uitgraven.	  Met	  een	  koepelvormige	  uitbreiding	  van	  het	  museum.	  Op	  zich	  heb	  ik	  geen	  
bezwaar	  als	  dat	  plan	  weer	  gebruikt	  zou	  worden,	  in	  dit	  rapport	  hoort	  het	  niet	  thuis.	  Het	  is	  dus	  valse	  voorlichting	  
aan	  de	  lezers	  van	  dit	  plan.	  
	  

-‐ 	  …	  de	  ontsluiting	  van	  het	  gemotoriseerde	  verkeer	  moet	  via	  de	  Treurenburgstraat	  en	  
Dommelhoefstraat	  op	  de	  Tongelresestraat	  en	  de	  Nachtegaallaan	  plaatsvinden.	  

Ik	  maak	  bezwaar	  tegen	  deze	  stelling	  
zie	  waar	  het	  tegendeel	  beweerd	  wordt,	  punt	  3.4.de	  bladzijde	  hiervoor.	  
	  

-‐ het	  bezoekers	  parkeren	  wordt	  opgelost	  in	  of	  aan	  de	  openbare	  ruimte…	  	  
dit	  is	  te	  vaag	  en	  in	  tegenspraak	  met	  het	  oorspronkelijke	  duo	  bestemmingsplannen	  
	  
2005=	  2010	  blz	  14	  
‘Het	  parkeren	  in	  het	  gebied	  is	  minimaal	  zelfvoorzienend	  voor	  het	  in	  te	  richten	  gebied.	  ,Eventueel	  kan	  rekening	  
gehouden	  worden	  met	  extra	  parkeervoorzieningen	  ten	  behoeve	  van	  het	  centrumgebied.	  	  
Tegen	  deze	  plannen	  maak	  ik	  geen	  bezwaar.	  
	  
Bestemmingsplan	  goedgekeurd	  in	  2008[	  niet	  gebruikt	  in	  2010]	  
blz	  14	  
In	  de	  parkeerbehoefte	  kan	  worden	  voorzien	  in	  ondergrondse	  en	  bovengrondse	  parkeervoorzieningen.	  
Hier	  maak	  ik	  al	  wel	  bezwaar	  tegen,	  	  
Er	  zijn	  te	  weinig	  precieze	  gegevens,	  zoals	  uitsluitend	  gebruik	  eigen	  terrein	  ,	  niets	  over	  de	  touringcars.	  
	  
Nieuwbouw	  in	  een	  bestaande	  buurt,	  is	  tot	  daar	  aan	  toe	  met	  deze	  volumes,	  maar	  dan	  parkeren	  op	  eigen	  terrein	  
om	  eventuele	  problemen	  tussen	  de	  bewoners	  te	  vermijden.	  
	  
Over	  het	  bouwverkeer	  kan	  ik	  kort	  zijn.	  Ook	  wij	  laten	  een	  nulmeting	  doen,	  trillingen	  veroorzaakt	  door	  zoveel	  
bouwverkeer	  en	  later	  eventueel	  heien	  veroorzaken	  trillingen.	  Op	  deze	  moerasgrond,	  vandaar	  de	  twee	  meter	  
ophogen,	  planten	  trillingen	  zich	  akelig	  voort.	  Een	  aardbeving	  op	  moddergrond	  geeft	  ook	  altijd	  veel	  meer	  
schade	  dan	  op	  rotsgrond.	  	  
De	  schade	  is	  straks	  voor	  de	  veroorzaker.	  	  
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Verhoogd	  met	  een	  schadeclaim	  want	  maanden	  in	  de	  zorgen	  zitten	  door	  het	  handelen	  van	  de	  gemeente	  en	  
wooninc	  planning	  is	  geen	  genoegen.	  
	  

-‐ …de	  parkeerbehoefte	  dienen	  binnen	  het	  plangebied	  opgevangen	  te	  worden,	  
met	  de	  volgende	  randvoorwaarden	  
Daar	  maak	  ik	  bezwaar	  tegen,	  het	  beleid	  van	  2012	  past	  natuurlijk	  niet	  op	  de	  originele	  bestemmingsplannen.	  
Dubbel	  probleem,	  zie	  artikel	  Eindhovens	  dagblad	  donderdag	  11-‐12	  –	  2014.	  	  

-‐ 	  

	  
	  

Wat	  er	  niet	  staat	  in	  de	  tekst	  van	  dit	  uitwerkingsplan	  maar	  wel	  op	  de	  tekeningen	  stond	  die	  als	  informatie	  aan	  de	  
buurt	  werden	  getoond	  is	  dat	  de	  parkeerplaatsen	  die	  wel	  geregeld	  zijn	  niet	  binnen	  het	  vlak	  vallen	  wat	  tot	  dit	  
plangebied	  gerekend	  wordt.	  Ze	  liggen	  op	  de	  schamele	  groenvoorzieningen	  van	  de	  wijk.	  op	  de	  dijk,	  de	  wandel	  
en	  recreëer	  route	  ,	  en	  naast	  en	  om	  de	  Picusvilla	  .	  Het	  groen	  daar	  was	  beloofd	  als	  park	  aan	  de	  bewoners	  van	  
Picus	  west.	  Op	  hun	  net	  beloofde	  kinderspeelplaats	  als	  compensatie	  voor	  de	  bouw	  die	  wel	  erg	  dicht	  op	  hun	  huis	  
kwam.	  Dat	  wordt	  helemaal	  geen	  speelplaats	  maar	  een	  parkeerplaats.	  In	  ruil	  voor	  deze	  riante	  compensatie	  
zouden	  ze	  verder	  niet	  meer	  klagen.	  
Dit	  is	  een	  vorm	  van	  afschuifgedrag	  wat	  dit	  project	  tot	  zo	  een	  probleem	  in	  de	  buurt	  maakt,	  afschuiven	  en	  een	  
deel	  van	  de	  bewoners	  compenseren	  zo	  niet	  afkopen.	  De	  rest	  heeft	  het	  nakijken.	  Of	  we	  straks	  allemaal	  voor	  
elkaar	  willen	  zorgen	  
Dit	  is	  niet	  de	  gewenste	  vorm	  van	  sociale	  woningbouw.	  
Ik	  maak	  bezwaar	  tegen	  zowel	  het	  afschuiven	  van	  de	  parkeeroverlast	  buiten	  het	  bouwterrein	  als	  de	  manier	  van	  
handelen	  tegenover	  de	  huidige	  omwonenden	  
	  
hoofdstuk	  4	  
4.1	  inleiding	  
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-‐ ….uitsluitend	  de	  meest	  relevante	  beleidskaders…	  
	  Dit	  is	  geen	  overzichtelijke	  informatie	  voor	  de	  lezer.	  Die	  wordt	  zo	  vanzelf	  een	  bezwaarmaker.	  
	  Ik	  maak	  bezwaar	  tegen	  deze	  selectie.	  
	  
4.2	  rijksbeleid	  
Alleen	  in	  de	  stedelijke	  regio’s	  met	  concentraties	  van	  topsectoren	  zal	  het	  rijk	  afspraken	  maken…	  
Eindhoven	  valt	  hier	  weldegelijk	  onder	  
http://www.brainport.nl/ondernemen/noord-‐brabant-‐goed-‐voor-‐25-‐van-‐de-‐productie-‐van-‐topsector-‐high-‐tech	  
Hier	  wordt	  verder	  gesuggereerd	  dat	  Eindhoven	  er	  niet	  onder	  valt	  en	  dus	  het	  rijk	  geen	  toezicht	  houdt.	  Met	  dank	  
aan	  de	  burgemeester,	  dit	  klopt	  dus	  niet.	  
Maar	  goed	  ook,	  want	  het	  regionale	  maatwerk	  hier	  heeft	  tot	  nu	  toe	  al	  2	  bestemmingsplannen	  opgeleverd.	  
Naast	  een	  continue	  verwarring	  over	  de	  locatie	  en	  het	  verdelen	  van	  de	  bewoners	  in	  groepen	  zonder	  dat	  ze	  dat	  
willen	  of	  weten.	  Dat	  is	  geen	  maatwerk.	  
	  
Ik	  maak	  bezwaar	  tegen	  de	  insinuatie	  dat	  Eindhoven	  hier	  niet	  onder	  andere	  toezicht	  dan	  de	  gemeente	  zou	  
moeten	  vallen.	  
De	  conclusie	  aan	  het	  eind	  van	  dit	  stuk	  

-‐….’het	  rijksbeleid	  heeft	  13	  nationale	  belangen,	  Het	  bestemmingsplan	  heeft	  geen	  raakvlakken	  met	  
deze	  belangen	  Dit	  plan	  past	  dus	  binnen	  de	  uitgangspunten	  van	  het	  rijksbeleid.	  
	  
Het	  zou	  uitgezocht	  moeten	  worden,	  maar	  er	  is	  een	  apart	  beleid	  voor	  het	  saneren	  van	  gasterreinen.	  
Kadastraal	  valt	  dit	  Picus	  gebied	  zoals	  zone	  IV	  nu	  getekend	  is	  er	  vrijwel	  buiten,	  maar	  niet	  helemaal,	  de	  
noordgrens	  tegen	  het	  NRE	  terrein	  is	  weldegelijk	  	  gasterrein	  geweest.	  Daarbij	  is	  het	  zo	  dat	  veel	  puin	  en	  afval	  die	  
gevonden	  wordt	  op	  het	  zone	  IV	  gebied	  afkomstig	  is	  van	  dat	  gasterrein.	  wat	  e	  ronder	  het	  museum	  ligt	  is	  niet	  
duidelijk,	  minerale	  olie	  is	  zeker.	  Minerale	  olie	  in	  een	  niet	  zo	  nette	  vorm	  van	  diesel	  en	  benzine	  was	  een	  
bijproduct	  van	  het	  gasterrein,	  net	  als	  de	  minerale	  olie	  die	  op	  was	  geslagen	  in	  de	  gesaneerde	  tank	  in	  wat	  nu	  de	  
vijver	  is.	  Vandaar	  de	  diepte	  van	  die	  vijver.	  Er	  lekt	  nog	  steeds	  olie	  uit	  het	  zone	  IV	  terrein	  naar	  het	  NRE	  terrein,	  	  in	  
ruil	  krijgt	  het	  zone	  IV	  terrein	  de	  teer	  die	  rondkruipt	  op	  het	  NRE	  terrein.	  die	  laat	  zich	  niet	  tegenhouden	  door	  
stelconplaten.	  
De	  gemeente	  heeft	  2.33	  miljoen	  gekregen	  om	  gasterreinen	  te	  saneren.	  	  
het	  gemeentetoezicht	  is	  in	  dit	  geval	  niet	  voldoende	  omdat	  deze	  vervuiling	  het	  diepere	  grondwater	  al	  jaren	  
vervuild	  met	  gevaar	  voor	  de	  drinkwaterwinning.	  
	  
4.3	  
interimstructuurvisie	  2009	  
[Met	  het	  gevaar	  dat	  deze	  allang	  weer	  achterhaald	  is,	  het	  is	  nu	  2014	  bijna	  2015]	  
de	  nadruk	  legt	  op	  leefbaarheid	  en	  bereikbaarheid…	  
met	  aandacht	  voor	  sociale	  betrokkenheid	  en	  ondernemend	  burgerschap	  tot	  op	  buurtniveau	  
	  
Het	  staat	  hier	  wel,	  maar	  waarom?	  Deze	  bouw	  heeft	  hier	  niets	  mee	  te	  maken.	  Het	  past	  dus	  niet	  binnen	  deze	  
visie.	  Sterker	  nog,	  het	  is	  er	  contrair	  aan.	  	  zie	  mijn	  mening	  in	  de	  intro	  bladzijdes	  1	  t/m	  5	  
	  
4.4	  volkshuisvesting	  
-‐	   er	  wordt	  gekozen	  voor	  duurzame	  woonmilieus	  binnen	  ieder	  stadsdeel	  
ik	  maak	  bezwaar	  tegen	  het	  loze	  gebruik	  van	  deze	  schone	  term	  voor	  zulke	  vieze	  grond	  die	  niet	  af	  kan	  blijven	  van	  
de	  schone	  grond	  van	  de	  buren.	  hier	  is	  niets	  duurzaam	  aan.	  Ook	  in	  andere	  stadsdelen	  mag	  het	  niet	  zo	  gaan.	  
	  

-‐ woonmilieus	  die	  in	  Eindhoven	  bijzonder	  in	  trek	  zijn,	  zijn	  centrumstedelijk	  en	  groenstedelijk	  
Hier	  ben	  ik	  het	  mee	  eens,	  Deze	  buurt	  ligt	  al	  in	  de	  buurt	  van	  het	  centrum	  en	  hoeft	  niet	  stedelijker	  te	  worden,	  
een	  villapark	  is	  zelden	  impopulair…	  
Groen	  willen	  we	  graag	  zo	  houden	  en	  niet	  minder	  laten	  worden	  door	  deze	  bouw	  op	  zone	  IV	  ,	  graag	  voorstellen	  
hoe	  het	  groener	  kan	  dan	  een	  paar	  bomen	  in	  bakken	  die	  te	  ondiep	  zijn	  met	  alleen	  wat	  kattebakgras	  op	  een	  
zandlaagje	  	  
Het	  is	  dus	  een	  hoopvolle	  stelling,	  geen	  argument	  met	  onderbouwing.	  
	  

-‐ …kiezen	  voor	  stedelijke	  kwaliteit	  huidige	  en	  toekomstige	  kenniswerkers…	  
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Ik	  maak	  bezwaar	  tegen	  deze	  bouw	  voor	  deze	  mensen.	  Hoe	  kan	  je	  als	  stad	  nu	  gasten	  ontvangen	  op	  zwaar	  
vervuilde	  grond,	  in	  woonruimtes	  zonder	  winkel	  in	  de	  buurt,	  met	  een	  evenemententerrein	  naast	  de	  deur,	  ruzie	  
in	  de	  buurt	  veroorzaakt	  door	  de	  bouwer,	  geen	  parkeerruimte	  	  en	  amper	  openbaar	  vervoer.	  	  
Ik	  schaam	  me	  voor	  deze	  woningen	  die	  deze	  hardwerkende	  mensen	  straks	  heel	  duur	  moeten	  betalen.	  
	  

-‐ het	  regionale	  programma	  wonen	  moet	  aansluiten	  bij	  de	  reële	  vragen	  op	  de	  woningmarkt	  
	  ik	  maak	  bezwaar	  om	  dit	  project	  hieronder	  te	  laten	  vallen,	  er	  zijn	  zoveel	  projecten	  dat	  de	  markt	  nu	  al	  niet	  
voldoende	  studenten	  levert	  om	  de	  ruimtes	  te	  vullen.	  Hier	  is	  de	  gemeente	  niet	  voldoende	  sturend	  bezig	  
geweest.	  Markwerking	  is	  leuk	  als	  het	  en	  keer	  mis	  kan	  gaan.	  Projecten	  als	  dit	  gebruiken	  teveel	  energie	  en	  
grondstoffen,	  afgezien	  van	  de	  overleg	  en	  inspraak-‐	  energie,	  om	  even	  als	  proefballonnetje	  te	  bouwen.	  Daarom	  
maak	  ik	  bezwaar	  tegen	  de	  suggestie	  dat	  dit	  gebouwd	  wordt	  voor	  een	  nuttig	  en	  bijna	  hoger	  doel.	  Het	  is	  simpel	  
speculatie	  met	  een	  minimum	  aan	  sociale	  woningbouw	  met	  een	  hoop	  overlast.	  Meer	  niet.	  
Er	  staat	  geen	  enkele	  onderbouwing	  in	  dit	  stuk	  waarom	  juist	  hier	  dit	  project	  moet	  komen.	  Zeker	  niet	  deels	  
betaalsd	  met	  gemeenschapsgeld	  door	  de	  gemeenschappelijk	  planexploitatie.	  
	  

-‐ samen	  met	  partners	  	  
De	  samenwerking	  met	  de	  gemeente,	  samen	  één	  planexploitatie	  staat	  hier	  wel.	  Dat	  betekent	  dat	  de	  gemeente	  
niet	  meer	  kan	  doen	  alsof	  ze	  iets	  moesten	  van	  Wooninc,	  zoals	  de	  aanpassingen	  in	  het	  bestemmingsplan	  in	  de	  
stap	  van	  2004	  naar	  2008.	  Ze	  deden	  het	  zelf.	  
	  

-‐ …Dat	  laat	  onverlet	  dat	  de	  gemeente	  als	  hoeder	  van	  het	  algemeen	  belang…	  
ik	  maak	  bezwaar	  tegen	  de	  woorden	  in	  deze	  hele	  alinea,	  hier	  is	  wat	  mis	  wat	  uitgezocht	  moet	  worden,	  we	  zitten	  
nu	  niet	  voor	  niets	  met	  2	  bestemmingsplannen	  voor	  1	  terrein	  en	  een	  stapel	  serieuze	  milieurapporten	  die	  
indifferent	  zijn	  verklaard.	  	  
	  

-‐ …Met	  dit	  programma	  wil	  de	  gemeente	  draagvlak	  creëren..	  
	  Ik	  maak	  bezwaar	  tegen	  deze	  optimistische	  stelling,	  de	  omwonenden,	  de	  huidige	  belastingbetalers	  worden	  niet	  
alleen	  genegeerd	  maar	  ook	  geschoffeerd.	  	  
	  

-‐ …Maatschappelijke	  trends,	  	  
Dit	  moet	  tellen	  als	  verantwoording?	  Het	  is	  geen	  onderbouwing	  van	  de	  stelling	  dat	  de	  bouw	  per	  se	  hier	  zo	  hoog	  
moet	  komen	  in	  dit	  tempo	  over	  alles	  heen.	  
	  

-‐ …vormen	  van	  zelfgekozen	  communities…	  	  
daar	  gaat	  het	  dus	  mis,	  alweer.	  Communities	  bestaan,	  dat	  heet	  gewoon	  groepen.Dat	  geldt	  voor	  tegenstanders,	  
mensen	  die	  je	  gekozen	  hebt	  of	  die	  je	  lesgeeft.	  In	  ieder	  geval	  is	  eengroep	  iets	  waar	  mensen	  bijhoren	  of	  juist	  niet.	  
Dit	  creëert	  dus	  tegenstellingen	  en	  uitsluitingen.	  En	  dat	  voor	  een	  bedrijf	  van	  sociale	  woningbouw.!	  
	  
	  Mensen	  wonen	  bij	  elkaar	  in	  de	  buurt,	  ze	  hebben	  elkaar	  niet	  gekozen	  en	  moeten	  wel	  voor	  elkaar	  gaan	  zorgen.	  
daarom	  is	  behoedzaamheid	  geboden	  als	  je	  een	  groot	  aantal	  verschillende	  mensen	  in	  een	  wijk	  forceert.	  
	  Die	  behoedzaamheid	  is	  hier	  een	  moker.	  Daar	  maak	  ik	  bezwaar	  tegen.	  
We	  hebben	  elkaar	  niet	  te	  kiezen,	  alleen	  de	  eersteklas	  initiatiefmakers	  op	  NRE	  kunnen	  dat	  in	  dit	  stadium.	  Als	  die	  
gekozen	  buurman	  dan	  tegenvalt	  zitten	  ze	  er	  ook	  aan	  vast.	  	  
Verhuizen	  is	  na	  de	  opbouw	  van	  zo	  een	  project	  ook	  niet	  haalbaar,	  kopen	  doe	  je	  niet	  zo	  vaak	  en	  de	  mobiliteit	  is	  
er	  met	  de	  huidige	  studieschulden	  [	  van	  jezelf	  of	  je	  kinderen	  of	  kleinkinderen]ook	  niet	  meer	  bij.	  De	  hele	  
redenatie	  is	  dus	  ,	  in	  e	  woorden	  van	  de	  planologe	  van	  NRE	  terrein,	  van	  voor	  de	  crisis,	  ouderwets,	  uit	  de	  tijd,	  daar	  
doen	  we	  niet	  meer	  aan.	  De	  redenatie	  is	  niet	  uit	  de	  keuze	  van	  omwonenden	  en	  latere	  bewoners	  .	  
Het	  uitgangspunt	  van	  dit	  verhaal	  is	  dus	  niet	  juist.	  
	  

-‐ ..senioren	  en	  mensen	  met	  functiebeperking	  enz…	  
waarom	  dit	  hier	  staat?	  Dit	  is	  een	  loze	  stelling,	  geen	  argument	  of	  onderbouwing.	  
De	  toegankelijkheid	  van	  dit	  project	  is	  zeer	  slecht.	  De	  vorige	  versie	  met	  af	  te	  sluiten	  trappen	  is	  afgekeurd	  door	  
de	  brandweer,	  deze	  versie	  is	  daar	  nog	  niet	  aan	  toegekomen.	  Ik	  zag	  oppervlakkig	  maar	  één	  woning	  geschikt	  
voor	  een	  rolstoel.	  
Er	  komen	  alleen	  2	  invalide	  parkeerplaatsen	  voor	  museumbezoekers,	  wat	  is	  er	  voor	  bewoners??	  
	  

-‐ verwachting	  
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hier	  staat	  hoe	  goed	  de	  investering	  is…Dit	  verhaal	  zegt	  dat	  er	  te	  weinig	  gezinswoningen	  zijn,	  daarom	  komen	  er	  
veel	  eenkamer	  woningen…	  
Wat	  er	  gebouwd	  gaat	  worden	  is	  dus	  contrair	  aan	  dit	  verhaal.	  Dit	  is	  een	  loze	  stelling	  die	  niets	  	  e	  maken	  heeft	  
met	  wat	  hier	  gebeurd.	  	  
Er	  moet	  hoge	  kwaliteit	  komen,	  dus	  middelduur	  en	  duur.	  Hoe	  zo	  buitenlandse	  studenten?	  als	  China	  ophoudt	  
met	  betalen	  hebben	  niet	  alleen	  de	  exacte	  faculteiten	  een	  probleem	  met	  gratis	  promovendi	  voor	  alle	  lijsten	  
invullen,	  we	  hebben	  dan	  ook	  een	  woningoverschot.	  Met	  China	  gaat	  het	  niet	  goed.	  
	  

-‐ Prioritering,	  	  en	  conclusie	  
Ik	  dien	  bezwaar	  in	  tegen	  deze	  doorduwerij,	  het	  maakt	  niet	  uit	  voor	  de	  bezwaren	  van	  omwonenden,	  het	  maakt	  
ook	  niet	  uit	  dat	  er	  afspraken	  zijn	  gemaakt	  met	  een	  investeerder.	  Al	  met	  al	  is	  deze	  bouw	  helemaal	  geen	  
investering	  in	  woningen	  maar	  een	  investering	  in	  een	  negatief	  saneringsbedrag.	  Hoe	  sneller	  er	  gebouwd	  gaat	  
worden	  met	  voor	  rede	  dan	  ook,	  hoe	  sneller	  de	  vervuiling	  toegedekt	  is.	  En	  dat	  allemaal	  met	  een	  sociaal	  en	  
kunsthistorisch	  sausje.	  het	  is	  een	  aanfluiting	  voor	  een	  gemeente	  met	  een	  technische	  faculteit	  om	  zo	  de	  feiten	  
onder	  de	  grond	  ondergeschikt	  te	  maken	  aan	  de	  rammelende	  verhalen	  van	  de	  glorie	  boven	  de	  grond.	  
Ik	  maak	  bezwaar	  tegen	  deze	  belangen	  afweging,	  het	  geld	  voor	  de	  gemeente	  en	  de	  kosten	  en	  de	  lasten	  en	  
misschien	  de	  gezondheid	  voor	  de	  omwonenden.	  Dat	  laatste	  is	  niet	  zeker,	  er	  is	  niet	  gekeken	  naar	  
combinatietoxicologie	  .	  
	  
4.5	  2	  
Cultuurhistorische	  waarden	  
In	  dit	  hele	  verhaal	  staat	  niet	  vermeld	  dat	  de	  voorkant	  van	  het	  DAF	  museum	  een	  rijkmonument	  is	  en	  de	  brug	  
eveneens.	  
Graag	  zou	  ik	  tijdens	  de	  zitting	  willen	  weten	  wat	  hoevaak	  en	  wanneer	  de	  contacten	  hierover	  zijn	  geweest	  met	  
de	  monumentencommissie.	  
Vanuit	  het	  DAFmuseum	  is	  het	  straks	  leuk	  kijken,	  dat	  is	  dan	  nog	  de	  enige	  plaats.	  Het	  geplande	  gebouw	  wurgt	  
het	  museum	  en	  	  verpletterd	  de	  brug,	  het	  is	  volkomen	  buiten	  proportie.	  	  
Het	  wordt	  een	  pregnant	  getrapt	  gebouw	  genoemd,	  dat	  is	  nog	  geen	  argument	  of	  een	  onderbouwing	  maar	  een	  
benoeming.	  
Het	  zou	  een	  eigenwijs	  contrast	  zijn,	  	  
Men	  verwijst	  naar	  de	  gashouders	  die	  bij	  gebouw	  2	  en	  op	  de	  plaats	  van	  gebouw	  3	  bijna	  aan	  de	  Nachtegaallaan	  	  
Die	  zijn	  gesloopt	  en	  uitgevlakt	  en	  dus	  bezorgen	  ze	  de	  gemeente	  en	  omwonenden	  een	  hoop	  hoofdpijn.	  letterlijk	  
en	  figuurlijk.	  	  
De	  onderbouwing	  met	  het	  hoogte	  verschil	  van	  gashouders	  die	  honderd	  meter	  en	  meer	  ver	  weg	  stonden	  is	  hier	  
niet	  juist.	  Het	  enige	  juiste	  is	  dat	  het	  bevestigd	  dat	  het	  NRE	  terrein	  en	  het	  Picusterrein	  vroeger	  een	  geheel	  
vormden.	  
Als	  er	  dan	  namaak	  historie	  bedreven	  moet	  worden	  moet	  er	  wel	  de	  tekst	  
	  WAST	  WITTER	  DAN	  WIT	  op	  
De	  verwijzing	  naar	  de	  industriële	  gebouwen	  aan	  de	  kade	  is	  ongepast,	  die	  waren	  een	  derde	  zo	  hoog	  en	  10	  x	  zo	  
evenwichtig	  van	  verhouding.	  Daarbij	  moet	  de	  historie	  compleet	  verteld,	  zowel	  de	  stoere	  industriële	  gebouwen	  
als	  de	  gastorens	  zijn	  snel	  na	  hun	  ontstaan	  uitgebrand.	  
	  
Beide	  	  argumenten	  voor	  een	  zogenaamde	  eigenwijs	  pregnant	  gebouw	  is	  ongepast	  geleende	  autoriteit.	  
	  
4.6verkeer	  en	  parkeren	  
4.6.1.	  inmiddels	  is	  Eindhoven	  op	  weg	  aangenomen,	  dat	  moet	  wel	  in	  deze	  zeer	  recente	  uitbreiding	  verwerkt	  zijn,	  
het	  is	  namelijk	  ouder.	  
	  
zie	  3.5	  
4.6.2	  	  
fietsverkeer	  
In	  het	  plan	  Eindhoven	  op	  weg	  lopen	  de	  fietshoofdroutes	  wel	  over	  het	  terrein.	  Graag	  ambtelijke	  communicatie	  
voor	  dit	  plan	  verder	  gaat.	  Of	  de	  informatie	  naar	  de	  burgers	  toe	  was	  alweer	  onjuist.	  
	  
4.6.3	  parkeerbeleid	  	  
kan	  dat	  niet	  in	  één	  hoofdstuk…systematisch	  bij	  elkaar?	  of	  is	  dit	  het	  gevolg	  van	  2	  bestemmingsplannen,	  kan	  het	  
hier	  ook	  2	  keer?	  
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-‐ …sluitende	  afspraken	  gemaakt	  over	  het	  aantal	  te	  realiseren	  parkeerplaatsen	  zowel	  voor	  bewoners	  als	  
voor	  bezoekers	  

Dus	  niet	  voor	  omwonenden.	  Sluitend?	  Volgens	  de	  procedure	  kan	  er	  nog	  een	  zienswijze	  en	  bezwaar	  overheen,	  
of	  is	  dat	  alleen	  een	  kostenvretend	  en	  energievretend	  ballet	  en	  ligt	  alles	  al	  vast?	  Ik	  maak	  bezwaar	  tegen	  	  het	  
veronachtzamen	  van	  de	  omwonenden	  
	  
4.7mobiliteit.	  	  
Er	  is	  sprake	  van	  een	  onderzoek,	  dat	  klopt,	  dat	  was	  net	  toen	  NRE	  weg	  was	  van	  het	  terrein	  en	  er	  nog	  geen	  
ambtenaren	  waren,	  bovendien	  in	  de	  zomervakantie.	  De	  cijfers	  daarvan	  zijn	  dus	  niet	  geldend	  voor	  de	  huidige	  
situatie	  en	  niet	  acceptabel.	  Ik	  maak	  daarom	  bezwaar	  tegen	  het	  gebruik	  van	  de	  uitslag	  van	  dit	  onjuist	  
uitgevoerde	  onderzoek	  
	  
Huidige	  situatie	  zoals	  hier	  beschreven	  is	  niet	  juist.	  	  
Hieruit	  blijkt	  dat	  de	  plannenmakers	  niet	  even	  zijn	  gaan	  kijken.	  Nachtegaallaan	  met	  vrijliggende	  fietspaden..het	  
is	  een	  slow	  lane	  aan	  een	  kant	  van	  de	  weg.	  De	  weg	  is	  helemaal	  niet	  ruim	  opgezet.	  Passerende	  vrachtwagens	  
kunnen	  alleen	  uiterst	  behoedzaam	  de	  spiegels	  van	  de	  geparkeerde	  auto’s	  missen.	  Een	  inparkerende	  auto	  zorgt	  
voor	  files	  tot	  aan	  de	  Dommelstraat[	  niet	  de	  Dommelhoefstraat	  maar	  veel	  verderweg]	  Deze	  situatie	  is	  niet	  
geschikt	  voor	  het	  dragen	  van	  veel	  bouwverkeer,	  zeker	  niet	  als	  Marienhage	  en	  terrein	  Schellens	  tegelijkertijd	  
gaan	  ontwikkelen,	  om	  van	  de	  werkzaamheden	  bij	  het	  postkantoor	  aan	  het	  spoor	  nog	  maar	  niet	  te	  spreken.	  Het	  
zou	  alleen	  klungelig	  genoemd	  kunnen	  worden	  maar	  de	  bewoners	  van	  de	  wijk	  zijn	  van	  deze	  route	  afhankelijk	  
voor	  bereik	  van	  de	  hulpdiensten.	  dat	  is	  niet	  meer	  klungelig	  maar	  onverantwoordelijk.	  
Daarbij	  staat	  in	  het	  bestemmingsplan	  2008	  dat	  het	  plein	  naast	  de	  Picus	  flat	  op	  zone	  IV	  evenemententerrein	  
wordt,	  ook	  die	  evenementenbezoekers	  zullen	  er	  moeten	  komen	  en	  vertrekken,	  daar	  is	  geen	  rekening	  mee	  
gehouden.[	  2005	  ook	  punt	  6.2.4	  d]	  
De	  gemeente	  behandeld	  de	  twee	  delen	  van	  het	  terrein	  als	  twee	  losstaande	  eilanden,	  dat	  zijn	  ze	  niet	  ,	  ze	  zijn	  
afhankelijk	  van	  de	  rest	  van	  de	  stad	  en	  wat	  daar	  gebeurd.	  Deze	  houding	  is	  onverantwoordelijk.	  
	  
toekomstige	  ontwikkelingen	  
	  
ligging	  van	  de	  ontwikkeling,	  sterk	  stedelijk,	  schil	  van	  het	  centrum	  
Dit	  is	  een	  stelling,	  er	  wordt	  geen	  argument	  voor	  gegeven	  	  
In	  een	  woonwijk	  die	  ,	  ook	  in	  dit	  rapport,	  geroemd	  wordt	  om	  de	  hoge	  bomen	  en	  losse	  villa’s	  is	  dit	  een	  	  
ongerijmde	  ’vanzelfsprekendheid’	  
In	  het	  oorspronkelijke	  bestemmingsplan,	  ,	  staat	  er	  tuinen	  erven	  en	  groenvoorzieningen	  [	  blz	  88]	  
In	  het	  plan	  2008	  moet	  er	  een	  groenverbinding	  zijn	  langs	  het	  kanaal.	  Bij	  het	  grootstedelijke	  plan	  van	  nu	  is	  dat	  
finaal	  verdwenen	  
	  	  
Zelfs	  bij	  sterk	  stedelijk,	  is	  er	  geen	  argument	  om	  het	  gebouw	  nog	  meters	  hoger	  te	  maken	  dan	  in	  het	  
oorspronkelijke	  bestemmingsplan,	  of	  om	  vrijwel	  al	  het	  groen	  te	  laten	  verdwijnen,	  om	  over	  de	  parkeernormen	  
heen	  te	  walsen.	  
De	  plannen	  passen	  hier	  dus	  niet	  op	  elkaar.	  Daar	  maak	  ik	  bezwaar	  tegen.	  
	  

…fase	  3	  van	  het	  NRE	  terrein	  is	  hier	  ook	  meegenomen,	  daar	  zullen	  t.z.t.	  nog	  eens	  350	  	  
woningen	  komen	  
dat	  is	  dan	  helemaal	  onmogelijk	  met	  parkeren	  ,	  groenvoorziening	  en	  verkeersbewegingen.	  
dat	  heb	  je	  van	  een	  planning	  die	  in	  stukje	  denkt	  
Een	  stad	  is	  een	  weefwerk	  van	  plannen	  die	  samen	  moeten	  hangen	  in	  de	  hoofden	  en	  notulen	  in	  het	  
gemeentehuis,	  als	  er	  geen	  totaal	  overzicht	  is	  ,	  als	  hier,	  dan	  is	  het	  vragen	  om	  ongelukken,	  ongeruste	  burgers,	  
langdurige	  procedures	  en	  geldverspilling.	  
Ik	  maak	  bezwaar	  tegen	  dit	  onduidelijke	  beleid	  van	  de	  gemeente.	  
een	  totaal	  van	  350	  +248	  +	  20	  [NRE2]+	  ?	  =	  620	  woningen	  minimaal.	  Dat	  is	  veel	  meer	  dan	  eerst	  werd	  voorgesteld,	  
500	  woningen,	  zie	  pag	  19	  editie	  2008	  	  Dit	  past	  dus	  niet	  op	  het	  oorspronkelijke	  bestemmingsplan	  
	  
Daar	  er	  in	  de	  publicatie	  van	  deze	  uitbreiding	  de	  indruk	  werd	  gewekt	  dat	  het	  alleen	  ging	  over	  een	  uitbreiding	  
van	  de	  geluidsnorm	  van	  60	  naar	  62	  decibel	  [	  zie	  eerste	  pagina	  van	  dit	  bezwaar]	  is	  die	  publicatie	  dus	  misleidend	  
geweest	  
Daar	  maak	  ik	  bezwaar	  tegen.	  
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In	  september	  2012	  viel	  het	  raadsbesluit	  dat	  hoge	  flats	  aan	  kanaalkant	  niet	  doorgaan,	  Dit	  uitwerkingsplan	  is	  dus	  
niet	  actueel	  
ik	  maak	  bezwaar	  tegen	  het	  gebruik	  in	  dit	  uitwerkingsplan.	  
	  
ontsluitingen	  
[	  waar	  zijn	  ineens	  al	  die	  handige	  genummerde	  tussenkopjes?	  Ineens	  editie	  2005	  als	  basis	  genomen?]	  
	  
“extra”	  ontsluitingsweg	  
	  Die	  stond	  deels	  al	  eerder	  in	  de	  plannen.	  Sinds	  kort	  weet	  ik	  pas	  dat	  dat	  de	  locatie	  is	  van	  de	  oorspronkelijke	  
slotgracht	  om	  de	  oude	  gasfabiek.	  Hij	  ligt	  tot	  op	  volle	  diepte	  vol	  met	  puin,	  as	  en	  PAK.	  Als	  daar	  een	  weg	  op	  komt	  
met	  alleen	  een	  beperkte	  sanering	  onder	  de	  leidingen	  in	  de	  straat	  is	  er	  niet	  meer	  bij	  de	  onderliggende	  vervuiling	  
t	  e	  komen.	  Dit	  hoort	  thuis	  bij	  de	  deelsaneringplannen	  van	  de	  gemeente,	  tegelijk	  ingediend	  met	  dit	  plan.	  Toch	  is	  
het	  in	  dit	  uitwerkingsplan	  beland,	  wat	  aangeeft	  dat	  de	  terreinen	  en	  de	  ontwikkeling	  daarvan	  met	  elkaar	  
vervlochten	  is.	  	  
Ik	  maak	  bezwaar	  tegen	  het	  aanleggen	  van	  die	  weg	  zonder	  dat	  de	  oude	  opvulling	  uit	  die	  ‘slotgracht’verdwenen	  
is.	  Dat	  zal	  op	  den	  duur	  een	  kostenbesparende	  maatregel	  blijken	  te	  zijn,	  het	  hele	  terrein	  geleidelijk	  ophogen	  
met	  stelconplaten	  gaat	  toch	  bijzonder	  onpraktisch	  worden	  de	  komende	  100	  jaar.[	  om	  niet	  te	  spreken	  van	  het	  
gezichtsverlies	  voor	  de	  gemeente]	  
	  
Ik	  maak	  bezwaar	  tegen	  de	  term	  “extra’	  
In	  tegendeel,	  er	  zijn	  zelfs	  minder	  wegen,	  zie	  afbeelding	  3.2	  	  van	  deze	  uitbreiding.	  
Dat	  de	  weg	  tussen	  fase	  1	  en	  fase	  2[	  zie	  afbeelding	  4.5]	  niet	  doorgetrokken	  wordt	  terwijl	  hij	  er	  wel	  ligt	  heeft	  
grote	  gevolgen	  voor	  de	  bewoners	  va	  de	  Dommelhoefstraat.	  De	  omwonenden	  is	  verteld	  dat	  de	  weg	  die	  er	  al	  ligt	  
niet	  open	  kan	  omdat	  het	  privé	  grond	  is.	  De	  echte	  rede	  zou	  wel	  eens	  het	  betonnen	  waterbekken	  kunnen	  zijn	  
wat	  er	  onder	  ligt.	  
Als	  de	  planning	  van	  bouw	  dusdanig	  is	  dat	  je	  niet	  meer	  over	  eigen	  terrein	  kan	  rijden	  is	  eht	  daarom	  niet	  gezegd	  
dat	  je	  de	  woningen	  van	  anderen	  kapot	  mag	  rijden.	  
Gebruik	  de	  Tongelresestraat	  en	  de	  kanaaldijken,	  als	  daar	  een	  tijdelijke	  extra	  brug	  voor	  aangelegd	  moet	  worden	  
dan	  is	  dat	  zo,	  die	  staat	  als	  voetgangersbrug	  toch	  al	  op	  tekening.	  
	  
Dat	  de	  buurt	  hiervan	  letterlijk	  schouderophalend	  op	  de	  hoogte	  gesteld	  werd	  is	  geen	  schoonheidsprijs.	  
	  
Op	  12	  maart	  2014	  bij	  de	  bijenkomst	  werd	  verteld	  dat	  de	  gemeente	  eerst	  een	  oplossing	  voor	  het	  
bouwverkeer	  zou	  zoeken	  alvorens	  de	  plannen	  te	  maken.	  
Die	  belofte	  is	  dus	  niet	  gehouden.	  
	  
conclusie	  realisatie	  fase	  2	  

-‐ ..bij	  de	  toedeling	  van	  de	  verkeersintensiteiten	  is	  rekening	  gehouden	  met	  nieuwe	  routes	  die	  dan	  
ontstaan…	  er	  wordt	  een	  betere	  spreiding	  van	  de	  verkeersintensiteiten….	  

Dit	  is	  een	  stelling	  zonder	  onderbouwing.	  In	  het	  dafmuseum	  op	  15	  januari	  werd	  die	  door	  de	  aanwezige	  
verkeersspecialisttegengesproken.	  De	  aanwezigen	  waren	  het	  niet	  eens	  met	  de	  manier	  waarop	  de	  stelling	  
gebracht	  werd	  en	  niet	  met	  de	  stelling	  zelf.	  Dat	  is	  nog	  zo.	  Inspraak	  hierop	  werd	  afgekapt,	  er	  was	  al	  besloten.	  Het	  
staat	  hier	  weer	  in	  de	  uitbreiding	  en	  maak	  ik	  er	  dus	  bezwaar	  op,	  mede	  namens	  veel	  buurtgenoten.	  
Voor	  de	  duidelijkheid,	  de	  gemeente	  is	  in	  staat	  dit	  door	  te	  zetten,	  de	  buurt	  is	  in	  staat	  zich	  hiertegen	  te	  verzetten	  
en	  zeker	  schadeclaims	  te	  eisen.	  
Niet	  alleen	  voor	  materiele	  schade	  maar	  ook	  voor	  schade	  die	  voortkomt	  uit	  doorbroken	  rust.	  
Als	  er	  ongelukken	  van	  komen,	  er	  kunnen	  nu	  al	  geen	  auto	  en	  fietser	  elkaar	  passeren,	  dan	  is	  de	  gemeente	  
aansprakelijk.	  
	  
Conclusie	  realisatie	  fase	  2	  en	  fase	  3	  [	  NRE	  terrein]	  
De	  wachttijden	  zoals	  hier	  genoemd	  waren	  zeker	  op	  zondagmorgen,	  op	  andere	  tijdstippen	  is	  deze	  stelling	  niet	  
juist.	  
Ik	  maak	  bezwaar	  tegen	  het	  poneren	  van	  deze	  wachttijden	  zonder	  vermelding	  	  van	  tijdstip	  van	  meten.	  
Dat	  is	  misleidende	  informatie.	  
	  
4.8	  groen	  
4.8.1.	  groenbeleidsplan.	  
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-‐	   A…het	  oppervlak	  groen	  zou	  niet	  verder	  af	  mogen	  nemen	  
	  

-‐ B….overleg	  met	  trefpunt	  groen	  op	  13	  januari	  2014.	  
-‐ C	  de	  presentatie	  van	  de	  bouwplannen	  in	  het	  dafmuseum	  in	  november	  2014	  

	  
Ten	  opzichte	  van	  de	  bestemmingsplannen	  editie	  2005	  en	  editie	  2008	  neemt	  het	  groen	  in	  deze	  uitbreiding	  
Picuskade	  aanzienlijk	  af.	  Bijna	  alles	  wordt	  parkeerplaats.	  
Dat	  er	  overleg	  is	  geweest	  met	  trefpunt	  groen	  kan	  best,	  die	  vertegenwoordigen	  niet	  de	  buurtbewoners.	  Ze	  zijn	  
zich	  nooit	  voor	  komen	  stellen.	  
Hun	  rapport	  is	  onvolledig	  en	  onzorgvuldig.	  Dit	  rapport	  als	  basis	  nemen	  voor	  buurtinformatie	  of	  inspraak	  is	  
onjuist,	  ik	  maak	  hier	  bezwaar	  tegen.	  
	  
C,	  op	  de	  tekeningen	  die	  daar	  opgehangen	  waren	  bij	  de	  verkooptentoonstelling	  waren	  afbeeldingen	  van	  de	  	  
bomen	  op	  de	  kade	  aan	  de	  overkant,	  dikke	  dubbele	  rijen	  platanen.	  de	  gemeenteambtenaar	  kon	  vertellen	  dat	  
die	  bomen	  er	  niet	  stonden[	  dat	  wisten	  we	  al]	  en	  er	  ook	  nooit	  zouden	  komen.Dit	  mooi	  maken	  op	  andermans	  
kosten	  is	  dus	  	  onjuiste	  informatie.	  
	  
	  Op	  de	  folder	  Picuskade	  die	  Wooninc	  daar	  uitdeelde	  staat	  op	  de	  kast	  alleen	  nog	  een	  rijtje	  plantenbakken	  waar	  
nu	  de	  groenpartij	  langs	  de	  kade	  is.Net	  nu	  de	  bomen	  daar	  wat	  aanzien	  krijgen	  moeten	  ze	  weg.	  dat	  is	  geen	  
toevoeging	  maar	  het	  beroven	  van	  het	  groen	  van	  de	  buurt.	  
	  
Op	  het	  terrein	  zelf	  is	  vrijwel	  geen	  boom	  van	  de	  oorspronkelijke	  plannen	  over.	  Dit	  is	  geen	  groene	  
verbindingszone	  naar	  de	  Dommel	  die	  in	  bestemmingsplan	  staat.	  
	  
Het	  groenbeleidsplan	  zoals	  het	  nu	  beschreven	  wordt	  is	  dus	  niet	  passend	  op	  de	  oorspronkelijke	  
bestemmingsplan.	  Ik	  maak	  bezwaar	  tegen	  deze	  sterke	  vermindering	  en	  over	  de	  informatie	  die	  daarover	  
gegeven	  wordt.	  Het	  veronderstellen	  van	  gedane	  inspraak	  is	  kwalijk.	  
	  
4.9	  maatschappelijke	  voorziening	  
	  dit	  stukje	  geeft	  misleidende	  informatie,	  het	  museum	  hoort	  helaas	  	  NIET	  bij	  dit	  plan,	  alleen	  de	  minimale	  
uitbreiding.	  
	  
4.10	  

-‐	  …Horeca	  -‐6maatschappelijke	  instellingen	  
	  

Binnen	  de	  bestemming	  Maatschappelijk	  is	  horeca	  alleen	  toegestaan	  ondergeschikt	  aan	  de	  dan	  wel	  ter	  
ondersteuning	  van	  de	  desbetreffende	  functies.	  D.w.z.	  	  
niet	  ruimer	  open	  dan	  de	  horeca	  activiteit	  
geen	  eigen	  toegang	  
geen	  seperate	  reclame	  uitingen	  
	  
Dat	  het	  museum	  zoveel	  nachten	  per	  week	  open	  is	  zegt	  genoeg,	  er	  is	  dan	  geen	  sprake	  van	  in	  en	  uitlopende	  
bezoekers	  maar	  van	  activiteiten	  die	  niets	  met	  het	  museum	  t	  e	  maken	  hebben.	  inderdaad,	  zoals	  bijeenkomsten	  
van	  bewoners	  en	  Wooninc.	  de	  zaal	  is	  inderdaad	  erg	  geschikt.	  In	  die	  zaal	  is	  niets	  van	  de	  tentoongestelde	  auto’s	  
te	  zien,	  daar	  heb	  je	  dan	  helemaal	  geen	  last	  van.	  
Dit	  zegt	  genoeg	  .Dit	  museum	  heeft	  een	  kleine	  functie	  met	  soms	  leuke	  activiteiten	  en	  een	  veel	  te	  ruime	  
opvatting	  van	  bijbehorende	  ondergeschikte	  horeca	  
Daar	  maak	  ik	  bezwaar	  tegen	  
	  
4.11	  

-‐..Vraag	  naar	  kantoorruimte	  dient	  te	  worden	  gestimuleerd….	  binnen	  het	  bestemmingsplan	  wordt	  een	  
nieuw	  kantoor	  toegestaan.	  
	  
Een	  stelling	  zonder	  onderbouwing.	  De	  leegstand	  van	  kantoren	  in	  Eindhoven	  is	  een	  probleem.	  Het	  kantoor	  komt	  
te	  staan	  naast	  de	  damwand,	  dat	  stuk	  grond	  zou	  wel	  eens	  ongeschikt	  kunnen	  zijn	  voor	  bewoning.	  het	  kantoor	  is	  
alleen	  op	  plattegrond	  aangegeven	  als	  vast	  aan	  het	  museum,	  
Mondeling	  in	  maart	  vertelde	  meneer	  Buursink	  dat	  het	  en	  losstaand	  gebouw	  zou	  worden.	  
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Dat	  is	  dus	  samen	  tegenstrijdig	  en	  dus	  onbetrouwbaar,	  daar	  maak	  ik	  bezwaar	  tegen,	  zowel	  tegen	  het	  kantoor	  als	  
het	  heen	  en	  weer	  van	  de	  tekeningen	  springend	  kantoor	  als	  de	  voorlichting.	  
	  
4.12	  kabels	  leidingen	  
Dat	  is	  misschien	  zo,	  zeker	  is	  dit	  allerminst,	  ze	  mogen	  er	  ook	  niet	  komen,	  dus	  geen	  zenders,	  masten,	  sirenes	  op	  
het	  gebouw.	  
	  
hoofdstuk	  5	  milieuparagraaf	  
	  
5.1	  bedrijven	  en	  milieuzonering.	  

-‐…Milieugevoelige	  gebieden	  als	  woongebieden	  
dit	  is	  wel	  erg	  cru	  om	  bij	  zone	  IV	  te	  zetten,	  ik	  maak	  bezwaar	  tegen	  deze	  achteloze	  manier	  die	  laat	  lijken	  

of	  er	  niets	  aan	  de	  hand	  is	  bij	  een	  plan	  wat	  ontworpen	  is	  om	  de	  verontreiniging	  die	  onder	  het	  DAF	  museum	  ligt	  
er	  vooral	  rustig	  te	  laten	  liggen.	  De	  omwonenden	  mogen	  alles	  in	  de	  tuin	  krijgen,	  als	  de	  bouw	  maar	  doorgaat.	  Als	  
ze	  dan	  later	  een	  saneringsverplichting	  krijgen	  gaat	  de	  rekening	  inclusief	  schadeclaim	  naar	  d	  e	  gemeente.	  

	  
5.1.1.	  

-‐	   in	  de	  buurt	  zijn	  geen	  bedrijven	  gelegen	  die	  een	  mogelijke	  beperking	  met	  zich	  mee	  kunnen	  brengen	  te	  
aanzien	  van	  de	  uitvoerbaarheid	  van	  de	  woonbestemming	  
A	  zie	  punt	  5.1.1,	  	  
B	  zie	  evenemententerrein	  pal	  naast	  Zone	  IV	  
5.2.1.	  
wegverkeer,	  	  
Er	  is	  een	  akoestisch	  onderzoek	  nodig,	  om	  de	  norm	  te	  laten	  stijgen	  van	  60	  db	  naar	  62	  db	  
	  Er	  is	  niet	  gekeken	  naar	  de	  woonstraten	  die	  aangeduid	  worden	  in	  dit	  plan	  om	  al	  het	  verkeer	  op	  door	  te	  laten	  en	  
hun	  soort	  bestrating.	  	  Bouwverkeer	  over	  een	  straat	  met	  klinkers	  is	  onverantwoordelijk.	  Er	  niet	  naar	  kijken	  ook.	  
Ik	  maak	  bezwaar	  tegen	  manier	  waarop	  er	  met	  de	  huidige	  omwonenden	  wordt	  omgegaan.	  
Ik	  maak	  bezwaar	  over	  het	  gebrek	  aan	  metingen	  en	  schattingen	  over	  voorspelbare	  grote	  schade	  die	  dit	  plan	  met	  
zich	  mee	  brengt,	  die	  moet	  straks	  betaald	  worden	  uit	  gemeenschapsgeld.	  
Ik	  maak	  bezwaar	  tegen	  het	  gebrek	  aan	  informatie	  wat	  de	  omwonenden	  uit	  dit	  plan	  kunnen	  halen.	  
	  
Ik	  maak	  bezwaar	  tegen	  deze	  eenzijdige	  benadering	  van	  het	  geluidsprobleem.	  Het	  gebouw	  wat	  het	  
hoogteaccent	  genoemd	  gaat	  worden	  en	  de	  huizen	  aan	  de	  voet	  ervan	  hebben	  hoge	  gevels	  die	  straks	  al	  het	  
geluid	  van	  het	  evenementecafé	  5th	  NRE	  de	  wijk	  in	  terug	  kaatsen.	  
Er	  ontbreekt	  in	  dit	  verhaal	  een	  berekening	  naar	  die	  effecten	  op	  de	  buurt.	  	  
Nu	  al	  is	  ons	  woongenot	  danig	  verstoord	  door	  de	  herrie	  van	  5th	  en	  de	  bij	  tij	  en	  ontij	  vertrekkende	  gasten,	  hun	  
vuurwerk	  en	  hun	  geschreeuw.	  Feesten	  van	  94	  db	  en	  84	  buiten	  binnen	  en	  de	  deur	  wijd	  open	  maken	  de	  relatie	  
niet	  beter.	  
Als	  combinatie	  is	  deze	  planning	  funest.	  De	  gemeente	  is	  met	  Wooninc	  in	  een	  planexploitatie	  in	  zone	  IV,	  er	  pal	  
naast	  zetten	  ze	  5th	  als	  lievelingsexploitant.	  Deze	  combinatie	  is	  alleen	  aan	  de	  gemeente	  verwijtbaar.	  Voor	  de	  
toekomstige	  kopers	  en	  huurders	  is	  er	  straks	  een	  ellende.	  De	  omwonenden	  zitten	  nog	  anders,	  wij	  woonden	  er	  
eerst,	  5th	  is	  voor	  ons	  niet	  al	  een	  bestaande	  situatie.	  Ik	  maak	  bezwaar	  tegen	  deze	  conflict	  veroorzakende	  
planning.	  
Ik	  maak	  bezwaar	  dat	  op	  11	  maart	  2014	  er	  bezwaar	  door	  ons	  is	  ingediend	  tegen	  5th	  en	  dat	  dat	  bezwaar	  op	  15-‐
12	  nog	  niet	  besproken	  is.	  Het	  bezwaar	  is	  	  in	  uw	  archief	  aanwezig.	  
Dit	  laat	  zien	  dat	  de	  gemeente	  burgers	  totaal	  niet	  serieus	  wil	  nemen.	  Daarom	  maak	  ik	  bezwaar	  tegen	  de	  
houding	  van	  de	  gemeente	  tegen	  burgers	  in	  deze	  planning	  van	  het	  NRE	  en	  het	  aangrenzende	  Picusterrein	  zone	  
IV	  
	  
5.3	  Lucht	  kwaliteit	  
Er	  is	  niet	  gekeken	  naar	  het	  uitdampen	  van	  de	  minerale	  olie	  onder	  het	  DAF	  museum	  en	  op	  het	  terrein	  achter	  het	  
museum.	  
Het	  kan	  best	  ooit	  gesaneerd	  zijn	  achter	  de	  museumhal	  in	  de	  diagonaal	  die	  grenst	  aan	  het	  museum.	  Inmiddels	  
stinkt	  het	  er	  tranentrekkend	  naar	  olie.	  
Het	  kan	  van	  het	  NRE	  terrein	  komen	  waar	  de	  steenkoolteer	  rond	  mag	  kruipen.	  	  
Het	  kan	  ook	  komen	  van	  onder	  het	  museum	  
Het	  kan	  ook	  komen	  van	  de	  smalle	  strook	  tussen	  de	  twee	  hekken	  die	  de	  grens	  met	  het	  NRE	  terrein	  aangeven.	  
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Op	  de	  diagonaal	  die	  grenst	  aan	  het	  NRE	  terrein,	  achter	  de	  ronde	  muur	  lijkt	  het	  een	  wonderlijke	  sanering.	  	  
De	  leidingen	  steken	  nog	  uit	  de	  grond	  
De	  fundamenten	  van	  oude	  gebouwen	  staan	  er	  nog	  
De	  grond	  is	  bezaaid	  met	  slakken	  van	  allerlei	  soort	  
Het	  stinkt	  er	  naar	  een	  heel	  chemisch	  misselijkmakend	  boeket.	  
Er	  is	  geen	  saneringsrapport	  van	  dat	  deel	  van	  de	  grond.	  	  
De	  metingen	  die	  er	  zijn	  geweest	  gingen	  over	  een	  dusdanig	  grof	  raster	  dat	  die	  niet	  gerust	  stellen.	  	  
	  De	  begroeide	  strook	  tegen	  het	  museum	  is	  amper	  gemeten	  
De	  metingen	  zijn	  niet	  diep	  genoeg	  gedaan,	  als	  er	  twee	  meter	  puin	  is	  gestort[	  met	  PAK	  en	  van	  alles]	  is	  daar	  
amper	  doorheen	  gemeten.	  
	  Omdat	  de	  olie	  zich	  kan	  verplaatsen	  met	  het	  grondwater	  is	  het	  rede	  om	  dat	  grondwater	  te	  meten	  en	  de	  
stroomrichtingen	  te	  bekijken.	  dat	  is	  onvoldoende	  gebeurd.	  Vooral	  als	  er	  op	  het	  NRE	  terrein	  grote	  
grondwaterrichtingveranderingen	  zijn	  geweest	  door	  de	  aardbeving	  van	  1990.	  Sommige	  stromen	  zijn	  met	  meer	  
dan	  een	  kwartslag	  van	  richting	  veranderd	  volgens	  de	  tekeningen	  in	  de	  rapporten	  
Sindsdien	  is	  er	  niet	  meer	  gemeten	  of	  de	  vervuiling	  gevolgd.	  Niet	  in	  het	  oppervlakkige	  en	  niet	  in	  het	  diepere	  
grondwater	  
	  
De	  dijk,	  die	  deels	  ook	  bebouwd	  gaat	  worden	  bevat	  koper,	  dat	  kan	  niet	  alles	  zijn,	  er	  komt	  een	  zware	  olielucht	  uit	  
die	  het	  als	  recreatie	  grond	  bij	  een	  lage	  luchtdruk	  zeer	  onplezierig	  maakt.	  
	  
De	  vijver,	  naast	  het	  DAFmuseum	  waar	  wooninc	  andere	  grond	  in	  zou	  willen	  schuiven	  is	  zeer	  vies,	  hij	  ruikt	  naar	  
een	  plaats	  met	  veel	  chemisch	  afval.	  Het	  heet	  gesaneerd	  maar	  er	  is	  een	  grote	  restvervuiling	  blijven	  zitten	  
Hier	  is	  nergens	  diep	  gemeten	  om	  te	  kijken	  of	  die	  kwik	  en	  andere	  zaken	  het	  diepere	  grondwater	  verderop	  bron	  
voor	  drinkwater,	  vervuilen.	  	  
Daar	  is	  bij	  de	  andere	  deelgebieden	  ook	  niet	  naar	  gekeken.	  om	  het	  dan	  over	  luchtkwaliteit	  veroorzaakt	  door	  
autoverkeer	  te	  hebben	  is	  erg	  kortzichtig.	  Ik	  maak	  bezwaar	  tegen	  deze	  houding.	  
De	  schade	  voor	  milieu	  is	  niet	  voldoende	  onderzocht	  en	  er	  is	  zeker	  niet	  voldoende	  gesaneerd.	  
De	  luchtkwaliteit,	  niet	  die	  van	  de	  auto’s	  maar	  die	  van	  uit	  de	  bodem,	  kan	  dus	  welgdegelijk	  een	  belemmering	  zijn	  
voor	  ontwikkeling.	  
	  
5.4	  Externe	  veiligheid	  
Afgezien	  van	  het	  gevaar	  uit	  de	  bodem	  kan	  ik	  dit	  onderzoek	  niet	  beoordelen.	  
	  
5.5	  bodem	  
5.5.2	  
	  zie	  bij	  punt	  5.3	  
	  
Grondwater,	  
Het	  aantal	  stoffen	  	  in	  het	  water	  is	  veel	  groter	  dan	  wat	  hier	  gemeten	  is.	  
Zonder	  de	  stroomrichtingen	  in	  de	  verscheidene	  lagen,	  ook	  de	  diepste,	  te	  meten	  is	  het	  onderzoek	  niet	  
voldoende	  
	  
asbest	  
Er	  is	  alleen	  gekeken	  naar	  asbest	  in	  stukjes.	  Er	  is	  niet	  gekeken	  naar	  de	  historie	  van	  het	  gebied,	  anders	  zou	  deze	  
conclusie	  hier	  niet	  staan.	  
Picus	  maakte	  deuren,	  ook	  brandveilige	  deuren.	  Asbest	  en	  hout	  werden	  op	  elkaar	  verlijmd	  en	  samen	  afgezaagd.	  
Het	  zaagsel	  en	  de	  resten	  werden	  gebruikt	  als	  brandstof	  voor	  de	  verwarming.	  Als	  de	  filters	  werden	  opengezet	  
lag	  het	  stof	  de	  hele	  wijk	  door,	  letterlijk	  tot	  in	  de	  wieg	  van	  de	  kinderen.	  	  
Nu	  is	  asbest	  in	  de	  grond	  niet	  zo	  erg,	  vochtig	  kan	  het	  geen	  kwaad.	  Als	  er	  inderdaad	  gebouwd	  gaat	  worden	  ligt	  
dat	  anders.	  De	  hopen	  zand	  die	  dan	  gemaakt	  worden	  drogen	  uit	  zonder	  de	  begroeiing	  die	  er	  nu	  opzit.	  Dat	  gaat	  
grote	  problemen	  geven.	  
Ik	  maak	  bezwaar	  tegen	  dit	  onzorgvuldige	  onderzoek	  als	  gevolg	  van	  verwaarlozen	  van	  een	  grondig	  historisch	  
onderzoek.	  
	  
5.5.3	  
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De	  lijst	  van	  tanks	  onder	  het	  museum	  is	  groot,	  er	  zijn	  drie	  verschillende	  plattegronden	  met	  in	  totaal	  minder	  
tanks	  dan	  op	  de	  lijst,	  maar	  wel	  andere.	  Minstens	  één	  lekte	  er	  al,	  vandaar	  de	  damwand.	  
Dit	  zegt	  voldoende.	  
Ik	  maak	  bezwaar	  tegen	  dit	  onzorgvuldige	  onderzoek	  als	  gevolg	  van	  verwaarlozen	  van	  een	  grondig	  historisch	  
onderzoek	  
conclusie:	  Het	  DAF	  museum	  uit	  het	  plan	  houden	  is	  niet	  vol	  te	  houden	  door	  de	  verweving	  van	  gebouw	  en	  
museum.	  	  
	  
5.6	  Natuur	  
	  
tabel	  5.3	  
niet	  juist	  
het	  hele	  NRE	  terrein	  ligt	  vol	  met	  konijnenkeutels.	  
vleermuizen,	  de	  watervleermuis	  huist	  er	  
amfibieën,	  geen	  amfibieën	  kan	  niet	  waar	  zijn,	  	  er	  zijn	  sporen	  van	  een	  salamander	  gezien	  bij	  de	  vijver	  
broedvogels,	  er	  zit	  zeker	  een	  uil	  
reptielen,	  gezien	  de	  uitkomst	  van	  de	  andere	  categorieën	  maak	  ik	  bezwaar	  om	  hier	  te	  gaan	  graven	  zonder	  nader	  
onderzoek	  
Dit	  onderzoek	  van	  trefpunt	  groen	  is	  ook	  niet	  gedaan	  aan	  de	  hand	  van	  veelvuldige	  observaties,	  er	  is	  eenmaal	  
doorheen	  gelopen.	  Dat	  daar	  veel	  subsidie	  mee	  gemoeid	  is	  zegt	  niets	  over	  de	  kwaliteit	  van	  het	  onderzoek.	  
Het	  is	  zeker	  niet	  gedaan	  met	  of	  zelfs	  maar	  uit	  naam	  van	  mensen	  uit	  de	  buurt	  die	  de	  omstandigheden	  daar	  goed	  
kennen.	  
	  
Er	  wass	  dus	  zeker	  een	  uitgebreid	  aanvullend	  onderzoek	  nodig,	  niet	  alleen	  naar	  de	  rugstreeppad.	  
dat	  is	  gehouden	  tussen	  half	  april	  en	  eind	  juli	  2012	  
Gezien	  het	  feit	  dat	  het	  leven	  in	  die	  plas	  zich	  snel	  ontwikkeld	  is	  een	  bijna	  drie	  jaar	  oud	  onderzoek	  de	  helft	  van	  
het	  leven	  van	  de	  plas	  oud.	  Ik	  maak	  bezwaar	  tegen	  de	  geldigheid	  van	  dit	  onderzoek.	  
	  
5.7	  duurzaamheid	  
ik	  maak	  bezwaar	  tegen	  de	  plaatsing	  van	  windturbines	  zoals	  voorgesteld	  onder	  de	  regel	  kruimelgevallen	  voor	  de	  
geluidsoverlast,	  die	  is	  namelijk	  niet	  getest	  in	  het	  akoestisch	  onderzoek.	  
	  
De	  warmte	  koude	  opslag	  betekent	  boren	  in	  ernstig	  vervuilde	  grond,	  	  
daar	  maak	  ik	  bezwaar	  tegen	  
	  Omdat	  de	  grondlagen	  niet	  goed	  in	  kaart	  zijn	  gebracht	  en	  ze	  op	  dit	  terrein	  sterk	  wisselend	  zijn,	  i.t.t.	  de	  
eenvormige,	  sterk	  vereenvoudigde	  doorsnede	  die	  de	  gemeente	  hanteert.	  
oudere	  rapporten	  mogen	  irrelevant	  zijn	  verklaard,	  de	  doorsnede	  van	  de	  bodem	  schiet	  niet	  ineens	  ineen	  andere	  
houding.	  
	  
pijler	  2	  bouwen	  en	  wonen	  
Hier	  kan	  niet	  voldaan	  worden	  aan	  bezonning	  van	  de	  woningen	  door	  de	  ligging	  van	  het	  bestaande	  stratenplan.	  
Ik	  maak	  bezwaartegen	  deze	  redenatie.	  Niemand	  heeft	  geëist	  dat	  het	  hoogste	  gebouw	  voor	  lagere	  gebouwen	  
moet	  staan	  en	  zo	  de	  zon	  weg	  moet	  houden.	  
	  
duurzaamheid	  
Helemaal	  achteraan,	  bij	  overige	  maatregelen	  

-‐ …Tijdens	  de	  bouw	  zal	  aandacht	  worden	  besteed	  aan	  de	  bouwplaats	  in	  relatie	  tot	  de	  omgeving,	  de	  
milieu-‐impact	  van	  de	  bouwplaats	  en	  het	  afvalmanagement	  

Ik	  maak	  bezwaar	  tegen	  deze	  stelling	  
Die	  aandacht	  moet	  in	  een	  grondig	  plan	  voor	  de	  bouw	  geregeld	  zijn.	  Als	  dat	  gebeurd	  zijn	  de	  kosten	  aanmerkelijk	  
lager,	  voor	  de	  gemeente,	  voor	  Wooninc	  en	  voor	  iedereen	  straks	  de	  ontstane	  ,	  voorziene,	  schade	  gaan	  betalen.	  
	  
hoofdstuk	  6	  waterparagraaf	  
	  
6.2	  beleid	  
-‐	   Voor	  de	  verbetering	  van	  de	  waterkwaliteit	  wordt	  primair	  uitgegaan	  van	  de	  bronnen……waarbij	  
verontreinigende	  stoffen	  zoveel	  mogelijk	  verwijderd	  worden	  voor	  ze	  zich	  via	  de	  watersystemen	  verspreiden	  
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ik	  maak	  bezwaar	  om	  het	  DAF	  museum	  zelf	  uit	  het	  plan	  te	  laten	  om	  deze	  rede.	  
ik	  maak	  bezwaar	  om	  de	  vervuiling	  van	  koper	  onder	  en	  inde	  dijk	  niet	  verder	  te	  saneren,	  speciaal	  om	  deze	  rede	  
	  

-‐ schone	  waterbodems	  
Om	  deze	  rede	  maak	  ik	  nogmaals	  bezwaar,	  de	  Dommel	  is	  net	  gesaneerd	  en	  het	  is	  niet	  vol	  te	  houden	  dat	  het	  
water	  niet	  al	  jaren	  de	  vervuiling	  van	  dit	  terrein	  uitspoelt.	  Als	  het	  terrein	  totaal	  verhard	  is	  stroomt	  het	  
grondwater	  gewoon	  door,	  met	  medenemen	  van	  de	  stoffen	  uit	  de	  grond	  en	  de	  lekkende	  tanks.	  Of	  de	  stromen	  
gaan	  over	  het	  NRE	  terrein	  naar	  de	  Dommel,	  of	  ze	  gaan	  tegengesteld	  via	  de	  Laak	  naar	  de	  Dommel.	  	  
Ik	  verzoek	  u	  zich	  hier	  aan	  de	  wet	  te	  houden.	  

	  
-‐ mooi	  water,	  

Strikt	  genomen	  buiten	  het	  plangebied	  zone	  IV	  maar	  wel	  duidelijk	  aanwezig	  op	  de	  kaft	  van	  de	  Wooninc	  
verkoopfolder.	  Als	  hiermee	  de	  vijver	  met	  stapstenen	  voor	  NRE	  bedoeld	  wordt,	  ik	  maak	  bezwaar	  tegen	  deze	  
verbuiging	  van	  een	  fundament	  voor	  een	  podium	  	  op	  een	  evenemententerrein	  tot	  	  benoeming	  voor	  mooi	  water.	  	  

	  
6.3	  

beschrijving	  watersysteem	  plangebied	  van	  de	  huidige	  situatie	  
	  
	  6.4	  toekomstige	  situatie	  van	  het	  watersysteem	  

hier	  worden	  museum	  en	  woningen	  weer	  als	  eenheid	  	  gepresenteerd	  
Ik	  maak	  bezwaar	  tegen	  deze	  warrige	  gang	  van	  zaken.	  
Ik	  maak	  ook	  bezwaar	  tegen	  de	  warrige	  voorlichting.	  Dat	  het	  hemelwater	  op	  het	  oppervlaktewater	  geloosd	  gaat	  
worden	  via	  het	  nieuw	  aan	  te	  leggen	  riool	  klinkt	  heel	  mooi.	  Het	  verhaal	  van	  de	  gemeente	  is	  toch	  anders,	  daar	  
wordt	  dat	  nieuwe	  riool	  gebruikt	  voor	  afvoer	  van	  vies	  water	  van	  gebouw	  3	  en	  gebouw	  5th.	  
Ik	  hoop	  dat	  het	  niet	  zo	  de	  Dommel	  ingaat,	  Of	  er	  komen	  minstens	  2	  riolen.	  
waarom	  dat	  niet	  kan	  wachten	  tot	  het	  bouwverkeer	  klaar	  is	  met	  rijden	  is	  een	  raadsel,	  misschien	  toch	  die	  
waterbak	  onder	  de	  grond?	  
Daarbij	  staat	  er	  nergens	  wat	  er	  met	  het	  oude	  riool	  gaat	  gebeuren.	  

	  
6.5	  

De	  afspraken	  met	  het	  waterschap.	  
Kennen	  zij	  de	  rapporten	  van	  onder	  het	  DAF	  museum?	  Weten	  zij	  van	  het	  bestaan	  van	  de	  damwand?	  Daar	  het	  
nergens	  in	  deze	  uitwerking	  vermeld	  staat	  betwijfel	  ik	  dit	  en	  lijkt	  ook	  dit	  op	  onjuiste	  voorlichting.	  niet	  alleen	  aan	  
de	  lezer	  maar	  ook	  aan	  het	  waterschap	  
	  
Tot	  zover	  mijn	  opmerkingen	  bij	  de	  tekst	  van	  het	  uitbreiding	  bestemmingsplan	  	  
	  

	  
Wat	  staat	  er	  dus	  niet	  in	  de	  uitwerking	  en	  ook	  niet	  in	  de	  bestemmingsplannen	  maar	  is	  wel	  van	  belang	  voor	  de	  
bouwplannen	  in	  het	  terrein	  Picuskade,	  zone	  IV?	  

	  
Een	  goed	  historisch	  rapport	  met	  gevolgen	  vervuiling	  per	  industrie.	  zoals	  Waar	  kwam	  de	  kwik	  vandaan?	  welke	  
kwikverbinding	  is	  gevonden?Waar	  komt	  al	  het	  glas	  vandaan?	  
Waarom	  is	  er	  voor	  zo	  een	  beperkt	  gebied	  niet	  gekeken	  naar	  combinatietoxicologie?	  
Waarom	  is	  er,	  met	  de	  geschiedenis	  enigszins	  bekend,	  niet	  in	  een	  fijnmaziger	  grid	  gemeten	  en	  op	  grotere	  
diepte?	  door	  de	  puinlagen	  heen?	  
Waar	  is	  het	  rapport	  van	  de	  sanering	  onder	  de	  hal	  van	  het	  Dafmuseum?	  	  
Waar	  is	  het	  rapport	  van	  de	  schoonzand	  verklaring	  van	  de	  Dijk?	  
Hoe	  komt	  die	  koper	  daar	  en	  wat	  zit	  er	  nog	  meer	  op	  grotere	  diepte,	  dus	  aan	  de	  rand	  van	  de	  vijver?	  
Wat	  gaat	  er	  gebeuren	  met	  het	  oppervlakkige	  grondwater	  als	  er	  bossen	  met	  leidingen	  en	  riool	  enzovoorts	  op	  
gelegd	  worden?	  	  
Wat	  gaat	  er	  gebeuren	  met	  de	  leidingen	  die	  onder	  de	  enorme	  puinlaag	  zitten,	  ze	  zijn	  niet	  schoon	  gemaakt	  na	  
gebruik.	  O	  a,	  soorten	  minerale	  olie.	  
	  
Wat	  gaat	  er	  gebeuren	  met	  de	  Fallopia	  Japonica	  die	  nu	  welig	  tiert	  naast	  het	  dafmuseum?	  	  
Daar	  moet	  een	  apart	  plan	  voor	  komen	  wat	  nog	  nergens	  vermeld	  is.	  
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De	  schade	  die	  deze	  plant	  kan	  veroorzaken	  is	  herhaaldelijk	  de	  afgelopen	  jaren	  gemeld,	  zou	  dus	  in	  dit	  plan	  
kunnen	  staan.	  

	  
De	  damwand,	  de	  locatie,	  zijn	  levensduur	  en	  de	  plannen	  ermee	  
De	  rede	  van	  de	  damwand	  
Wat	  zijn	  de	  richtingen	  van	  de	  grondwaterstromen,	  voor	  de	  vooruitzichten	  van	  het	  schoonblijven	  van	  net	  
gesaneerde	  grond	  of	  de	  grond	  van	  de	  buren	  
Wat	  weet	  het	  waterschap	  
Wat	  weet	  het	  waterschap	  daaraan	  grenzend	  stroomafwaarts?	  

	  
Wie	  is	  verantwoordelijk?	  	  
Op	  12	  maart	  ruziën	  de	  twee	  partijen	  wie	  welke	  stukken	  ter	  inzage	  moet	  geven	  aan	  omwonenden,	  ze	  ontkennen	  
allebei	  dat	  ze	  ervoor	  verantwoordelijk	  zijn.	  
	  
In	  verdere	  voorlichting	  zegt	  de	  gemeente	  dat	  het	  Wooninc	  is.	  In	  dit	  rapport	  blijkt	  dat	  de	  gemeente	  met	  
Wooninc	  dit	  samen	  doet.	  dat	  werpt	  een	  totaal	  ander	  licht	  op	  de	  zaak.	  
Een	  gemeente	  die	  met	  de	  ene	  hand	  de	  taken	  pland	  en	  met	  de	  andere	  ontkent	  zaait	  wantrouwen	  naar	  iedereen,	  
misschien	  ook	  wel	  naar	  de	  zakenpartner.	  die	  zakenpartner	  die	  dreigt	  weer	  omwonenden,	  zie	  ook	  de	  
toegevoegde	  notulen	  en	  de	  mail	  van	  meneer	  Buursink.	  
Door	  deze	  situatie	  is	  er	  een	  constant	  wisselen	  in	  dit	  rapport	  over	  het	  meenemen	  van	  het	  DAFmuseum	  in	  het	  
plan	  of	  toch	  maar	  niet.	  
Over	  de	  plichten	  van	  informatie	  aan	  de	  omwonenden,	  met	  verschillende	  warrige	  informatie	  tot	  gevolg.	  
De	  oorzaak	  zit	  waarschijnlijk	  bij	  de	  financiën	  
Ik	  maak	  bezwaar	  tegen	  de	  gevolgen	  van	  deze	  onderlinge	  strijd,	  namelijk	  het	  vernietigen	  van	  de	  buurtstructuur	  
en	  voor	  veel	  mensen	  het	  woongenot	  en	  straks	  de	  bijkomende	  financiële	  gevolgen	  voor	  particulieren	  in	  de	  
buurt	  en	  alle	  belasting	  betalers	  van	  Eindhoven	  

	  	  	  
Wat	  mist	  er	  in	  het	  rapport	  in	  de	  manier	  van	  schrijven?	  Er	  is	  geen	  verschil	  tussen	  het	  poneren	  van	  een	  stelling,	  
een	  onderbouwing	  of	  een	  argument.	  
Dat	  maakt	  het	  warrig,	  slecht	  leesbaar	  en	  voor	  iedereen	  blijkt	  dat	  er	  bij	  de	  opstellers	  van	  dit	  plan	  geen	  sprake	  
meer	  kan	  zijn	  van	  inspraak	  of	  zelfs	  maar	  een	  vraag.	  
Dat	  is	  een	  slecht	  uitgangspunt	  om	  een	  Zienswijze	  in	  te	  gaan	  
	  
	  
Als	  	  besluit	  een	  citaat	  uit	  bestemmingsplan	  2007,	  editie	  2008	  
	  
pagina	  52	  
Het	  eerste	  vereiste	  voor	  een	  goede	  handhaving	  is	  een	  handhaafbaar	  bestemmingsplan.	  Bij	  het	  ontwikkelen	  van	  
de	  standaardvoorschriften	  voor	  het	  stedelijk	  gebied	  van	  Eindhoven	  is	  daarom	  gekozen	  voor	  een	  zo	  helder	  
mogelijke	  juridische	  methodiek.	  De	  voorschriften	  zijn	  zo	  geredigeerd	  dat	  deze	  in	  de	  toetsingspraktijk	  goed	  
hanteerbaar	  zijn.	  Planvoorschriften	  dienen	  duidelijke	  normen	  te	  bevatten	  die	  niet	  voor	  verschillende	  uitleg	  
vatbaar	  zijn	  en	  tevens	  actueel	  en	  controleerbaar	  zijn…….	  
Om	  deze	  kwaliteit	  voor	  de	  planperiode	  te	  garanderen	  is	  vereist,	  dat	  in	  de	  praktijk	  de	  planvoorschriften	  strikt	  
worden	  toegepast	  en	  gehandhaafd.	  
Goede	  voorlichting	  en	  informatievoorziening	  dragen	  bij	  aan	  een	  verbetering	  in	  de	  naleving	  van	  de	  
bestemmingsplannen.	  In	  het	  bijzonder	  wordt	  daaraan	  in	  de	  inspraakfase	  van	  de	  bestemmingsprocedure	  de	  
nodige	  aandacht	  besteed	  
	  
Uit	  het	  voorgaande	  [	  de	  vorige	  24	  	  bladzijden]	  blijkt	  dat	  de	  uitbreiding	  van	  het	  bestemmingsplan	  Tongelre	  
binnen	  de	  ring	  Picuskade	  niet	  past	  op	  het	  onderliggende	  plan	  editie	  2008,	  niet	  op	  editie	  2005	  ,	  intern	  niet	  
passend	  is	  en	  niet	  passend	  is	  binnen	  de	  huidige	  wet	  en	  regelgeving.	  
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Persoonlijk	  nawoord	  
	  
Tot	  slot	  wil	  ik	  vermelden	  dat	  ik	  het	  een	  onwenselijke	  gang	  van	  zaken	  vind	  dat	  je	  alleen	  als	  echtpaar	  in	  
Eindhoven	  kan	  wonen	  als	  een	  van	  de	  twee	  er	  meer	  dan	  een	  halve	  weektaak	  aan	  heeft	  om	  de	  plannen	  van	  de	  
gemeente	  in	  de	  gaten	  te	  houden.	  Voor	  je	  het	  weet	  is	  je	  huis	  niets	  meer	  waard	  en	  wordt	  het	  wonen	  en	  werken	  
je	  onmogelijk	  gemaakt	  door	  de	  plannen	  van	  de	  gemeente.	  	  
Mensen	  doen	  meer	  en	  effectiever	  in	  hun	  dagelijks	  werk	  en	  in	  vrijwilligers	  werk	  als	  ze	  zich	  veilig	  voelen.	  Deze	  
gemeente	  laat	  burgers	  zich	  in	  hun	  eigen	  wijk	  en	  eigen	  huissituatie	  onveilig	  voelen	  door	  de	  constante	  
onzekerheid.	  	  
De	  informatie	  is	  slecht,	  de	  website	  onleesbaar,	  sommige	  stukken	  zoals	  voorontwerp	  bestemmingsplan	  
onleesbaar,	  de	  kaarten	  kloppen	  niet	  altijd	  of	  zijn	  de	  verkeerde,	  	  de	  voorlichting	  aan	  burgers	  is	  vaak	  onjuist	  en	  
die	  aan	  de	  raad	  ook.	  Dat	  alles	  is	  wel	  duur,	  werkt	  trager,	  maar	  is	  contraproductief.	  
	  
Ik	  weet	  goed	  dat	  je	  normaal	  geen	  bezwaar	  meer	  in	  kunt	  dienen	  op	  een	  bestaand	  bestemmingsplan.	  Toch	  doe	  ik	  
dat,	  er	  zijn	  zoveel	  extra	  bezwarende	  feiten	  in	  de	  uitleg	  aan	  de	  raad	  verzwegen	  dat	  het	  nu,	  bij	  de	  uitwerking	  ,	  
toch	  genoemd	  moet	  worden.	  Dat	  de	  raad	  destijds	  verkeerd,	  met	  een	  verkeerd	  en	  onvolledig	  plan	  ,	  heeft	  
moeten	  beslissen	  zegt	  niet	  dat	  je	  dan	  vervuiling	  en	  veel	  meer	  zoveel	  jaar	  later	  klakkeloos	  moet	  toedekken.	  
	  
	  
Hoogachtend,	  Lucie	  Loopstra-‐Moonen	  
	  
bijlage	  
1	  brief	  meneer	  Buursink	  
2	  notulen	  besprekingen,	  	  
3	  aantekeningen	  dafmuseum	  november	  2014	  
4	  uit	  boekje	  over	  stinkende	  olie	  
	  	  	  
bijlage	  1,	  we	  kregen	  deze	  mail	  van	  een	  G	  mail	  account,	  het	  zou	  van	  meneer	  Buursink	  kunnen	  
zijn	  maar	  daar	  iedereen	  zo	  een	  account	  aan	  kan	  maken	  is	  dat	  niet	  zeker.	  
Het	  is	  een	  zo	  merkwaardig	  passeren	  van	  de	  hoofdzaken	  dat	  het	  opmerkelijk	  is.	  
Onderaan	  de	  voorlichting	  die	  de	  buurt	  gekregen	  heeft	  
	  
Geachte	  heer,	  mevrouw,	  
	  
Via	  onze	  huurders	  uw	  uitnodiging	  ontvangen.	  Wij	  schrikken	  enigszins	  van	  de	  inhoud,	  van	  de	  'grote'	  
woorden	  die	  worden	  gebezigd	  die	  in	  geen	  enkel	  opzicht	  iets	  met	  ons	  mooie	  nieuwbouwplan	  te	  
maken	  hebben.	  Dat	  is	  jammer	  omdat	  dit	  de	  kwaliteit	  van	  de	  discussie	  vertroebeld	  en	  omdat	  de	  
ervaring	  leert	  dat	  het	  in	  de	  verdere	  processtappen	  weinig	  effectief	  is.	  
Wat	  ons	  nog	  het	  meeste	  bezig	  houdt	  is	  de	  vraag	  wat	  er	  mis	  is	  met	  'sociale	  woningbouw'	  op	  een	  
plek	  waar	  we	  al	  vele	  sociale	  huurwoningen	  hebben	  staan.	  
Kunt	  en	  wilt	  u	  voor	  ons	  die	  vraag	  beantwoorden?	  
	  
Voor	  het	  overige	  respecteren	  wij	  uw	  betrokkenheid	  en	  uw	  inspanningen;	  onze	  keuze	  zou	  echter	  een	  
andere,	  meer	  evenwichtige	  formulering	  zijn.	  Maar	  dat	  terzijde.	  
	  
Met	  vriendelijke	  groet,	  Henk	  Buursink	  

planning	  van	  wooninc.	  12	  maart	  2014	  
over	  4	  weken	  aanvraag	  omgevingsvergunning,	  vanaf	  september	  oktober	  gaan	  bouwen	  en	  als	  het	  tegenzit	  een	  
paar	  maandjes	  later.	  
planning	  van	  wooninc.	  	  5	  november	  2014,	  
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Ze	  willen	  voor	  1	  maart	  	  beginnen	  met	  voorbereidende	  werkzaamheden.	  En	  dan	  wachten	  ze	  dus	  niet	  de	  
bezwaren	  af	  maar	  laten	  een	  rechter	  een	  oordeel	  vellen	  als	  dat	  gevraagd	  wordt.	  
	  
bijlage	  2	  

aantekeningen	  picusbouw	  bijeenkomst	  5	  nov	  2014	  	  
bijeenkomst	  voor	  buurt	  en	  kopers	  in	  dafmuseum	  
Het	  was	  geen	  geleide	  discussie	  of	  vragen	  ronde	  maar	  een	  wandeling	  langs	  vage	  panelen.	  
Dit	  zijn	  geen	  notulen	  maar	  	  opvallende	  zaken	  voor	  mensen	  die	  niet	  konden	  komen.	  	  
Wat	  opviel	  	  
Aanwezig	  wel	  meneer	  Clijsen	  van	  Laride,	  niemand	  zichtbaar	  van	  Wooninc	  zelf.	  Mensen	  stelden	  zich	  niet	  voor,	  
het	  kan	  zijn	  dat	  ik	  iemand	  gemist	  heb.	  
Meneer	  Clijsen	  kon	  geen	  vraag	  beantwoorden	  en	  verwees	  naar	  techneut	  Martijn	  ,	  voor	  antwoorden	  zie	  
verderop	  
Vanuit	  de	  gemeente	  wordt	  het	  bouwproces	  begeleid	  door	  meneer	  R	  Scheepens.	  	  
Meneer	  Scheepens	  zei	  dat	  hij	  zelf	  niet	  goed	  op	  de	  hoogte	  was	  van	  de	  exacte	  procedure	  van	  volgorde	  bouwplan	  
aanvragen,	  bezwaar	  indienen,	  bouwrijp	  maken,	  bezwaren	  afhandelen,	  mogen	  bouwen,	  voorziening	  aanvragen.	  
Het	  is	  wel	  de	  man	  die	  op	  de	  handhaving	  ervan	  moet	  toezien.	  
De	  bouwende	  partij	  maakt	  nu	  min	  of	  meer	  zijn	  eigen	  regels	  en	  dat	  mag	  dus	  
Er	  is	  een	  wijziging	  aangevraagd	  voor	  het	  bestemmingsplan	  wat	  de	  bouw	  mogelijk	  moet	  maken.	  Die	  werd	  niet	  
besproken,	  aangekondigd,	  voorgesteld.	  Terwijl	  deze	  bijeenkomst	  werd	  aangekondigd	  als	  de	  laatste	  
mogelijkheid	  om	  bezwaar	  te	  maken.	  Dat	  is	  dus	  niet	  juist,	  er	  moet	  een	  heel	  proces	  beginnen.	  Van	  af	  morgen	  ligt	  
pas	  de	  wijziging	  bestemmingsplan	  ter	  inzage,	  de	  plannen	  van	  Wooninc	  zijn	  nog	  niet	  door	  de	  gemeente	  
ontvangen	  en	  liggen	  ook	  niet	  ter	  inzage.	  Meneer	  Scheepens	  heeft	  daarover	  een	  rectificatie	  naar	  de	  krant	  
gestuurd	  maar	  die	  is	  niet	  geplaatst.	  in	  ED	  van	  6	  nov	  staat	  dat	  pas	  als	  het	  uitwerkingsplan	  van	  het	  
bestemmingsplan	  in	  werking	  is	  getreden	  de	  omgevingsvergunning=	  bouwvergunning	  kan	  worden	  afgegeven.	  
Alle	  milieurapporten	  zijn	  de	  milieurapportage	  en	  die	  zit	  in	  het	  uitwerkingsplan.	  
Ook	  daartegen	  is	  bezwaar	  mogelijk.	  	  
Dan	  blijft	  de	  vraag	  wie	  er	  belanghebbende	  is.	  Wordt	  alles	  bekeken	  door	  alleen	  een	  ambtelijke	  commissie	  dan	  
maakt	  alleen	  de	  gemeente	  uit	  wiens	  klacht	  ontvankelijk	  is,	  is	  er	  een	  commissie	  van	  buiten	  dan	  maakt	  die	  uit	  
welke	  argumenten	  ontvankelijk	  zijn,	  en	  dat	  heeft	  niet	  altijd	  met	  woonafstand	  te	  maken.	  De	  gemeente	  maakt	  
uit	  welke	  commissie	  er	  gebruikt	  gaat	  worden.	  Bij	  kleine	  zaken	  is	  het	  een	  ambtelijke	  commissie,	  bij	  iets	  als	  de	  
Reigerschool	  was	  er	  een	  commissie	  van	  buiten.	  tegen	  het	  besluit	  welke	  commissie	  gekozen	  wordt	  is	  geen	  
beroep	  mogelijk[	  volgens	  de	  gemeente]	  De	  gemeente	  wil	  meer	  ambtelijke	  commissies	  wegens	  bezuinigingen.	  
Na	  een	  zitting	  van	  een	  ambtelijke	  commissie	  is	  er	  geen	  verplichting	  om	  klagers	  op	  de	  hoogte	  te	  houden	  van	  de	  
besluiten	  daarna.	  Je	  mag	  dus	  klagen,	  er	  is	  een	  zitting,	  en	  dat	  was	  het	  dan.	  Zoals	  nu	  gebeurd	  bij	  de	  bezwaren	  
tegen	  5th.	  het	  is	  juist	  volgens	  de	  gemeente,	  maar	  er	  zijn	  vraagtekens	  bij	  te	  zetten	  
Iemand	  zal	  dus	  moeten	  achterhalen	  wat	  er	  al	  kan	  voordat	  bezwaren	  en	  beroep	  is	  afgehandeld.	  Op	  welke	  grond	  
je	  dus	  een	  voorlopige	  voorziening	  aan	  kan	  vragen.	  	  De	  gemeente	  vraagt	  dus	  hier	  dat	  de	  bewoners	  de	  rechter	  
vragen	  dit	  project	  te	  toetsen.	  
Ze	  willen	  voor	  1	  maart	  	  beginnen	  met	  voorbereidende	  werkzaamheden.	  En	  dan	  wachten	  ze	  dus	  niet	  de	  
bezwaren	  af	  maar	  laten	  een	  rechter	  een	  oordeel	  vellen	  als	  dat	  gevraagd[	  en	  betaald	  door	  burgers	  ]	  wordt	  
Het	  is	  nu	  	  dus	  zo	  dat	  we	  samen	  de	  ambtenaren	  en	  wethouders	  betalen,	  die	  vragen	  nu	  aan	  de	  burgers	  of	  ze	  ook	  
de	  rechter	  willen	  betalen	  omdat	  ze	  zelf	  niet	  met	  de	  burgers	  willen	  overleggen.	  
mooier	  kan	  ik	  het	  helaas	  niet	  maken.	  Als	  dit	  de	  praktijk	  is	  dan	  is	  dat	  even	  wennen,	  maar	  enige	  
zelfwerkzaamheid	  kost	  dus	  geld.	  Dat	  zal	  voor	  sommigen	  een	  probleem	  zijn,	  jammer	  genoeg	  wordt	  daar	  op	  
gespeculeerd.	  
	  
Een	  zaal	  waar	  mensen	  centraal	  vragen	  konden	  stellen	  was	  er	  niet	  
Er	  was	  wel	  een	  standje	  waar	  belangstellenden	  voor	  een	  woning	  zich	  in	  konden	  schrijven,	  alleen	  van	  de	  huizen,	  
de	  rest	  was	  plattegrondloos.	  
Er	  is	  maar	  een	  woning	  geschikt	  voor	  rolstoelgebruik,	  de	  anderen	  hebben	  een	  onmogelijke	  gedraaide	  trap	  
Er	  ontbraken	  ook	  deze	  keer	  zij-‐	  aanzichten	  van	  de	  nieuwe	  situatie	  
Op	  ‘veraf	  tekeningen’	  was	  de	  hoge	  flat	  de	  kleur	  van	  de	  lucht	  en	  de	  wolken	  en	  de	  nieuwbouw	  op	  de	  voorgrond	  
laag	  en	  met	  warme	  kleuren	  
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Om	  het	  nog	  mooier	  te	  maken	  was	  er	  op	  het	  buurterrein	  achter	  5th	  een	  hele	  markt	  gefantaseerd	  [	  volgens	  de	  
gemeente	  komt	  die	  daar	  niet]	  er	  was	  aan	  de	  overkant	  van	  het	  water	  een	  prachtige	  dubbele	  rij	  bomen	  
getekend,	  Die	  staan	  en	  er	  niet	  en	  die	  komen	  er	  niet	  
De	  vijver	  naast	  5th	  is	  wel	  gepland,	  de	  brug	  erover	  ook.	  
De	  folder	  geeft	  5th	  NRE	  op	  de	  plattegrond	  op	  veilige	  afstand	  aan,	  in	  de	  situatietekening	  staat	  het	  terras	  terecht	  
direct	  naast	  de	  woningen,	  dus	  niet	  zoals	  meneer	  van	  Stiphout	  zei	  van	  de	  buurt	  af	  gericht,	  maar	  zonder	  enige	  
geluidsbescherming	  naast	  het	  gebouw.	  	  
Het	  maakt	  uit	  of	  dat	  een	  bestaande	  situatie	  is	  waar	  je	  voor	  kiest	  of	  dat	  je	  een	  huis	  hebt	  gekocht	  aan	  een	  terrein	  
zonder	  horecabestemming	  en	  dan	  dit	  krijgt.	  Er	  is	  dus	  een	  5th,	  een	  binnenterras[	  de	  muren	  mogen	  niet	  op	  de	  
bodem	  aansluiten	  omdat	  de	  schadelijke	  dampen	  uit	  de	  ondergrond	  weg	  moeten	  kunnen],	  en	  een	  terras	  aan	  de	  
zijkant,	  samen	  geschat	  volgens	  vergunning	  op	  900	  klanten.	  Dit	  is	  dan	  de	  kleinschalige	  horeca.	  
De	  bomen	  op	  het	  eigen	  terrein	  die	  er	  eerst	  wel	  waren	  zijn	  er	  nu	  uit.	  
De	  flat	  tegenover	  het	  witte	  haakgebouw	  is	  weg,	  dat	  scheelt	  wel,	  het	  aantal	  éénkamer	  appartementen	  is	  daar	  
wel	  toegenomen,	  met	  dakterras	  voor	  feesten.	  
Eronder	  nu	  geen	  parkeergarages	  meer,	  de	  bewoners	  mogen	  een	  plaatsje	  in	  de	  buurt	  zoeken[	  van	  Wooninc,	  	  de	  
buurt	  is	  niets	  gevraagd]	  
De	  bewoners	  van	  het	  haakgebouw	  mogen	  zelf	  niet	  op	  hun	  dak	  een	  terras	  aanleggen.	  
Er	  waren	  geen	  plaatjes	  wat	  nu	  precies	  de	  uitbreiding	  van	  het	  museum	  was.	  Het	  museum	  is	  in	  de	  praktijk	  een	  
conferentiecentrum.	  Niet	  buurtgebonden,	  alleen	  parkeer-‐overlast	  gevend	  
het	  huis	  met	  de	  papieren	  meubels	  wat	  nu	  baadt	  in	  het	  zonlicht	  wordt	  een	  donker	  geval	  waar	  geen	  licht	  meer	  
bij	  kan,	  er	  staan	  bomen	  voorgetekend	  en	  de	  ramen	  bovenverdieping	  zijn	  verwijderd.	  
	  
Parkeeroverlast	  en	  verkeersoverlast,	  ik	  heb	  het	  gemist	  ,	  alleen	  gehoord	  dat	  het	  dus	  erger	  wordt,	  er	  zijn	  minder	  
huizen	  met	  plaats,	  en	  niet	  iedereen	  doet	  afstand	  van	  zijn	  auto.	  Dit	  heet	  wel	  ‘naast	  het	  station’maar	  is	  dat	  niet.	  
Het	  HOV	  is	  er	  nog	  niet	  en	  komt	  op	  meer	  dan	  200	  meter	  afstand.	  
	  	  
de	  parkeerkelders	  komen	  boven	  grondwater,	  zo	  ver	  mogelijk,	  want	  ze	  willen	  geen	  nattigheid	  daar….	  
Alles	  kan	  worden	  geboord	  want	  alle	  grond	  is	  schoon,	  alles	  is	  gecontroleerd	  door	  milieudienst	  en	  daarmee	  klaar.	  
Er	  zal	  dus	  niet	  geheid	  worden.	  Er	  werd	  ineens	  gezwegen	  over	  het	  losse	  gebouw	  met	  36	  appartementen.	  
Er	  is	  dan	  vrijwel	  geen	  bemaling	  nodig.	  Uitgegraven	  wordt	  maar	  60	  cm,	  met	  uitzondering	  van	  de	  liftschachten,	  
die	  komen	  tot	  4	  meter.	  
Grondwaterstromen	  worden	  niet	  verstoord	  op	  deze	  manier.	  
Het	  riool	  wordt	  gescheiden	  in	  schoon	  en	  vies.Het	  wordt	  eerst	  gebouwd	  en	  later	  aangesloten	  
	  Schoonwater=	  regenwater,	  gaat	  via	  het	  nieuw	  te	  maken	  riool	  op	  het	  NRE	  terrein	  naar	  de	  Dommel.het	  vieze	  
water	  gaat	  naar	  de	  Tongelresestraat	  
De	  put	  in	  de	  vijver	  is	  nu	  veel	  te	  diep	  en	  wordt	  aangevuld	  met	  grond	  uit	  de	  omgeving[	  en	  wordt	  dus	  niet	  verder	  
gesaneerd]En	  de	  grond	  die	  er	  ingaat	  is	  niet	  schoon	  genoeg	  daarvoor???	  	  
De	  verhoging	  trappenhuis	  tegenover	  picusvilla	  doet	  vermoeden	  dat	  daar	  later	  nog	  een	  hogere	  flat	  tegenaan	  
gebouwd	  wordt.	  
Er	  is	  nog	  niets	  over	  toegankelijkheid/	  vluchtroutes	  doorgesproken	  met	  de	  brandweer,	  de	  vorige	  keer	  is	  de	  
tekening	  afgekeurd.	  
Er	  werd	  totaal	  niets	  gezegd	  over	  damwand	  of	  andere	  zaken	  onder	  het	  dafmusem	  
	  
Lucie	  Loopstra-‐Moonen	  
	  
Bijlage	  3	  
laride/	  wooninc/	  schepens	  
	  12	  maart	  2014	  
laten	  zien	  van	  nieuwe	  plannen/	  bijgewerkte	  plannen	  van	  de	  wooninc	  gebouwen	  picuskade	  
contact	  met	  bewoners	  haakgebouw	  gedaan	  door	  laride/	  rené	  clijsen	  	  
in	  gemeentehuis	  
	  
De	  plannen	  waren	  bijgewerkt,	  niet	  om	  de	  eisen	  van	  de	  bewoners	  van	  het	  haakgebouw	  te	  plezieren	  maar	  door	  
de	  eisen	  van	  de	  gemeente	  en	  de	  minister.	  Meer	  sociale	  woningbouw,	  kleiner,	  betaalbaarder.	  
Volgens	  laride	  ‘Het	  was	  fantastisch	  dat	  deze	  architectonische	  kwaliteit	  gemaakt	  wordt	  ‘klagers	  uit	  het	  
haakgebouw	  werden	  gedreigd	  met	  het	  plaatsen	  van	  de	  TUE	  containerwoningen	  en	  aan	  architectuur	  10.000	  per	  
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woning	  minder	  besteed.	  Ze	  klaagden	  over	  huurwoningen	  i.p.v.	  toegezegde	  koopwoningen	  uit	  angst	  voor	  een	  
groot	  verloop	  van	  bewoners	  en	  daardoor	  een	  mindere	  samenhang	  in	  de	  buurt	  dan	  dat	  ze	  gehoopt	  hadden.	  
	  	  
Verder	  was	  er	  geen	  overleg	  aldus	  meneer	  Renee	  van	  Laride,	  ;’We	  zijn	  al	  zover	  met	  de	  plannen	  ,	  we	  houden	  
toch	  aan	  onze	  visie	  vast”’	  
	  
De	  architectonische	  verbeelding	  werd	  gepresenteerd	  door	  de	  architect.	  Het	  worden	  gebouwen	  met	  
woonemotie.	  
Het	  wordt	  een	  gebouw	  wat	  je	  aan	  wilt	  raken	  en	  moet	  herinneren	  aan	  de	  stoere	  opslaggebouwen	  die	  daar	  
hebben	  gestaan.	  
De	  persiltoren	  kwam	  	  ineens	  niet	  meer	  ter	  sprake,	  na	  10	  jaar	  afbranden	  en	  iets	  met	  de	  tekst	  erop.	  
	  
De	  plaatjes	  waren	  zelfs	  volgens	  de	  architect	  toch	  wel	  iets	  te	  mooi	  groen	  geworden,	  werkelijk	  vanuit	  de	  tuin	  van	  
een	  huis	  in	  het	  haakgebouw	  met	  mooie	  bomen.	  De	  luchtballon	  was	  wel	  uit	  de	  decoratie,	  de	  kerstgroep	  nog	  
niet.	  
	  
groen	  was	  verder	  nog	  niet	  uitgewerkt,	  maar	  ze	  vonden	  het	  zelf	  veelbelovend…er	  stond	  inderdaad	  geen	  boom	  
in	  de	  aarde.	  De	  privetuinen	  van	  de	  te	  dure	  koopwoningen	  waren	  nu	  gemeenschappelijk	  gebied	  geworden,	  Van	  
Hout	  wil	  advies	  geven	  over	  beplanting,	  schaduw	  koelte	  en	  akoestiek	  werking,	  daar	  was	  nog	  niet	  over	  
nagedacht.	  Hij	  geeft	  advies,	  maar	  of	  ze	  er	  naar	  willen	  luisteren,	  daar	  leek	  het	  niet	  op.	  
	  
onderdelen	  
	  picusvilla.	  blijft	  intact,	  de	  	  z.g	  uitbreiding	  is	  de	  flat	  als	  sluitstuk	  naast	  de	  DAF,	  bouwen	  in	  later	  stadium	  als	  er	  
een	  gebruiker	  voor	  is	  moet	  met	  kantoorfunctie,	  zou	  ook	  parking	  kunnen	  worden.	  
picuskadegebouw,	  /	  36	  appartementen	  
wordt	  wel	  gebouwd	  maar	  moet	  nog	  onderhandeld	  worden	  met	  investeerder	  
groot	  gebouw,	  16	  koopwoningen	  groot	  zijn	  gesplitst	  in32	  	  koopwoningen	  klein.	  Huur	  of	  koop	  niet	  bekend,	  ze	  
hebben	  een	  dakterras	  gekregen,	  deels	  achter	  een	  muur	  die	  even	  van	  de	  rooilijn	  afstaat	  zodat	  hij	  wel	  hoog	  is	  
maar	  niet	  aan	  de	  bezonning	  voor	  het	  haakgebouw	  afdoet,	  	  	  	  	  	  	  overal	  licht	  en	  lucht.	  
grondgebonden	  woningen,	  geen	  drive	  in	  meer,	  die	  zouden	  niet	  te	  verkopen	  zijn.	  dat	  zijn	  20	  studio’s	  geworden[	  
de	  waarheid	  was	  dat	  het	  niet	  mocht	  van	  de	  brandweer	  en	  politie]	  
10	  studio’s	  in	  trappenhuis	  zijn	  vervallen.	  
Flatgedeelte	  is	  iets	  opgeschoven	  richting	  kanaal,	  ingang	  van	  flat	  en	  studio’s	  is	  90	  ‘gedraaid	  voor	  iets	  meer	  
ruimte	  en	  privacy	  bewoners	  haakgebouw,	  het	  was	  hen	  gepresenteerd	  als	  extra,	  maar	  het	  was	  toch	  wel	  
gebeurd.	  de	  flat	  s	  nu	  30	  meter	  afstand	  ipv	  19	  
	  
trappen	  naar	  beneden,	  
	  paul	  heeft	  gevraagd	  om	  met	  de	  bouw	  van	  de	  trappen	  rekening	  te	  houden	  met	  de	  normen	  voor	  
gehandicapten,	  ze	  zullen	  er	  naar	  kijken…	  maar	  niet	  enthousiast.	  we	  zullen	  het	  als	  een	  toezegging	  
beschouwen.	  trappen	  willen	  ze	  ’s	  avonds	  af	  kunnen	  sluiten	  net	  als	  het	  binnenterrein.	  Wij	  vroegen	  ons	  af,	  zijn	  
de	  villaparkbewoners	  zo	  eng???	  
	  
tussenruimte,	  de	  parking	  tussen	  haakgebouw	  en	  de	  flat	  wordt	  privaat,	  
de	  bewoners	  krijgen	  juridisch	  recht	  van	  mandelig	  gebied,	  dat	  geeft	  ze	  recht	  op	  inspraak	  inrichting	  
binnengebied.[	  hebben	  ze	  dat	  niet	  al	  met	  recht	  van	  weg?	  uit	  laten	  zoeken	  door	  bewoners]	  
	  
parkeren,	  minder	  plaatsen	  nu	  op	  tussenruimte	  
bussen	  zouden	  nu	  toch	  ergens	  anders	  mogen	  staan	  van	  de	  gemeente.	  
Parkeergarage	  nu	  ineens	  niet	  omdat	  de	  toegang	  vanaf	  de	  Tongelresestraat	  te	  gevaarlijk	  zou	  zijn.	  
	  [	  ik	  snapte	  er	  niets	  van,	  verkeer	  de	  dommelhoefstraat	  in	  maakt	  toch	  dezelfde	  bocht	  en	  de	  afstand	  tot	  de	  
brug	  is	  amper	  kleiner.	  dit	  mag	  iemand	  anders	  aan	  me	  uitleggen].	  
Parkeerplaatsen	  worden	  niet	  berekend	  volgens	  de	  CROW	  richtlijnen	  maar	  volgens	  een	  bvo	  norm	  die	  ze	  zelf	  
hebben	  verzonnen.	  	  
Laride	  was	  boos	  op	  gemeente	  om	  parkeerprobleem	  5th	  nre	  en	  ambtenaren,	  of	  ieder	  zijn	  eigen	  zooi	  wilde	  
opruimen	  dus.	  
Daf	  bezoekers	  en	  vrijwilligers	  waren	  erg	  laag	  genomen.	  
Schoorvoetend	  zullen	  ze	  hun	  berekeningen	  gelijk	  stellen	  met	  CROW	  en	  aan	  Paul	  doorsturen.	  
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verkeer,	  omgeving	  
verlengde	  Treurenburgstraat	  wordt	  aangelegd	  door	  Wooninc,	  en	  is	  al	  overlegd	  met	  meneer	  Knegtering	  van	  de	  
wijkvereniging,	  daarom	  w	  s	  er	  verder	  geen	  inspraak	  meer	  mogelijk.	  
Hier	  was	  verder	  niemand	  van	  op	  de	  hoogte,	  meneer	  Knegtering	  was	  niet	  aanwezig.	  
	  
DAF	  museum,	  volgens	  Laride	  waren	  ze	  helemaal	  blij	  hiermee,	  volgens	  Meneer	  Buursink	  konden	  ze	  niet	  meer	  
betalen	  en	  exploiteren.	  
	  
Volgens	  Peter	  was	  dat	  niet	  zo	  en	  wisten	  ze	  dat	  ze	  in	  de	  toekomst	  nergens	  meer	  heen	  konden	  
Bewoners	  vinden	  het	  verkeer	  te	  druk,	  gemeente	  vindt	  dat	  het	  kan,	  van	  Houts	  bood	  onafhankelijk	  onderzoek	  
aan.	  gemeente	  en	  Laride	  willen	  dat	  aanbod	  niet	  eens	  accepteren.	  
	  
bouwverkeer,	  de	  gemeente	  gaat	  een	  oplossing	  zoeken	  …	  eerst	  plan	  en	  dan	  oplossing	  zoeken	  	  
	  
vervuiling	  werd	  ontkent,	  eventueel	  opduikende	  vervuiling	  zou	  voor	  rekening	  van	  de	  gemeente	  komen,	  de	  
bewoners	  aanwezig	  werden	  daar	  mee	  gedreigd,	  dat	  zou	  dan	  van	  hun	  comfort	  af	  gaan.	  	  Die	  opmerking	  kwam	  
totaal	  onbegrepen	  over.	  
Gezag	  hier	  lag	  inderdaad	  bij	  de	  provincie	  en	  die	  zouden	  de	  stukken	  kunnen	  leveren.	  Wooninc	  wilde	  dat	  niet,	  de	  
gemeente	  hoefde	  dat	  niet	  te	  leveren	  en	  wist	  van	  niks,	  volgens	  de	  projectleider	  
	  
planning	  van	  wooninc.over	  4	  weken	  aanvraag	  omgevingsvergunning,	  vanaf	  september	  oktober	  gaan	  bouwen	  
en	  als	  het	  tegenzit	  een	  paar	  maandjes	  later.	  
	  
Lucie	  Loopstra-‐Moonen	  
	  
bijlage	  4	  
	  olie	  geur	  

	  
uit	  ‘olie	  in	  de	  bodem’…3.2.3	  Geuroverlast	  
Bodemverontreinigingen	  met	  minerale	  olie	  kunnen	  zorgen	  voor	  	  geuroverlast	  voor	  bewoners.	  Sommige	  
bestanddelen	  van	  minerale	  	  olie	  producten,	  zoals	  bepaalde	  organische	  zwavelverbindingen,	  	  zijn	  al	  bij	  zeer	  lage	  
concentraties	  in	  de	  lucht	  waarneembaar.	  	  
De	  gevoeligheid	  van	  de	  geurwaarneming	  van	  mensen	  verschilt	  heel	  sterk.	  In	  naslagwerken	  wordt	  daarom	  vaak	  
een	  onder-‐	  en	  bovengrens	  aangegeven	  voor	  geurdrempels	  en	  niet	  één	  vaste	  waarde.	  De	  Gezondheidsraad	  
beschouwt	  geur	  als	  een	  aspect	  dat	  de	  gezondheid	  negatief	  kan	  beïnvloeden.	  Als	  een	  verontreiniging	  bij	  
bewoners	  voor	  geur-‐	  
overlast	  zorgt	  is	  dit	  een	  reden	  om	  saneringsmaatregelen	  te	  nemen,	  ongeacht	  de	  risico´s	  van	  de	  verontreiniging	  
voor	  de	  gezondheid.	  	  
	  
	  
biologische	  afbraak,	  alleen	  mogelijk	  bij	  restverontreiniging	  van	  sommige	  ketenlengtes	  
	  
	  
Dit	  houdt	  in	  dat	  de	  sanering	  van	  het	  terrein	  volgens	  andere	  normen	  moet	  gebeuren	  dan	  nu	  het	  plan	  is	  
	  


