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11 juni 2013, Eindhoven. 
 
 
Geachte wethouder, mevrouw Schreurs, beste Mary-Ann, 
 
Hartelijk dank voor uw reactie over de mail gisteravond. Wij zullen woensdagavond 12 juni aanwezig zijn 
met vijf personen vanuit de Werkgroep Picuskade/NRE. 
 
In onze mail van 31 mei jl. hebben wij al vragen geformuleerd over het 'wat, hoe, waarom, nut & 
noodzaak' van de klankbordgroep in deze fase. In uw mail van gisterenavond geeft u ons niet echt helder 
antwoord. Vandaar dat wij in deze brief ons niet beperken tot de mededeling dat wij woensdagavond 
aanwezig zullen zijn, maar ook uitvoeriger uiteenzetten met welke bedoeling en ambitie wij willen 
deelnemen. Wij hechten sterk aan een transparant samenwerkproces.  
Mede daarom zijn onderstaand nog een keer helder onze eisen en uitgangspunten opgesomd. Die 
vormen de randvoorwaardelijke basis voor ons handelen en wij willen daar niet van afwijken.  
 
Centraal in onze visie is het pleidooi voor een integrale ontwikkeling van het complete NRE-terrein, 
dus inclusief het gebied rondom het DAF-museum, Picuskade genaamd en inclusief het zgn gemeente-
deel,; inclusief ook de plannen en mogelijkheden van de aangrenzende gebieden als Mariënhage, 
Kanaaldijk Zuid (Havenkwartier) en het zgn Havenhoofd. 
Uitgangspunt in onze wil om actief en creatief deel te nemen in de planvorming, is onze overtuiging dat wij 
uitgenodigd worden voor een reëel proces van samenspraak met de gemeente en de reeds betrokken 
initiatiefnemers. Alles binnen de nieuwe economische paradigma's waar wij ons allemaal in bevinden. 
 
Samenspraak leidt tot efficiënte samenwerking 
Wij willen dus komende woensdagavond op de volgende vragen concreet antwoord: 

1. Waarom zijn wij hier? (Klankbordgroepen gebruik je normaliter voorafgaand om tot besluitvorming 
te komen, in samenspraak. Hoe ziet u dit? Hoe is dit vastgesteld voor dit werkproces?) 

2. Met welk mandaat zitten de deelnemers aan tafel en welke partijen niet? 
3. Zitten wij met de juiste partijen om tafel? Ontbreken er nog potentiële deelnemers? 
4. Hoe ziet het projectplan eruit? (structuur, tijdpad, taken/verantwoordelijkheden)  
5. Kunnen wij beschikken over alle voor het projectplan relevante informatie? 
6. Wat is het ambitieniveau dat uiteindelijk wordt beoogd en binnen welke tijdslijn? 
7. Welke participatie/inspraak wordt er feitelijk geboden aan de klankbordgroep? 
8. Wat wordt er gedaan met de input vanuit de klankbordgroep? 
9. Is er ook budget voor professionele ondersteuning van ons werk en onze inzet? 

 
Basis eisen & uitgangspunten van de Werkgroep Picuskade/NRE 
Voorafgaand aan een eventueel vervolg heeft de Werkgroep Picuskade/NRE de volgende eisen en 
uitgangspunten om kwalitatief door te kunnen gaan. 

1. Alle historisch - en huidige projectinformatie van de 3 NRE deelprojecten (Gemeentelijk deel, 
Marktdeel, Picuskade) wordt toegezonden. Dit mag ook in “in the cloud” worden geplaatst. 

2. Alle projectinformatie (historisch en actueel) van het deelproject NRE marktdeel wordt 
toegezonden. Hieronder vallen o.a. ook het ontvangen van alle 48 geanonimiseerde plannen van 
de initiatiefnemers (mag ook digitaal). 

3. Het huidige ontwerp-/bouwplan Picuskade is niet langer een onbespreekbaar gegeven. Alles moet 
in het werk gesteld worden om DAF-museum en Wooninc de kans te geven alternatieven te 
ontwikkelen die een integrale ontwikkeling van het complete gebied niet in de weg staan maar de 
potenties en ambities juist versterken.  

4. De Werkgroep Picuskade/NRE wil alle inbreng vanuit de Brainstormsessies van 22 mei j.l. in de 
samenspraakgroep en het projectplan inbrengen. Momenteel wordt gewerkt aan een publieke 
brochure over de eerste resultaten. De werkgroep zal binnenkort een nieuwe brainstormsessie 
organiseren om die brochure tot een document te maken dat door niemand genegeerd kan 
worden. Sterker, onze pretentie is dat dit document de publieke ambities met dit historisch unieke 
gebied concreet gaat maken en de haalbaarheid van die ambities zal aantonen. 
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Overigens is het voor die publieke bespreking noodzakelijk dat wij de 48 geanonimiseerde 
plannen ook ontvangen en alle betrokken initiatiefnemers voor die tweede brainstormsessie 
kunnen uitnodigen. 

5. Er vindt alleen een ontwikkeling plaats volgens een integraal stedenbouwkundige 
gebiedontwikkeling voor het hele NRE terrein (de 3 delen). Hierbij wordt rekening gehouden met 
de aangrenzende gebieden, Mariënhage, het Eindhovens Kanaal, het Havenkwartier en het 
Havenhoofd. 

6. Het selectiecriteria document dat door de Werkgroep is opgesteld op basis van “het gemeentelijk 
inspiratie document” wordt integraal gebruikt in de afweging van en de te maken keuzes. Iedere 
initiatiefnemer krijgt zo een gelijkwaardige, evenredige en kwalitatieve kans. Voor iedere 
deellocatie komt zo de beste initiatiefnemer op de juiste plaats, binnen de gezochte synergie voor 
de uiteindelijke gebiedsinvulling.  

7. Wij zijn niet voor een postzegel ontwikkeling binnen de vrijgevige kaders van een pilotproject 
“Nieuwe ruimte 2013” voor alleen het NRE terrein marktdeel en/of ook het gemeentelijk deel, 
zoals dit nu wordt voorbereid. Wij steunen de verdere ontwikkeling die VTH (Verkeer Toezicht 
Handhaving) voorbereidt dan ook niet. Wij gaan dit actief tegenwerken, wanneer dit zodanig wordt 
doorgezet. Wij willen juist de ruimte kwalitatief verbreden. Niet beperken tot de korte termijn blik, 
maar uitbreiden naar een grotere integrale zone. Gelijk aan het gebied NRE totaal, Mariënhage, 
het Eindhovens kanaal, het Havenkwartier met het Havenhoofd. Dit biedt voor de 
deelontwikkeling het Havenkwartier kansen en voor Picuskade meer kansen op een hoger 
ambitieniveau, deze stad waardig. 

8. Wij willen als Werkgroep de handschoen oppakken om initiatieven te verzamelen om de openbare 
ruimte en voorzieningen in te vullen voor het hele gebied, maar ook nabij het Havenhoofd. Wij 
denken dat dit binnen een termijn van 12 maanden na akkoord van de Gemeente te hebben 
georganiseerd via samenspraak in inzameling van derde geldstromen. 

9. Wij willen graag inzicht in de gewenste- en/of noodzakelijke investeringen die de Gemeente gaat 
doen in het totaal, maar ook meer op detailniveau. Dit om eventueel vanuit de directe omgeving 
kwalitatief te kunnen sturen op te maken kosten, samenhangend met de in te richten openbare 
ruimte. 

10. Wij zouden de MKBA analyse onafhankelijk willen toetsen en ook transparant willen doorlichten 
als wij naar het totale ontwikkelproces kijken en de te verwachten lange doorlooptijd. Dit met als 
doel om nog beter te sturen op eventueel aangegane verplichtingen tegen zo laag mogelijk 
kostenniveau.  

 
Wij zien, met deze vragen vooraf geformuleerd dit 1e gesprek morgen met veel energie tegemoet. Wat 
ons betreft mag het niet het laatste gesprek worden. 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Werkgroep Picuskade/NRE 
Voorzitter Peter Struik en secretaris Jacco Schellen 
 
En namens het Bestuur van Buurtvereniging Villapark Eindhoven Voorzitter Bert Knegtering en secretaris 
Leo van Rooij 
 
 
PS 
Onderzoekslijnen, burgerparticipatie en 1e vragen 
Wij zullen ons de komende tijd blijven verdiepen in wat er in het verleden heeft gespeeld aan 
grondtransacties, eerdere publieke plannen, en dergelijke. Dit om preciezer duidelijk te krijgen welke 
beslissingen onze ambities hinderen en hoe die zouden kunnen en/of moeten worden herzien. Noem het 
de noodzaak van voortschrijdend inzicht….  
Komend jaar vinden er gemeenteraadsverkiezingen plaats en wij denken dat het (gebied rondom) NRE-
terrein een zeer boeiend scala aan politieke onderwerpen zal opleveren. 
De komende tijd kunnen verantwoordelijken op de verschillende deelprojecten meer informatie verzoeken 
verwachten met de vraag: "Het openbaar maken van alle onderliggende informatie, of nadere vragen." 


