
Bezorgde	  bewoners	  schrijven	  brief	  over	  plannen	  WoonInc	  aan	  de	  Picuskade 
 
Van:  bewoners Dommelhoefstraat en Treurenburgstraat 
Onderwerp:  Grote verontrusting over nieuwbouwplannen Picuskade 
Datum:  7 december 2012 07:54:59 GMT+01:00 
Aan:  Gemeente Eindhoven, René Schepers, (gem Ehv) (projectleider) 
	  
Geachte	  heer	  Schepers,	  	  
Wij	  zijn	  de	  eigenaren	  van	  de	  woningen	  (verlengde)	  Dommelhoefstraat	  en	  
Treurenburgstraat	  te	  Eindhoven.	  Wij	  wonen	  in	  het	  nieuwbouwproject	  Haakgebouw	  
Picuspark-‐West.	  Wij	  zijn	  heel	  erg	  bezorgd	  over	  de	  geplande	  nieuwbouw	  direct	  achter	  
onze	  woningen,	  project	  Picuskade	  in	  opdracht	  van	  woningcorporatie	  Wooninc.	  
	  
Volgens	  de	  informatie	  en	  impressietekeningen	  op	  de	  website	  van	  Wooninc.	  en	  architect	  
Diederendirrix	  wordt	  er	  behoorlijke	  hoogbouw	  gerealiseerd	  direct	  achter	  onze	  
woningen	  en	  rondom	  het	  Dafmuseum.	  Voor	  alle	  duidelijkheid,	  wij	  zijn	  niet	  tegen	  het	  
bebouwen	  van	  het	  perceel,	  maar	  we	  spreken	  onze	  grote	  verontrusting	  uit	  over	  bepaalde	  
bebouwing	  op	  locatie	  noord-‐oostzijde	  Dafmuseum,	  de	  afwezigheid	  van	  groen,	  de	  
beperkte	  (openbare)	  parkeergelegenheid	  en	  de	  ontsluiting	  van	  het	  gebied	  en	  haar	  
gebouwen.	  	  
	  
Bebouwing	  noord-‐oostzijde	  Dafmuseum	  
Direct	  achter	  onze	  woningen	  worden	  betaalbare	  studio's	  met	  een	  woonoppervlakte	  van	  
circa	  30	  m2	  gerealiseerd.	  Deze	  woningen	  worden	  gebouwd	  aan	  de	  noord-‐oostzijde	  
tegen	  de	  hal	  van	  het	  Dafmuseum	  op	  de	  huidige	  groenstrook.	  De	  studio's	  hebben	  
beperkte	  woonoppervlakten	  en	  zijn	  geschikt	  voor	  1	  maximaal	  2-‐persoons	  huishouden.	  
Een	  eigenschap	  van	  zulk	  soort	  woningen,	  is	  de	  hoge	  mutatiegraad	  (verloop)	  en	  het	  
studentenachtige	  karakter.	  Een	  gevolg	  hiervan	  is,	  dat	  de	  verbondenheid	  van	  deze	  
doelgroep	  in	  de	  wijk	  als	  nihil	  wordt	  ervaren.	  Deze	  woningen	  worden	  bewoond	  door	  
veelal	  starters	  en	  studenten,	  zowel	  de	  soort	  woningen	  alsook	  de	  doelgroep	  bewoners	  
vormen	  een	  erg	  grote	  tegenstelling	  tot	  de	  gerealiseerde	  nieuwbouwwoningen	  en	  
huidige	  doelgroep	  bewoners.	  	  
De	  bebouwing	  van	  4	  woonlagen	  wordt	  slechts	  straatbreed	  (ca.	  5,50	  m1)	  van	  onze	  
percelen	  gerealiseerd.	  Bij	  het	  tot	  stand	  komen	  van	  het	  bestemmingsplan	  "Tongelre	  
binnen	  de	  Ring	  2007"	  was	  de	  afstand	  tussen	  de	  percelen	  van	  onze	  woningen	  en	  de	  
hoogbouw	  ca.	  15,50	  m1.	  De	  erg	  korte	  afstand	  tussen	  onze	  percelen	  en	  de	  hoogbouw	  
geeft	  een	  'benauwend'	  gevoel	  en	  opgesloten	  karakter.	  	  
Afwezigheid	  van	  groenvoorzieningen	  
In	  de	  plannen	  ontbreken	  groenstroken,	  perken,	  groenvoorziengen	  e.d.	  Ons	  inziens	  is	  
"groen"	  in	  een	  woonwijk	  van	  essentieel	  belang.	  Niet	  alleen	  stenen	  en	  bewoners	  bepalen	  
de	  uitstraling	  en	  karakter	  van	  een	  wijk,	  maar	  ook	  natuur	  tussen	  de	  bebouwing	  is	  een	  
enorme	  must.	  Groenvoorzieningen	  ontbreken	  helaas	  al	  genoeg	  in	  het	  zuiden	  van	  de	  wijk	  
het	  Villapark.	  	  
Beperkte	  (openbare)	  parkeergelegenheid	  
In	  de	  plannen	  zien	  we	  weinig	  (openbare)	  parkeergelegenheid	  opgenomen.	  De	  te	  
realiseren	  woningen	  worden	  voorzien	  van	  ondergrondse	  privé	  parkeerplaatsen.	  Voor	  
iedere	  woning	  is	  1	  parkeergelegenheid	  beschikbaar.	  Wat	  de	  parkeerfactor	  bedraagt	  voor	  
het	  plangebied	  is	  ons	  onbekend.	  Bij	  het	  zien	  van	  de	  plannen	  hebben	  het	  vermoeden	  we	  
dat	  er	  nauwelijks	  tot	  geen	  parkeergelegenheid	  is	  voor	  bezoekers	  van	  de	  bewoners.	  	  
	   	  



Ontsluiting	  van	  het	  gebied	  	  
De	  betrekkelijk	  verkeersarme	  wegen	  Dommelhoefstraat,	  Treurenburgstraat	  en	  de	  weg	  
achter	  onze	  woningen	  (geen	  straatnaam)	  zullen	  aanzienlijk	  druk(ker)	  worden.	  
Ontsluiting	  tot	  het	  gebied	  via	  de	  zuid-‐westzijde	  van	  het	  Dafmuseum	  zou	  een	  wenselijk	  
alternatief	  zijn,	  omdat	  slechts	  1	  zijde	  bebouwd	  wordt,	  aan	  de	  andere	  kant	  ligt	  het	  kanaal	  
gesitueerd.	  	  
	  
Het	  kindvriendelijke	  karakter	  van	  de	  zuidkant	  van	  de	  wijk	  Villapark	  wordt	  door	  
de	  nieuwbouwplannen	  van	  Wooninc.	  compleet	  teniet	  gedaan.	  De	  verzameling	  
huidige	  bewoners	  van	  Picuspark	  (Lakerstraat,	  Treurenburgstraat	  en	  Dommelhoefstraat)	  
bestaat	  voornamelijk	  uit	  jonge	  gezinnen.	  Belangrijk	  argument	  bij	  de	  aanschaf	  van	  de	  
woning	  was	  onder	  andere	  de	  kindvriendelijke	  en	  rustige	  eigenschappen	  van	  de	  wijk.	  De	  
woningen	  zijn	  in	  2009/2010	  gekocht	  voor	  tenminste	  €400.000,00	  per	  woning,	  wat	  
marktconform	  was	  voor	  een	  geschakelde	  woning	  in	  een	  wijk	  met	  een	  zekere	  aanzien.	  
Als	  de	  voorgestelde	  plannen	  worden	  gerealiseerd,	  is	  een	  forse	  waardedaling	  van	  de	  
woningen	  Haakgebouw	  een	  feit,	  'wie	  wil	  er	  nu	  hoogbouw	  op	  slechts	  5,5	  meter	  van	  je	  
perceel'?	  Wij	  denken	  dat	  over	  de	  'invulling'	  van	  het	  gebied	  onvoldoende	  is	  en	  wordt	  
nagedacht.	  Het	  idee	  dat	  er	  zoveel	  kollosale	  bebouwing	  op	  dit	  perceel	  en	  zo	  dichtbij	  
wordt	  gerealiseerd,	  beangstigt	  ons	  bijzonder!	  Wij	  verzoeken	  gemeente	  Eindhoven	  
vriendelijk,	  doch	  dringend	  om	  de	  plannen	  nog	  goed	  tegen	  het	  licht	  te	  houden.	  Wij	  hopen	  
oprecht	  dat	  de	  voorgestelde	  soort	  (hoog)bouwplannen,	  met	  afwezigheid	  van	  groen,	  
beperkte	  parkeergelegenheden	  en	  ongunstige	  ontsluitingen,	  in	  deze	  vorm,	  in	  het	  gebied	  
niet	  worden	  gerealiseerd.	  	  
	  
In	  afwachting	  van	  uw	  reactie,	  verblijven	  wij, met	  vriendelijke	  groet,	  	  
De	  bewoners	  van	  de	  woningen	  Haakgebouw	  	  
Picuspark-‐west,	  Dommelhoefstraat	  en	  Treurenburgstraat. 


