
Forse vertraging voor 
prestigieuze plan District-E, raad 
Eindhoven wil eerst totaalplan 
voor stationsomgeving 
UPDATE 2EINDHOVEN - Het plan voor drie (woon)torens op het Stationsplein 
loopt forse vertraging op. Een voorstel van D66, SP en Ouderenappèl werd 
dinsdagavond in de gemeenteraad van Eindhoven aangenomen. Daarom moet 
er eerst een totaalplan gemaakt worden voor de omgeving Stationsplein en 
Stationsweg. Dat kan pas later dit jaar.  
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De drie oppositiepartijen kregen dinsdagavond in de meningsvormende 
raadsvergadering steun van LPF, 50+, Christenunie, Mary-Ann Schreurs en 
fractie De Leeuw.  Feitelijk is dat een minderheid in de raad. Maar omdat 
het reglement toestaat dat per partij drie raads- en commissieleden 
stemmen, kon deze minderheid het bestemmingsplan torpederen met 20 
tegen 15 stemmen. Terwijl ze normaal gesproken maar 17 zetels 
vertegenwoordigen, en de andere partijen 28.  

In de raad stond het bestemmingsplan voor District-E op de agenda. Dat 
maakt de bouw mogelijk van drie torens op het Stationsplein met een 
hoogte van 170, 120 en 90 meter met daarin 500 of 800 woningen (zonder 
hotel), een hotel, kantoren en horeca. Het complexe plan heeft eerder ook 
al een jaar vertraging opgeleverd. En nu dus weer, waardoor de start bouw 
begin volgend jaar hoogst onzeker is.  

De groep rond D66, SP en OAE in de gemeenteraad sluit zich aan bij 
enkele bezwaarmakers die vorige week tijdens de inspraakmogelijkheid 
zeiden dat de inspraak niet voldoende is geweest. Bewoners van de 
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Fuutlaan, een omwonende, horeca-ondernemers en enkele inwoners van 
de stad vinden dat het plan voor District-E én andere bouw- en 
herinrichtingsplannen in samenhang bekeken moeten worden. Omdat dan 
pas duidelijk wordt wat de gevolgen voor de omgeving zijn.  

 
Geanimeerde gesprekken tijdens de derde publieksavond over District E, 
het plan voor het Stationsplein in Eindhoven, dit keer in De Bijenkorf aan 
het 18 Septemberplein. © Michel Theeuwen 
Een meerderheid van de raad sluit zich daarbij aan. ‘Daarom wensen wij 
dat ook de inspraak en samenspraak verbeterd wordt en dat de 
benodigde onderzoeken alsnog volledig uitgevoerd worden. Daarom stellen 
wij voor deze bestemmingsplanwijziging pas te agenderen als de plannen 
van de gehele Stationsgebied-Zuid bekend zijn en de samenspraak 
en aanvullende onderzoeken voltooid zijn.’ Zo schrijven D66, SP en 
Ouderen Appèl in een zogenaamd ordevoorstel voor dinsdagavond. Dat 
werd zonder discussie behandeld vóór de inhoudelijke bespreking. Die is 
van de agenda afgehaald, nadat het voorstel werd aangenomen.  

Wethouder: bezwaren horeca los van District-E 



Tijdens de inspraakavond vorige week bleek dat de gemeente bezig is met 
een apart plan voor de inrichting van het gebied. Dat komt los van het 
bestemmingsplan voor District-E in samenspraak aan de orde. Wethouder 
Yasin Torunoglu probeerde de raad nog over te halen. ,,Dit is een plan dat 
ontzettend belangrijk is voor de stad. Het wordt een nieuwe entree voor de 
stad, met woningbouw voor iedereen. Bij de ontwikkeling zijn de 
omwonenden en andere belanghebbenden wel degelijk meegenomen. 
Maar het is een complex plan, ik begrijp dat de horeca op het plein vragen 
heeft over de inrichting, maar dat staat los van het bestemmingsplan voor 
de drie torens.” 

Later voegde hij daar nog aan toe: ,,Bewoners van de binnenstad worden 
goed gehoord, maar de toekomstige bewoners die hier onderdak moeten 
vinden hebben geen stem. Dat blijkt hier vanavond in de raad ook weer", 
aldus Torunoglu.  

Behandeling plannen versnipperd  
De bezwaarmakers hebben ieder hun eigen inbreng. De Fuutlaan vindt dat 
ze te veel last krijgen van verkeer van alle bouwplannen (behalve District-E, 
ook Lichthoven bij The Student Hotel en EDGE aan de 
Sationsweg/Dommel). Omwonenden vrezen schaduwwerking en 
windhinder van de torens. De horecaondernemers moeten voor het 
inrichtingsplan van de Stationsweg terrasruimte inleveren. En de andere 
stadse bezwaarmakers vinden dat de gemeente de hele zone in één keer 
moet behandelen. Nu gebeurt dat te versnipperd. De gemeente heeft die 
bezwaren afgewezen. Ook omdat sommige klachten pas bij het plan voor 
het stationsgebied aan de orde komen.  



 
 
Het station van Eindhoven met daarachter de 3 torens van District E, het 
plan voor het Stationsplein. © Amvest/Powerhouse Company/ZUS 
Probleem bij de inspraak vinden sommige insprekers ook dat het plan voor 
de drie torens feitelijk al klaar was, toen de inspraak begon. Met dat plan 
won ontwikkelaar Amvest de ‘tender’ die de gemeente Eindhoven 
uitschreef. De samenspraak met de buurt kon daardoor niet vanaf nul 
beginnen, zoals sommige insprekers zouden willen. De gemeente gaat er 
juist van uit dat iedereen genoeg kans heeft gehad om zijn zegje te doen 
over het torenplan. Dat is ook aangepast: zo is extra windhinderonderzoek 
gedaan en is de hoogste toren zo dicht mogelijk bij het spoor gezet.  

Dat spoor baart overigens ook de nodige zorgen bij de politiek en de 
insprekers. Het vervoer van giftige of ontplofbare stoffen brengt immers 
altijd risico’s met zich mee. Dat die volgens de wettelijke normen 
hanteerbaar zijn, stelt veel mensen niet meteen gerust. Ook al worden er 
maatregelen genomen zoals extra trappenhuizen, vloeistofgoten en 
brandwerende gevels, een risico blijft er toch.  

 
 


