Aan het College van de Gemeente Eindhoven
T.a.v. wethouder Yasin Torunoglu
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven

3 januari 2021, Eindhoven

Geachte College, wethouder Torunoglu, beste Yasin,
Om te beginnen willen wij u, het college, de raadsleden en alle ambtenaren een voorspoedig 2021 toewensen.
Wij doen u deze brief om een aantal redenen toekomen. In november 2020 is de Stichting Beter Eindhoven
opgericht. Zij heeft als doel om een heldere en inhoudelijk correcte besluitvorming inzake de stedelijke vernieuwing
van Eindhoven te bevorderen die breed wordt gedragen. Alleen zo kan de stad verantwoord worden ontwikkeld
binnen de grote uitdagingen en opgaven die er zijn.
Voorafgaand aan de besluitvorming “Verdichtingsvisie Binnenstad” hebben wij geprobeerd wethouder Torunoglu of
de verantwoordelijk ambtenaren te spreken. Pas na de besluitvorming is op 17 december met ambtenaren
gesproken. Een kans om de opgestelde matrix scan voor het dossier “Verdichtingsvisie Binnenstad” te bespreken, die
wij het College uiteindelijk op 14 december jl. daardoor toestuurde, is gemist. In ons gesprek met ambtenaren is
door hen aangegeven, dat zo’n procesdocument momenteel ontbreekt voor de Binnenstad en ook voor alle
Focusgebieden zou moeten worden toegevoegd. Graag denken wij met u na hoe dit beter kan.
In dit gesprek van 17 december werd de Stichting Beter Eindhoven op de hoogte gebracht van een al langer lopend
proces rondom de Nota van Uitgangspunten (NvU) voor het Stadhuisplein, waar een beperkt aantal organisaties is
aangesloten. Na de informatie te hebben gelezen en ook gesprekken met bewoners uit de woonomgeving te hebben
gevoerd, is bij ons een divers beeld ontstaan. Wij maken ons erg zorgen over de burgerparticipatie met bewoners
rondom het Stadhuisplein.
In de Raadsvergadering van 15 december 2020 heeft wethouder Torunoglu de Raad medegedeeld een open en
transparant vervolg proces aan te gaan met de Raad, burgers en betrokkenen rondom het Stadhuisplein dossier.

Uit de verstrekte informatie van 17-12-2020 blijkt dat de vorming rondom het dossier “Samenspraak Integraal
Gebiedskader Stadhuisplein” ver is gevorderd in de Concept Nota van Uitgangspunten. Dit is vreemd wanneer de
Raad op 15 december 2020 pas een besluit nam.
In deze Raadsvergadering heeft het College afgesproken een open transparant proces te volgen, conform natuurlijk
de Verordening Samenspraak en Inspraak gemeente Eindhoven 2008.
Zoals u ziet uit de informatie van 17-12-2020 loopt het huidige “Samenspraak Integraal Gebiedskader Stadhuisplein”
proces niet synchroon met de Raadsbesluitvorming. Het Nota van Uitgangspunten proces is al in november gestart.
De Klankbordgroepen zijn ook al eerder bepaald anders dan wat op 15 december 2020 is afgesproken. Niet open
zoals in de Verordening Samenspraak en Inspraak geldt, en aan alle (politieke) partijen zou moeten worden
geschetst, gelijk met deze geldende Verordening.
In het model “Gebiedskader in vijf stappen” uit de Concept Nota van Uitgangspunten is in een aantal fasen gekozen
voor: ‘Geen externe samenspraak’; ‘Stad denkt breed mee’ of; ‘Concept: stad reageert’. Behalve dat dit niet aansluit
op de Verordening Samenspraak en Inspraak, is de Stichting Beter Eindhoven van mening, dat juist het Stadhuisplein
dossier (dat van alle burgers en de directe buurt is) van groot maatschappelijk belang is. Dat burgers bij dit dossier
juist wel integraal, per fase/aspect, erbij moeten worden betrokken, in de vorm van samenspraak/inspraak.
Wij vragen het College en Raad te handelen conform de Verordening Samenspraak en Inspraak.
De Stichting Beter Eindhoven maakt bezwaar tegen de huidige concept Nota van Uitgangspunten zoals deze nu is
geschetst, waarbij er geen actieve samenspraak of inspraak feitelijk kan plaatsvinden. Dit is onjuist, onvolledig en
ongewenst.
Omdat de Stichting op 17 december 2020 is gevraagd te reageren op de verstrekte informatie vanuit de
ambtenaren, waarbij het laatste gespreksverslag van 18 december ons pas 30 december jl. heeft bereikt, willen wij
in deze fase dan ook alleen een eerste reactie geven op het onderdeel “Samenspraak Integraal Gebiedskader
Stadhuisplein”. Dit onderdeel is bestuurlijk onvolledig zoals dit nu aan het College wordt voorgelegd, of uitgezet.
Graag adviseren wij actief mee om dit complexe dossier procesmatig en inhoudelijk te versterken, wanneer de
huidige druk die nu op dit dossier rust, eraf kan worden gehaald. Door deze planningsdruk er juist nu begin 2021 af
te halen zal de kwaliteit van de verschillende eindproducten, te bouwen objecten en herinrichting van de stedelijke
openbare ruimte echt duurzaam worden verstrekt. Ook in plan- en uitwerkingsvormen kunnen betere opties en
scenario’s worden uitgewerkt. Dit alles zal leiden tot een betere robuuste binnenstad met hogere attractiviteit.
In afwachting van uw reactie verblijven wij.

Met vriendelijke groet,

Paul Henkemans – Voorzitter Stichting Beter Eindhoven

Cc: Ambtenaar dhr. K. van Dommelen, Henri van Abbe Stichting, Stichting Wederopbouw Eindhoven, Gemeenteraad

