
ANALYSE EN BEELDVERSLAG 

INLOOPAVOND

GEBIEDSONTWIKKELING

HUMPERDINCKLAAN 4, EINDHOVEN 

31 OKTOBER 2022



1 

   

INHOUD 
 

DOELSTELLING EN OPZET ........................................................................ 2 

Aankondiging ....................................................................................... 2 

Setting ............................................................................................... 3 

METHODIEK DATA VERWERKING ............................................................... 4 

DE ONTVANGST ...................................................................................... 5 

Opkomst ............................................................................................. 5 

THEMA STEDENBOUW .............................................................................. 7 

Opgehaalde data .................................................................................. 7 

Presentatie .......................................................................................... 8 

Posters ............................................................................................... 9 

THEMA WONEN ..................................................................................... 11 

Opgehaalde data ................................................................................ 11 

Presentatie ........................................................................................ 13 

Poster ............................................................................................... 14 

THEMA VERKEER EN PARKEREN ............................................................... 15 

Opgehaalde data ................................................................................ 15 

Presentatie ........................................................................................ 18 

Posters ............................................................................................. 19 

THEMA GROEN ...................................................................................... 21 

Opgehaalde data ................................................................................ 21 

Poster ............................................................................................... 23 

PLANNING ............................................................................................ 24 

Opgehaalde data ................................................................................ 24 

Presentatie ........................................................................................ 25 

Poster ............................................................................................... 26 

CONCLUSIE .......................................................................................... 27 

Samenvattend ................................................................................... 27 

Actiepunten ....................................................................................... 27 

BIJLAGE............................................................................................... 28 

Artikel Eindhovens Dagblad voor de inloopavond ..................................... 28 

COLOFON ............................................................................................. 29 

 



2 

   

DOELSTELLING EN OPZET 
 

Op 31 oktober 2022 hebben Woonbedrijf, Heijmans, Gemeente Eindhoven, Faam 
architects en MTD landschapsarchitecten samen met de Conciërges een 
inloopavond georganiseerd. Het doel van deze bijeenkomst was het informeren 
van omwonenden over de stand van zaken betreffende de gebiedsontwikkeling 
aan de Humperdincklaan te Eindhoven. Daarnaast was het belangrijk dat de 
zorgen en behoeften van bewoners werden gehoord en beantwoord. 

Voor de opzet van de bijeenkomst is gekozen voor een informatiemarkt. Er 
stonden verschillende thema’s rondom de gebiedsontwikkeling centraal: 
Stedenbouw, Wonen, Verkeer en Parkeren, Groen en Planning. Deze thema’s 
waren in de ruimte rondom een maquette van het nieuwbouwproject geplaatst. 
Bij ieder thema stond een bord met informatie en visualisaties ter 
verduidelijking. Bij de borden en de tafel stond een team van tenminste twee 
themakenners. De themakenners lichtten de thema’s toe, beantwoordden 
vragen en gingen het gesprek aan met omwonenden. Dit met het doel iedereen 
de kans te bieden vragen te stellen en zorgen/behoeften te uiten en mogelijk al 
weg te nemen. Bovenal was het belangrijk omwonenden mee te nemen in de 
verdere plannen van de gebiedsontwikkeling voor zover mogelijk. Om 
opmerkingen, zorgen en behoeften te vangen lagen op alle thematafels 
bijbehorende papieren iconen. Op deze iconen konden omwonenden deze 
opmerkingen schrijven, of themakenners schreven zelf mee met de opmerkingen 
die zij tijdens gesprekken vingen. 

 

Aankondiging 
De aankondiging voor de inloopavond is via verschillende media verspreid in 
samenwerking met de communicatieafdeling van Woonbedrijf. Zo is de 
uitnodiging huis-aan-huis verspreid in de “kop van Blaarthem”, samen met de 
nieuwsbrief van Woonbedrijf. Ook is de nieuwsbrief met de uitnodiging digitaal 
verstuurd naar de mensen die zich tot nu toe hadden ingeschreven voor de 
nieuwsbrief. Verder hebben de mensen in Werkgroep Verkeer deelnamen en zich 
tot nu toe hebben ingeschreven voor Werkgroep Groen de uitnodiging digitaal 
ontvangen. Daarnaast is de uitnodiging geplaatst op de website van Stichting 
Blaarthem en op de Facebook pagina van De Conciërges.  

De week voorafgaand aan de bewonersavond heeft het Eindhovens Dagblad een 
artikel geplaatst over de gebiedsontwikkeling. Ook hierin is de avond 
aangekondigd.  
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Setting 
De inloopavond is georganiseerd in de oude Internationale School aan 
Humperdincklaan 4 in Eindhoven. Dit gebouw wordt gesloopt en er komt 
nieuwbouw in de plaats. In de aula stonden tafels met presentatieborden met 
verschillende thema’s waar bewoners in gesprek konden. Een deel van de 
lampen in de aula waren defect, waardoor de ruimte helaas slecht verlicht was. 
Dit heeft zijn weergave op de foto’s van de avond.  

Er was ruimte voor bezoekers om informeel samen te komen en met elkaar te 
praten over de gebiedsontwikkeling. Dit onder het genot van een kopje koffie of 
thee, koekjes en fruit. Er was veel behoefte aan informatie en contact. Dat bleek 
wel uit het feit dat bewoners al een kwartier voor aanvang binnenkwamen en tot 
zeker een half uur na het einde bleven.  
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METHODIEK DATA VERWERKING 
 

Voor de opbrengsten van deze avond is gebruik gemaakt van meerdere bronnen. 
Allereerst de opgevangen opmerkingen op de iconen per thema, ingevuld door 
bewoners en aangevuld door opmerkingen/observaties van themakenners. Deze 
opmerkingen hebben wij gecategoriseerd in sub-thema’s. Op basis van de 
categorisering en de aard van de opmerkingen hebben we per thema een 
visualisatie gemaakt en een samenvatting geschreven: welke sub-thema’s 
spelen onder omwonenden? Wat wordt belangrijk gevonden? 

Om de algemene sfeer en de data van de iconen te nuanceren hebben we ook 
een korte samenvatting van de themakenners per thema meegenomen. 
Meerdere iconen kunnen namelijk van een enkele bewoner zijn of mogelijk 
schetsen de opmerkingen geen correcte weergave van de algemene impressie 
van de avond en alle totale zorgen en vragen die zijn geuit. 

Verder zijn per thema de beelden en de gepresenteerde borden opgenomen, 
zodat dit verslag een volledig beeld van de avond weergeeft voor aanwezigen en 
mensen die niet aanwezig konden zijn. In de conclusie geven we een 
samenvatting van de analyse en de daaruit afgeleide actiepunten.  
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DE ONTVANGST 

 

Opkomst 
Bij binnenkomst werden bezoekers persoonlijk ontvangen en uitgenodigd 
gevraagd met een huisje in de kaart te prikken waar ze wonen. Zo kregen we 
een goed beeld van de opkomst van de avond en hoe de buurt 
vertegenwoordigd was. Er zijn in totaal 58 huisjes geprikt. De meeste 
huishoudens kwamen met twee personen. Met deze informatie stellen wij vast 
dat ruim 100 mensen naar de avond zijn gekomen. Het grootste deel van de 
bezoekers komt uit de kop van Blaarthem. Ook gaven veel bezoekers aan te zijn 
gekomen naar aanleiding van het artikel over de inloopavond in het Eindhovens 
Dagblad (zie bijlage). Een aantal ondernemers/pandeigenaren van het plein zijn 
ook langsgekomen om zich te laten informeren over de plannen. 
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Daarnaast kregen bezoekers de mogelijkheid zich in te schrijven voor de online 
nieuwsbrief over de gebiedsontwikkeling en voor werkgroep groen. Voor de 
nieuwsbrief zijn 23 nieuwe inschrijvingen ontvangen. Werkgroep Groen, een 
werkgroep voor bewoners om mee te denken over de verdere invulling van de 
openbare ruimte rondom de nieuwbouw ontving 2 nieuwe inschrijvingen.  
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THEMA STEDENBOUW 
 

Opgehaalde data 

 

Thema Stedenbouw was een van de drukstbezochte thema’s van de avond. De 
sfeer rond het thema is over het algemeen positief.  

Het aantal woonlagen roept gemengde reacties op. Uit de aanvulling van de 
themakenners blijkt dat de lading van het gesprek sterk afhangt van de zijde 
van het complex. Het aantal woonlagen aan de zijde van de Karel de Grotelaan 
wordt over het algemeen positief ontvangen. Ook de 3 woonlagen aan de zijde 
van de Humperdincklaan werden goed ontvangen. Enkele omwonenden vonden 
echter 6 woonlagen op de hoeken aan de zijde van de Humperdincklaan te hoog. 
Iemand meende het gevoel te hebben dat er eerder toezeggingen zijn gedaan 
over een maximale hoogte aan de zijde Humperdincklaan. 

Verder heerst duidelijk de wens om mee te denken over de inrichting van de 
openbare ruimte. Er zijn meerdere ideeën geopperd over bijvoorbeeld de 
inrichting van de binnentuinen en straatverlichting. Verder wordt behoud en 
bevordering van groen in de wijk belangrijk gevonden. Het idee voor groene 
daken op de nieuwbouw wordt bijvoorbeeld meerdere keren genoemd. Hieruit 
blijkt dat buurtparticipatie belangrijk wordt gevonden door de omwonenden.  

Daarnaast denken omwonenden ook mee over de behoeften van toekomstige 
bewoners: “Zorg voor diverse doelgroepen (werkende/niet werkende 
kunstenaars)”. Zorgen en ideeën rondom de doorstroom van sociale 
huurwoningen naar koopwoningen en privacy van alle bewoners worden ook 
genoemd. 

Opvallend: 6 van de 19 opmerkingen verwezen naar thema verkeer en 
parkeren. 
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Posters 
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THEMA WONEN 
 

Opgehaalde data 

 

Bij Thema Wonen werd positief gereageerd op de plannen voor de nieuwbouw. 
Vooral de mix van stijlen en prijzen binnen het project werden goed ontvangen. 
Vragen werden voornamelijk gesteld over de toewijzing en inschrijving voor de 
woningen en hoe dat in zijn werk gaat. Zo vragen omwonenden zich 
bijvoorbeeld af of zij voorrang genieten voor de toewijzing van woningen. 

Themakenners gaven aan dat er een grote behoefte is vanuit omwonenden voor 
een ontmoetingsplek, het liefst binnen, waar de buurt kan samenkomen en 
verbinden. Er is een straatkamer in Blaarthem, maar deze is te klein voor 
grotere buurtbijeenkomsten. Momenteel huist Stichting Blaarthem in twee 
lokalen in de oude Internationale school en er is een sterke wens om in de 
nieuwbouw een nieuwe, ruime plek voor activiteiten en bijeenkomsten te 
hebben. Een straatkamer 2.0 zou met open armen worden ontvangen. 
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Verder hebben omwonenden opmerkingen en ideeën over de inrichting van de 
openbare ruimte, groen en energiesystemen. Wederom is meedenken een groot 
sub-thema. 

Opvallend: 4 van de 9 opmerkingen verwezen naar thema verkeer en parkeren. 
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THEMA VERKEER EN PARKEREN 
 

Opgehaalde data 
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Verkeer en Parkeren is veruit het meest besproken thema van de avond. Niet 
alleen bij het thema zelf, maar ook vanuit andere thema’s werden themakenners 
veelvuldig gevraagd naar Verkeer en Parkeren. Omwonenden werden zoveel 
mogelijk doorgestuurd naar de themakenners van Verkeer en Parkeren. Er zijn 
meerdere sub-thema’s die omwonenden belangrijk vinden.  

Allereerst zijn er zorgen over het aantal parkeerplaatsen dat wordt 
gerealiseerd in het plan. Dit is ook terug te zien in de observaties van de 
themakenners en het aantal opmerkingen dat is geschreven: 7 van de 27. 
Conform de parkeernorm van de Gemeente Eindhoven wordt er uitgegaan van 
'dubbelgebruik'. Dit betekent dat de bewoners van de nieuwbouw gezamenlijk 
gebruik maken van de garage en niet beschikken over een eigen parkeerplaats. 
Omwonenden vrezen dat er niet genoeg parkeerplaatsen zullen zijn om alle 
nieuwe bewoners te voorzien. Als gevolg hiervan is er de zorg dat meer auto’s in 
de rest van Blaarthem zullen parkeren en bewoners hiervan overlast zullen 
ervaren.  

Ook is er een sterke wens vanuit omwonenden dat de coffeeshop (nu tijdelijk 
gesloten) op het plein verdwijnt. Deze heeft voor veel overlast gezorgd in de 
buurt. Ook over de gevolgen van het afsluiten van het plein en de herinrichting 
zijn er zorgen. Zo worden er vragen gesteld over de afsluiting van de doorgang 
naar het plein en het laden en lossen van de Action. Met de afsluiting wordt 
volgens de bewoners niet voorkomen dat bezoekers van het plein hun auto in de 
wijk parkeren, wat voor overlast zou kunnen zorgen. Verder vinden 
omwonenden het onduidelijk wat de plannen zijn rondom het plein en of en hoe 
het wordt heringericht. 

Bovendien vinden omwonenden de verkeersveiligheid in en rond de buurt een 
belangrijk onderwerp. Zo gaan 3 van de 27 opmerkingen over de wens voor 
verkeersremmende maatregelen om hoge snelheden tegen te gaan. Daarnaast 
denken omwonenden graag mee met de inrichting van de openbare ruimte en 
het opknappen van omliggende straten. Ook wordt meegedacht over het 
makkelijker maken voor bewoners om andere vervoersmethoden dan de auto te 
gebruiken: “bewaakte fietsenstalling op het plein”. Ook vragen omwonenden 
zich af hoeveel overlast zij zullen ervaren door bouwverkeer in de wijk. 

Over het algemeen reageerden omwonenden positief over het principebesluit 
over de inprikker bij het plein. Deze oplossing is tot stand gekomen in overleg 
met Werkgroep Verkeer, een afvaardiging van buurtbewoners. 
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THEMA GROEN 
 

Opgehaalde data 

 

De stemming rondom Thema Groen was over het algemeen heel positief. 
Omwonenden hadden vaak een positieve indruk over de plannen en begrip voor 
benodigde kap. Echter is meerdere malen door mensen benadrukt dat de oude 
boom op het schoolplein van de Internationale School behouden moet worden. 
Ook werd blij gereageerd op de komst van een groenstrook aan de 
Humperdincklaan.  

Verder is er veel belangstelling voor- en behoefte aan speelvoorzieningen in 
de wijk. Hierbij vragen omwonenden zich af voor welke leeftijdscategorie deze 
speelvoorzieningen worden ingericht en of inclusie van meerdere 
leeftijdscategorieën mogelijk is. Aan de andere kant zijn er zorgen over 
eventuele overlast en “hangplekken” in de binnentuinen. 

Wederom werden bij Thema Groen veel suggesties gedaan over de inrichting 
van de openbare ruimte en het behouden en robuust maken van groen in de 
wijk. Hierbij kwam het verwerken van groen in de architectuur terug: groene 
daken en groene gevels werden onder andere genoemd. Ook was er veel 
belangstelling voor voorzieningen voor flora en fauna in de wijk, bijvoorbeeld 
vogelhuisjes. 

Opvallend: 3 van de 16 opmerkingen verwezen naar thema verkeer en 
parkeren. 
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PLANNING 
 

Opgehaalde data 

 

Over het algemeen werd positief en begripvol gereageerd op de planning. 
Opmerkingen van omwonenden gingen dan ook vooral over de invulling van het 
project. Er is behoefte aan een ruimte voor de buurt om samen te komen en 
voor maatschappelijke voorzieningen.  

Daarnaast is bij themakenners meerdere malen het verzoek gedaan de oude 
Internationale School zo laat mogelijk te slopen, zodat het zolang mogelijk in 
gebruik kan blijven. Ook zijn er vragen over de inschrijfprocedure voor de 
nieuwe woningen (zie thema wonen). 

Verder is er gevraagd of het mogelijk is dat de bestaande woningen zouden 
kunnen worden aangesloten op de duurzame energievoorziening (WKO) van de 
nieuwbouw. 
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CONCLUSIE 
 

Samenvattend 
• Er was een overweldigende opkomst met breed bereik in de wijk en 

daarbuiten. 
• Er heerste ondanks enkele kritische vragen en zorgen een overwegend 

positieve stemming op de avond. 
• Bezoekers zijn lang gebleven en veel in gesprek geweest met 

themakenners en elkaar. 
• Verkeer en Parkeren is het meest besproken thema, in ieder ander thema 

komt dit weer naar voren. Belangrijkste sub-thema’s: 
Parkeernorm/parkeeroverlast vanuit de nieuwbouw, parkeren bezoekers 
van het plein in de wijk, veiligheid. 

• Buurtparticipatie is een belangrijk onderwerp bij alle thema’s: 
meedenken, op de hoogte gehouden worden. 

• Bewoners hebben vragen over: Parkeernorm, Bouwverkeer, Inrichting 
buitenruimte (bijv. speelvoorzieningen), Inschrijving/toewijzingen, het 
aantal woonlagen op de hoeken van de Humperdincklaan.  

• Er is behoefte aan een maatschappelijke ruimte voor de buurt. 

 

Actiepunten 
Laten weten dat de buurt is gehoord door terugkoppeling van deze analyse en 
beeldverslag aan de wijk via mailinglist, website Stichting Blaarthem en de 
Facebookpagina van De Conciërges.  
 
De vragen en zorgen terug laten komen in een volgende bewonersavond in het 
kader van wijziging bestemmingsplan en duidelijk zijn in wat nog meegenomen 
kan worden in de plannen en wat niet.   
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BIJLAGE 
Artikel Eindhovens Dagblad voor de inloopavond 

 

Theeuwen, M. (2022, 1 november). Eindelijk, plan met 400 woningen voor oude 
locatie Grafisch Lyceum in Eindhoven wordt gepresenteerd. ed.nl. 
https://www.ed.nl/eindhoven/eindelijk-plan-met-400-woningen-voor-oude-
locatie-grafisch-lyceum-in-eindhoven-wordt-gepresenteerd~a019d1ba/  

https://www.ed.nl/eindhoven/eindelijk-plan-met-400-woningen-voor-oude-locatie-grafisch-lyceum-in-eindhoven-wordt-gepresenteerd%7Ea019d1ba/
https://www.ed.nl/eindhoven/eindelijk-plan-met-400-woningen-voor-oude-locatie-grafisch-lyceum-in-eindhoven-wordt-gepresenteerd%7Ea019d1ba/
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COLOFON 
 

Dit verslag is tot stand gekomen in samenwerking met Woonbedrijf, Heijmans, 
Gemeente Eindhoven, Faam architects en Zet.  

Publicatiedatum: November 2022 

Auteurs: Cindy van den Bremen & Serra van Santen, Zet.  
https://www.wijzijnzet.nl/ 
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