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       Eindhoven, 1 februari 2019 

       Betreft: nieuwbouw Vogelzangterrein 

 

       Geachte heer, 

 

Voor aanstaande dinsdag 5 februari is door verschillende fracties de nieuwbouw op het 

Vogelzangterrein op de agenda gezet van de commissie. De aanleiding voor de diverse 

fracties is de indruk die werd gewekt door de Raadsinformatiebrief van 4 december  met als 

Onderwerp: Woningbouwoffensief, eerste pilotproject: terrein van de Ven &Co en 

Vogelzangterrein. De Raadsinformatie repte van draagvlak. Dat is er nog niet bij de 

Wijkvereniging noch bij bewoners van de Albertina van Nassaustraat. Vandaar ons 

Persbericht naar het ED in december (Buurten Willemsstraat kritisch over bouwplan).  

Het Vogelzangterrein is het laatste stuk in onze wijk het Vonderkwartier dat bebouwd gaat 

worden. En daar willen we ons nadrukkelijk mee bemoeien, omdat we dit gebied als 

toegangspoort en onderdeel van onze wijk zien. Het project zou hiermee dan ook optimaal 

aansluiting moeten maken. Met de bebouwing van het Vogelzangzangterrein is de wijk blij. 

Eindelijk komt er een invulling voor het gebied, waar wij al jaren op hebben aangedrongen. 

Er is vaak sprake geweest van overlast (daklozen in niet bewoonbare autogarage), illegale 

autoverkoop, wateroverlast, parkeren, vervuilde grond. En er was een conflictsituatie tussen 

gemeente en eigenaar van grondgedeelten. Meer dan 40 jaar impasse wordt nu doorbroken. 

Daar zijn we blij mee. Nog even ter herinnering. Reeds in april formuleerden we een notitie 

met 10 aandachtspunten voor het onderhavige plan. Zijn deze nu meegenomen? Is er iets 

mee gedaan.  

Hieronder formuleren we de belangrijkste aandachtspunten die overleg en concessies 

vergen van de kant van de gemeente en Burgland. Dan kan er voor 100% draagvlak ontstaan. 

 

 

1. Architectonische aansluiting op de bestaande wijk: 

De nieuwbouw aan de Willemstraat en Lodewijk Napoleonlaan is architectonisch 

verantwoord en heeft kwaliteit. Echter de aansluiting van de nieuwbouw in de 

Albertina van Nassaustraat op de bestaande bouw ( 75% van de straat is reeds meer 

dan negentig jaar bestaand) is architectonisch nog onvoldoende. Met name de 

hoekelementen  ogen erg massief en geven een gesloten en donker aangezicht. Deze 

passen qua vorm en karakter niet bij de bestaande architectuur noch bij de rest van 

het Vonderkwartier. Op deze twee hoeken zou de bouw aan moeten sluiten en de 

eenvormigheid moeten zoeken met de bestaande bouw. In onze brief van december 

hebben we als suggesties meegegeven om deze hoekelementen te vervangen door 



een zadeldak of torentje. Ook de kleurstelling van de kozijnen en de belijning wijkt te  

sterk af van de bestaande architectuur. 

• Graag zien wij uitgewerkte alternatieve voorstellen tegemoet. 

 

2. Parkeerproblematiek                                                                                                                 

In december  hebben we nadrukkelijk de parkeerproblematiek aan de orde gesteld. 

Door de gemeente is daarop gereageerd met een Memo dd. 24 januari 2019. Er 

worden nl.  meer parkeerplaatsen onttrokken  dan de 101 van het Vogelzangterrein. 

De Memo is onduidelijk. Wat betreft de tellingen en de formulering van de straten 

(wat hoort bij wat). De hoofdconclusie van de Memo is: er is genoeg restcapaciteit. 

Dus het kan. Een eerste nieuwe telling uitgevoerd door de wijkvereniging komt tot 

andere telgegevens. Dit heeft te maken met het telmoment. Dinsdagavond tussen 

19.30 en 20.30 uur was er in een aantal straten totaal geen sprake van restcapaciteit.                                        

In het bestemmingsplan Strijp binnen de ring uit 2007 wordt gesproken over 

openbare parkeerplaatsen op de kop van de Albertina van Nassaustraat. Die willen 

we behouden. De bebouwing die aldaar wordt voorgesteld kan komen te vervallen. 

Het terrein dient eindelijk na 40 jaar als een volwaardige openbare 

parkeervoorziening te worden aangelegd. 

De voorgestelde parkeerplaatsen voor de nieuwe bewoners aan de Albertina van 

Nassaustraat roepen negatieve verwachtingen bij ons op over de uitvoerbaarheid. 

• Bent u het eens met het feit dat onttrekken van het parkeergebied op de kop 

Albertina van Nassaustraat niet strikt noodzakelijk is voor bebouwingsplan 

Vogelzangterrein? 

• Kunnen we zo spoedig mogelijk in overleg treden hoe deze 

parkeervoorziening het beste kan worden ingericht voor de wijkbewoners? 

 

 

3. Verbinding met de wijk 

Wijkvereniging Vonderkwartier wil graag samen met de gemeente aan de slag met de 

vraag of er verbinding met de wijk kan worden gemaakt in de functie en doelgroep 

van Nieuwbouwproject Vogelzangterrein ? We willen voorkomen dat er een aparte 

‘enclave’ van anonieme bewoners gaat ontstaan zonder betekenis voor en 

aansluiting met de wijk. De wijkvereniging ziet risico’s, maar ook kansen voor de wijk 

en gaat hierover graag met de gemeente in gesprek. Thema’s hierin zijn: 

- Doorstroombehoeften in de wijk en mogelijk voorrangsbeleid;  

- Betrekken van nieuwe bewoners bij de wijk; 

- Risico’s van een eenzijdig bewonersprofiel en doelgroepbepaling. En in relatie 

daarmee de vragen in hoeverre er alsnog een mix van koop en huur kan worden 

gemaakt om diversiteit te bevorderen en welke afspraken over goed 

verhuurbeleid mogelijk zijn;  

- Lange termijnvisie en waarborgen tegen aankoop door speculanten en 

buitenlandse beleggers (voorbeeld Amsterdam). 

- Onderzoeken van het gebied op toegankelijkheid en bereikbaarheid voor 

gehandicapten. Daarom is het belangrijk een toegankelijkheidstoets uit te voeren 



naar de inrichtingsplannen van het gebied voor deze doelgroep.                                                                                

Dat kan door de inrichtingsplannen in een vroegtijdig stadium te bespreken met  

(ervarings-) deskundigheid vanuit  het PGE, zeker gelet op de nabijheid van de 

Vonderhof en vergrijzing die zich ook in onze wijk voltrekt.                                                   

 

4. Milieu effectmeting 

De Mauritsstraat is een van de meest vervuilde straten wat luchtkwaliteit betreft. 

Graag monitoren wij het effect op de luchtkwaliteit als gevolg van de 

ontwikkelingen in dit gebied (aan de randen van het Vonderkwartier).Wij 

verwachten mogelijk een effect op piektijden (ochtend- en avondspits) met name 

bij de verkeerslichten, in combinatie met de extra verkeersbewegingen bij het 

Van de Ven-terrein, de maatregelen voor de Hastelweg en de 

doorstromingsproblematiek op de Vonderweg.  

• Om die reden zouden wij graag bij wijze van 0-meting een fijnstofmeting 

uitgevoerd willen zien voorafgaande aan de realisatie van het project en na 1 

jaar. Kan de gemeente dit toezeggen? 

  

Graag gaan wij in gesprek met de gemeente over deze thema’s. Gelet op de versnelling die 

er door de gemeente in dit proces gebracht wordt, is daarmee wat ons betreft geen 

vrijblijvende uitwisseling meer aan de orde. Het is van belang om op korte termijn tot een 

aantal concrete afspraken en toezeggingen te komen. De tijdsplanning hiervoor moet ons in 

ieder geval in staat stellen om (eventueel) nog een zienswijze in te kunnen brengen in de 

procedure tot vaststelling van het bestemmingsplan.  

 

We horen graag op korte termijn een reactie, 

Namens de wijkvereniging Vonderkwartier 

 

Ir. Tom Castenmiller        drs. H. Janssen 

Voorzitter                           voorzitter werkgroep Vogelzang 

 

 

Cc: wethouder Y. Torunoglu 

 


