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Beste griffiers,

Bijgaand stuur ik u het sfeerverslag van de bijeenkomst die in het kader van de 'SGE visie op wonen' op 21 
november 2018 is georganiseerd voor de raadsleden.
Het verzoek aan u om deze onder de aandacht te brengen van de raadsleden.

Met vriendelijke groet,

Iris Mensink

Beleidsadviseur Wonen| Sector Ruimtelijke Expertiseļafdeling Omgevingskwaliteit
i.mensink@eindhoven.nl
(040) 238 4300 06- 28341469

Aanwezig maandag t/m donderdag
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REGIONALE VISIE OP WONEN: 
RAADSLEDEN PRATEN MEE
Op 21 november 2018 ontmoetten ruim 60 raadsleden 
en bestuurders elkaar in het Evoluon. Daar was een 
Raadsledenbijeenkomst over de Regionale Visie op 
Wonen onder de bezielende leiding van dagvoorzitter 
en debatleider Joska Zinkweg. Wethouders Caroline 
van Brakel (Nuenen) en Yasin Torunoglu (Eindhoven), 
bestuurlijk trekkers Visie op Wonen, lichtten de 
maatschappelijke en bestuurlijke opgaven toe. 
Achtergrondinformatie over de ontwikkelingen op 
de woningmarkt werden gepresenteerd door Paul 
de Vries van het Kadaster. Dynamisch was het debat 
tussen raadsleden over prikkelende stellingen 
als ‘We moeten stoppen met het bouwen van 
eengezinswoningen' en ‘Onze woningvoorraad moet 
sneller stijgen." Grote thema's als duurzaamheid, 
innovatie, economische ontwikkeling, betaalbaarheid 
en inclusieve samenleving passeerden de revue.
Geurt van Randeraat, directeur en medeoprichter van

SITE urban development, toverde veel voorbeelden 
uit de hoge hoed. Uitputtend kan een avond met zo'n 
veelomvattende blik niet zijn. Wel inspirerend! De 
inzichten van de avond worden meegenomen in de 
Regionale Visie op Wonen die naar verwachting in het 
voorjaar van 2019 wordt gepresenteerd.
De video-impressie.
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Leuk, informatief, interessant," schreef een 
deelnemer op het evaluatieformulier. Dat lezen we 
natuurlijk graag! Door de bank genomen werd de 
bijeenkomst beoordeeld met een ruime voldoende. 
"Leuke stellingen. Ruimte voor debat." Kritische 
noten waren er natuurlijk ook: "te weinig tijd", 
te weinig aandacht voor "arbeidsmigranten", en 
"scheefwoners". Staat genoteerd!

waar ze wonen." Van Brakel beaamt: "Woonwensen 
vervullen in de wooncarrière van mensen is het 
belangrijkst."

Bekijk de presentatie van de ambtelijke werkgroep 
over het proces en de presentatie ontwikkeling 
woningmarkt van Paul de Vries (Kadaster).

"Het Stedelijk Gebied Eindhoven is een roltrapregio," 
zei de Eindhovense wethouder Yasin Torunoglu, 
"Jongeren komen voor hun studie naar Eindhoven, 
krijgen een relatie en zoeken naar een woning voor 
hun gezin. Die ligt niet per se in de stad. Binnen het 
Stedelijk Gebied is voor al die levensfasen ruimte. 
Een prachtige propositie!"
Paul de Vries van het Kadaster bevestigt de toeloop: 
"De prijzen in Eindhoven zijn al hard gestegen, de 
regio is nu aan de beurt." Caroline van Brakel, 
wethouder in Nuenen, benadrukt dat betaalbaarheid 
een belangrijk aandachtspunt is: "We moeten alle 
mensen iets bieden." Torunoglu wijst op het verschil 
tussen statistiek en werkelijkheid: "Leuk, dat we 
hoog scoren met de bouwproductie maar ik spreek 
geregeld hopeloze mensen die vast zitten op de plek



WE HEBBEN SNEL MEER 
WONINGEN NODIG. MAAR 
BESLISSINGEN OVER BOUWEN 
NEEM JE VOOR DE LANGE 
TERMIJN

STELLING:

STELLING: DE WONINGVOORRAAD 
MOET SNELLER STIJGEN
Raadsleden : "Prima, maar níet alleen 
voor Expats!" "Inderdaad! Er zijn mensen 
die al járen staan ingeschreven voor een 
huurwoning of noodgedwongen weer bij 
hun ouders wonen." "We hebben tijdelijke 
woningen nodig: ik wil een woning bestellen 
uit een catalogus die er volgende week 
staat." "Bouwen? Niet ten koste van de 
natuur!" "En niet voor huisjesmelkers 
"Al zouden we het willen, er is een 
schreeuwend tekort aan bouwpersoneel 
Geurt van Randeraat: "Niet bouwen leidt 
tot verdringingseffecten. Er zijn creatieve 
mogelijkheden om met ruimte om te gaan 
zoals functies mengen. Als overheid heb 
je meer invloed dan je denkt: voor verhuur 
kun je regels stellen. Optreden alsof je één 
gemeente bent, dat maak ik niet vaak mee! 
Hou elkaar vast zodat je niet verzandt in 
tegenstellingen!

INNOVATIE MOET:
WE ZIJN BRAINPORT!
Raadsleden: "Nee, dat 
hoeft niet. Wij lopen in 
andere dingen voorop." "De 
overheid bouwt niet!" "We
moeten voorwaarden scheppen. Maar hóe?" "Er zijn mooie 
initiatieven die we breder zouden kunnen toepassen." "ja, een 
woonlaag bovenop bestaande bouw zetten bijvoorbeeld. Met 
herbruikbaar materiaal: nog duurzaam ook!" "Moeilijk met 
vergunningverlening: andere vragen, nieuwe grenzen." "En 
toch: we laten kansen liggen als we het niet doen. We zijn dé 
technologieregio van Europa!" "En Dutch designregio, vergeet 
dat niet!"

Geurt van Randeraat: "De gemeente bouwt inderdaad niet 
maar kán een belangrijke rol spelen. Vraag ontwikkelaars 
te bouwen wat past bij je visie: gezond leven bijvoorbeeld.
De overheid kan de lat hoog leggen. Gebruik de golf van de 
economie. Je hebt het hier. Gebruik het dan ook!"

DE OVERHEID BOUWT 

NIET MAAR KAN WÉL 
EEN BELANGRIJKE 
ROL SPELEN: LEG 
DE LAT 
HOOG!

STELLING: WE MOETEN KOSTE WAT KOST 
OVERVERHITTING VOORKOMEN
Raadsleden: "Ja, absoluut!" "Nee, helemaal niet. Als we 
nu alles op alles zetten om oververhitting tegen te gaan, 
doen we niet wat nodig is voor over pakweg zeven jaar."
"En toch moeten we iets doen: Als de woningmarkt op 
slot gaat, heeft dat grote gevolgen, ook voor economie 
en werkgelegenheid." "We hebben flexibiliteit nodig: 
woningsplitsing gemakkelijker maken bijvoorbeeld."

"Nou, daar hebben we in de stad anders 
veel overlast van!" "We volgen de markt. 
We kunnen niet zoveel."
Geurt van Randeraat: "Onderschat uw 
rol als overheid niet! Er kan veel meer 
dan u denkt. In samenwerking met 
woningcorporaties bijvoorbeeld. "Kijk 
eens met een andere blik: verhoog op een 
creatieve manier de dichtheid bijvoorbeeld. 
Of maak tijdelijke wijken mogelijk.



STELLING: EENZIJDIGE BEVOLKINGSOPBOUW IN WIJKEN GEEFT GROTE PROBLEMEN
Raadsleden: "Ik deel 1000/ die zorg. Ik zou diversiteit 
in wijken willen kunnen opleggen." "Nou, problemen 
zijn er maar in één soort wijk, die met veel sociale 
woningbouw. In ander eenzijdige wijken is er 
niks aan de hand!" "Er moet gewerkt worden aan 
cohesie binnen buurten." "De huisvesting van 
arbeidsmigranten moeten we hier ook bij betrekken." 
Geurt van Randeraat: "Deze problemen zijn niet 
zomaar met menging op te lossen. Ook is er het 
risico van gentrificatie: dan 'duwen' de rijkere 
mensen de armere bewoners de buurt uit. Toch 
kun je als overheid wel wat doen: een community

STEDELIJKE GEBIEDEN 
ZULLEN BLIJVEN GROEIEN, 
OF JE DAT NOU WIL OF NIET.

benefits agreement afspreken met een ontwikkelaar 
bijvoorbeeld. Daarin moet die dan aangeven wat hij 
voor de héle wijk aan meerwaarde gaat toevoegen.
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Bekijk de presentatie van 
Geurt van Randeraat,
directeur en medeoprichter 
van SITE Urban Development. 
Bij elk van de stellingen 
hij innovatieve, praktische 
kansrijke oplossingen

pment. 
koos 
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STELLING: WE MOETEN STOPPEN MET HET 
BOUWEN VAN EENGEZINSWONINGEN
Raadsleden: "Traditionele gezinnen komen er 
steeds minder. We moeten ons richten op andere 
samenlevingsvormen." "Het één sluit het ander niet uit. 
Als mensen die woningen willen, moeten we ze bouwen. 
We moeten het wél slim doen en ze zo bouwen dat ze 
gemakkelijk verbouwd kunnen worden naar kleinere 
woonunits."

Geurt van Randeraat: Er zijn mooie voorbeelden van wijken 
waar ingespeeld wordt op een andere demografische 
samenstelling. Daarbij wordt anders gebouwd, maar 
vooral ook anders samengeleefd. Een voorbeeld daarvan 
is gezamenlijk of zelfs privaat beheer van de openbare 
ruimte. Mensen ontmoeten elkaar dan gemakkelijker."

GEMEENTE(RAAD): U KUNT 
MEER DAN U DENKT!

Samenwerking
in het STEDELUK GEBIED!

Meer informatie over de samenwerking van 

de negen gemeenten in het stedelijk gebied?

www.stedelijkgebiedeindhoven.nl


