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Het kloppende hart van Veldhoven



Quiz beleving Citycentrum

Play now

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fplay.kahoot.it%2F%23%2F%3FquizId%3D05a7b54d-70bc-475a-94ec-4adeb76ac3f5&data=04%7C01%7C%7C5162934fced14e44e0de08d93baa69a5%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637606425366700647%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=8UjI1j472qtIwT0Lz0BAmfr4CenxbsF9XqIdgVdvXh4%3D&reserved=0


Interview raadsleden



Aanleiding

• Afnemende aantrekkelijkheid
• Afnemende bezoekersaantallen
• Leegstand
• Voldoet niet aan hedendaagse behoefte
• Diverse ontwikkelingen en kansen:

• Nieuw zwembad
• Grote behoefte aan woningen
• Nieuwe eigenaar Citypassage



Opdracht

Een eerste verkenning om te komen tot:

• de juiste vraagstukken;
• de juiste vraagstelling aan de raad;
• kaderstelling voor vervolg;
• duidelijkheid over (onderwerpen/

proces) voor participatie
• de vervolgopgave!
• duiding stand van zaken….

De Golden Circle van Sinek



De start: besluit college 29/6/’21

• Verkenning vastgesteld;
• Start van breed samenspraakproces

o.b.v. op te stellen participatieplan
• Januari/februari 2022 advies aan raad.



Participatie

Centrum is het hart voor héél 
Veldhoven, dus moet de hele 
Veldhovense samenleving hier 
over kunnen meepraten.

Aandacht voor 
betrokkenheid/invloed en 
effecten die van toepassing 
zijn op verschillende 
stakeholders.

Aandacht voor de rollen van 
raad en college.



Startdocument

GEBIEDSONTWIKKELING DJEPT

Een andere kans biedt de gebiedsontwikkeling Djept, 
waar ca. 300 woningen zijn voorzien in een voor Veldhoven 
onderscheidend woonmilieu ‘wonen in het landschapspark 
Djept’. Op steenworpafstand van het Citycentrum. 
Er liggen kansen om de doelgroepen van Djept en 
Citycentrum op wonen met elkaar af te stemmen en de 

fysieke verbinding tussen beide te ontwikkelen locaties te 
versterken. 
Herontwikkeling van de huidige locatie van politie, 
brandweer en tankstation, garage en fi etsenzaak aan de 
Heemweg, geeft het Citycentrum direct een visuele entree 
aan de Heerbaan als aanrijroute en verbindingszone 

richting Djept. Om de toegankelijkheid van Djept en 
Heemweg te waarborgen is het realiseren van een 
aantrekkelijke langzaam verkeerroute of boulevard een 
belangrijk onderdeel bij deze ontwikkeling.

4141Tem que lacerum, ut dest, con 

peribus essecer naturis ulparch 

iligenectur sit a quo totate 

GROENE 
VERKENNING

Het Burgemeester Elsenpark is de enige groene plek in het 

centrum met enige omvang. Maar het park is niet span-

nend, is voorspelbaar en wordt nauwelijks ervaren als een 

fi jne plek om te verblijven. Het centrum zelf en dan met 

name het voetgangersgebied, wordt over het algemeen als 

te stenig ervaren. Er zijn wel enkele leuke plekjes zoals het 

plantsoen bij het Minneveld en met de herinrichting van 

de noord- en zuidentree is de verblijfskwaliteit daar sterk 

verbeterd. Het blijft als stenig ervaren.

Voor het overige staan er enkele plantenbakken (Meiveld) 

en een enkele boom in de verharding (Jumbo). Parkeerter-

reinen (Repel, Lei en Braak) dragen niet bij aan een groene 

beleving. 

De route rondom het Citycentrum (Heemweg) vormt met 

zijn brede bermen een aantrekkelijk groen profi el. Maar 

dat wordt meer ervaren als begeleidend groen voor het 

verkeer dan een aantrekkelijk wandelgebied. 

In potentie liggen er heel veel kansen om het centrum 

groener te maken en de verblijfskwaliteit te verbeteren. 

Kortom: meer groen, groen, groen (!) en meer prettige 

plekken om te verblijven. Dat betekent meer natuur en 

biodiversiteit, meer gezondheid, minder hittestress. Dus 

ook meer ruimte voor wandelen, ontmoeten, spelen, zit-

ten, kletsen, sporten, tuinieren, plukken, dansen, muziek, 

etc. Ruimte dus voor zowel actief als passief recreëren, 

en… ruimte voor rust. Dat is ruimtelijke kwaliteit! 

Aantrekkelijke groene plekken moeten met elkaar in 

verbinding worden gebracht met aantrekkelijke groene 

routes. Daarmee verleiden we de bewoners om meer te 

wandelen of de fi ets te pakken en de auto te laten staan. 

Hoe leuk is het als bijvoorbeeld de toekomstige nieuwe 

bewoners van woonpark Djept via een verrassend leuke 

route naar het Citycentrum kunnen wandelen en fi etsen. Of 

de mensen die aan de oostkant van de Heemweg 

wonen via een aantrekkelijke wandelroute dwars door 

het centrum naar het Burgemeester Elsenpark. Dan wordt 

het centrum nog leuker en worden de mensen beloond!
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Analyse
Het huidige CC voldoet niet meer 
Het verleidt niet (meer) voldoende tot bezoek
Geen ‘kloppend hart van Veldhoven’

¨ Geen aantrekkelijke entrees
¨ Te weinig verbinding met omgeving
¨ Loopafstand en bereikbaarheid
¨ Mono functionele beleving
¨ Aantrekkelijkheid openbare ruimte

Geen smeerolie maar herstructurering nodig!



Analyse
Er liggen ook kansen

¨ Er zijn al veel functies aanwezig
¨ Samenhang ontbreekt

¨ Ligging is centraal





Citycentrum voor heel Veldhoven bereikbaar





Diversiteit: veel verschillende func9es



Dichtheid
Nabijheid van functies, meer bewoners/gebruikers/bezoekers



DESIGN
HUIDIGE UITSTRALING         
CITYCENTRUM
De schaal van het Citycentrum ten opzichte van de hoogte 
en uitstraling van de gebouwen komen momenteel niet 
overeen. Pleinwanden zijn veelal niet in overeenstemming 
met de maat/afmeting van het plein en de pleinwand 
ontbeert veelal kwaliteit om een aantrekkelijk decor te zijn 
van het plein.

Het Meiveld heeft weliswaar een pleinfunctie, maar vervult 
die momenteel niet. Het mist verblijfskwaliteit, voelt kil aan 
en ervaart als een leegte in plaats van een buiten-verblijfs-
ruimte.
De verharding van gebouw en openbare ruimte dient 
aangepakt te worden. Meer groen, meer biodiversiteit, 
meer klimaatadaptieve ingrepen. Ten koste van functies 
die nu te dominant aanwezig zijn (bijv. autoparkeren) of te 
weinig toegevoegde waarde bieden voor een optimale 
werking van het Citycentrum. Bovendien dient de focus te 
liggen op het ingrijpen op functies die nu geen of te weinig 
meerwaarde hebben of te weinig gebruikskwaliteit om te 
bezoeken of te verblijven, zoals bijv. het huidige park.

Een relatief kleine ingreep in gevels toont dat winkels veel 
meer exposure kunnen krijgen als de plint hoger wordt.  
Bijv. door de winkelpui naar voren te plaatsen en deze 
(optisch) te verhogen tot de hoogte van de eerste balkons. 

De appartementen hoeven niet te worden aangepast, de 
winkels krijgen meer ‘grandeur’. Door bovendien de gevels 
van de appartementen meer te differentiëren met frisse 
kleuren ontstaat een kwalitatief aantrekkelijke pleinwand. 
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Design
Meer groen, een warm welkom, ontmoeten



Meer voorzieningen, meer interactie, 
meer samenhang



Voorbeelden clustering en mix



Voorbeelden meer groen



Voorbeelden meer wonen



Aanknopingspunten en effectgebieden



Diverse beleidsvelden (en dus beleidsnota’s) relevant:

- Detailhandel (Detailhandelstructuurvisie);
- Wonen (o.a. Woonvisie);
- Maatschappelijk vastgoed;
- Ruimte (Omgevingsvisie);

Aanbeveling voor parallelle acties



• Participatieproces City centrum
• Mix van functies
• Meer publiek
• Meer bewoners
• Gedifferentieerde hoogten
• Cluster van supermarkten
• Park als verbindend onderdeel
• Openbaar gebied als functie
• Parkeren en mobiliteit
• Financieel
• Gebiedsvisie centrum west

Thema’s/kaderstelling vervolgstappen



Benut het momentum NU
• Ontwikkelingen in en om het centrum (nieuw 

zwembad, plan Bossebaan, plan Djept); 

• Nieuwe economie en blijvende effecten van 
Corona op detailhandel;

• Nieuwe eigenaar 
Citypassage is bereid te 
investeren

• Door groei van 
economie én 
woningbouwversnelling 
veel nieuwe inwoners;



Vervolgstappen
• Juli/Augustus 2021 - informeren raad 

over vastgesteld   startdocument en vervolgstappen

• 3e/4e kwartaal 2021 - uitwerken participatieproces
- kick-off participatietraject

• November 2021 – vaststellen begroting 2022 
voorstel opnemen middelen benodigd voor voorbereiding

• December 2021 – vaststellen Omgevingsvisie 
(basis voor instrument Omgevingsprogramma én met enkele kaders die
reeds via participatie tot stand zijn gekomen)

• 1e kwartaal 2022 – advies aan raad 
m.b.t. te starten ‘Omgevingsprogramma centrum’, incl. vervolg 
participatietraject.


