
De bijeenkomst 
begint om 16:00 uur,

nog even geduld 
alstublieft.



Strijp-T
Startbijeenkomst participatietraject



Welkom

• Welkom door Boudie Hoogedeure, Strijp-T

• Uitleg doel bijeenkomst door Theo Dohle, gespreksleider

• Toelichting Geva Vastgoed over aanleiding nieuw 
bestemmingsplan, Bob Goevaers

• Uitleg participatieproces Theo Dohle

• Toelichting  huidige stand van zaken door Wanda 
Blommensteijn, BRO

• Vragenronde



Toekomstplannen Strijp-T



Doel van de participatie

• Kennis, wensen en aandachtspunten van betrokkenen 

in kaart brengen en gebruiken om het 

bestemmingsplan aan te scherpen.

• Gemeenteraad Eindhoven positief laten besluiten over 

bestemmingsplan. 

Dat doen we door: 

• te laten zien dat er een zorgvuldig proces is gevoerd;

• inbreng van omwonenden en andere stakeholders is 
verzameld;

• waar mogelijk dit is verwerkt in het 
ontwerpbestemmingsplan.

• Secundair: het proces als zodanig draagt bij aan een 

positief beeld van Strijp-T als innovatieve werklocatie.



Doelgroepen voor de participatie

Participatiedoelgroepen

• Ondernemers op Strijp-T zelf (blauwe contour)

• Omwonenden en ondernemers (lichtgroene contour)

• Overige stakeholders (erfgoedorganisaties, groen- en 

milieuorganisaties, gemeente etc.)

Communicatiedoelgroepen:

• Betrokken ambtenaren gemeente

• Gemeenteraadsleden en bestuur Eindhoven



Procesaanpak

0.  In gesprek met een selectie van stakeholders

1. Online bijeenkomst voor gebruikers op Strijp-T.

2. Centrale start participatie met een website, een algemene digitale 
startbijeenkomst, waarbij stakeholders/omwonenden worden geïnformeerd 
over de planvorming en het proces.

3. Digitale omgevingsbijeenkomst per buurt (3 in totaal). We zoomen in op 
thema’s als bereikbaarheid, inrichting openbare ruimte, voorzieningen en 
duurzaamheid.

4. Afsluiting door alle resultaten bij elkaar te brengen.

5. Verslaglegging: participatieverslag. 



Proces volledig te volgen via 
participatiewebsite

Alle informatie en verslagen zijn te 

vinden op www.strijp-t-straks.nl



Planning

Datum Activiteit

oktober/november 0. in gesprek met stakeholders

Eind november 1. Online bijeenkomst ondernemers op Strijp-T

Begin januari 2020 2.   Centrale start participatie 

Januari/februari 2021 3.   Digitale omgevingsbijeenkomst per buurt 

Februari 2021 4.   Afsluiting, resultaten presenteren 

Maart 2021 5.   Participatieverslag: verslaglegging



25 november 2020

Toelichting bestemmingsplan Strijp-T

Wanda Blommensteijn

“Succes komt als je het lef hebt ergens aan te beginnen.”

Mansal



Een ruimte om in te leven

• Onafhankelijk advies- en 

ontwerpbureau sinds 1962

• Projecten op het gebied 

van ruimtelijke 

ontwikkeling, stedenbouw, 

landschap en economie 

Wanda Blommensteijn
Senior adviseur omgevingsrecht

E Wanda.Blommensteijn@bro.nl

M +31(0)6 150 72 651

mailto:Wanda.Blommensteijn@bro.nl


Programma

1. Wat is een bestemmingsplan?

2. Oude bestemmingsplan Strijp-T

3. Nieuwe bestemmingsplan Strijp-T

4. Uitgevoerde onderzoeken

5. Procedure



Wat is een bestemmingsplan?

• Hoe mag je gronden en bouwwerken 
gebruiken?

• Wat mag je waar bouwen?

• Beschermen van waarden / veiligheid

• Alleen toelaten of verbieden, niets 
verplichten

• Gemeenteraad bevoegd

Verbeelding Regels

Toelichting Onderzoek



Bestemmingsplan Bedrijventerrein Zwaanstraat – Strijp-T 2006

• 14 jaar oud

• Gericht op regulier 
bedrijventerrein

• Zware bedrijvigheid 
toegestaan

• Groot bouwvlak, 
volledig bebouwbaar

• Make – create –
innovate concept past 
niet (goed).



Voorontwerp bestemmingsplan Strijp-T



Toelichting



Regels



Verbeelding (plankaart)



Bestemmingen en bouwaanduidingen



Beschermingszones



Bestemmingsplan Strijp-T

• Ontwikkelgericht

• Crisis- en herstelwet van toepassing →
vooruitlopend op Omgevingswet

• Passend in binnenstedelijke omgeving

• Model Strijp-T: Make – create - innovate

• Modernisering van toegestane functies

• Voldoende ruimte voor bestaande bedrijven

• Behoud van bestaande rechten

• Ook minder zware bedrijvigheid

• Meer aandacht voor groen en parkeren

• Verbeterde afwikkeling verkeersbewegingen

• Respect voor cultuurhistorische waarden 



Onderzoeken

• Externe veiligheid

• Stikstofdepositie

• Flora en fauna

• Verkeer

• Geluid

• Water

• Behoefte

• Cultuurhistorie



Procedure

1. Voorontwerp bestemmingsplan: 

Voorinspraak en toezending 
vooroverlegpartners

2. Ontwerp bestemmingsplan:

Terinzagelegging; zienswijzen (6 weken)

3. Vaststelling door gemeenteraad

Terinzagelegging; beroep (6 weken)

Eventueel beroep bij de Raad van State



Hoofdvestiging Boxtel

Bosscheweg 107

5282 WV Boxtel

T +31 (0)411 850 400

Vestiging Amsterdam

Rhijnspoorplein 38

1018 TX Amsterdam

T +31 (0)20 506 19 99

Vestiging  Venlo

Industriestraat 94

5931 PK Tegelen

T +31 (0)77 373 06 01
www.bro.nl  |  info@bro.nl


