
De bijeenkomst begint om 
20:00 uur.



Startbijeenkomst participatietraject 
Citywall. 



• Welkom door Gabrielle van Asseldonk, gesprekleider.

• Doel bijeenkomst en uitleg participatieproces Pierre van Hemmen, 
projectmanager.

• Toelichting bestemmingsplan en huidige stand van zaken door
Krijn de Ruiter, jurist omgevingsrecht.

• Stand van zaken ontwerp Janne van Berlo, architect. 

• Vragen, reacties en gesprek.





In 2015 sprak de voormalig burgemeester Rob van Gijzel de noodzaak uit om te groeien naar
300.000 inwoners.

Gebiedsvisie Stadhuisplein
Een van de locaties waar verdichting kan worden gerealiseerd in het centrum betreft het Stadhuisplein. In 2019 neemt de gemeente Eindhoven het 

initiatief om samen met de bewoners een gebiedsvisie op te stellen.

Verdichtingsvisie Binnenstad
In samenspraak met de stad in december 2020 door de raad vastgesteld.

Integraal Gebiedskader Stadhuisplein
Vervolgens is er in samenspraak met de stad een gebiedskader opgesteld en vastgesteld door de raad eind 2021.

Informatiebijeenkomst 16 november 2022 
Presentatie van de vijf individuele ontwikkelingen door de ontwikkelaars op het Stadhuisplein in het Muziektheater.

Participatie ontwikkeling Citywall
De volgende stap is dat we met u gaan participeren voor het realiseren van het plan. 5



- Sociale veiligheid
- Mobiliteit en toegankelijkheid
- Stedelijke inpassing (zowel tijdens de bouw als daarna) 
- Groene omgeving
- Duurzaamheid
- Programma

• Zaken ophalen voor het verdere ontwerpproces en het bestemmingsplan.
Kennis, wensen, aandachtspunten, aanwijzingen, tips, adviezen en vragen van betrokkenen 
in kaart brengen en gebruiken om het ontwerp en het bestemmingsplan aan te scherpen.

• De gemeenteraad positief te laten besluiten over het bestemmingsplan door:
o het laten zien dat er een zorgvuldig proces is gevoerd
o inbreng van omwonenden en andere stakeholders
o waar mogelijk verwerken in het bestemmingsplan en ontwerp

• Een positief beeld neerzetten van de ontwikkeling Citywall op het Stadhuisplein.

• Belangrijke hoofdthema’s die ook eerder zijn omschreven in de ambitieroos uit de Verdichtingsvisie 
Binnenstad en die direct relatie hebben met ons ontwerp.
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Hierbij een bloemlezing van de reacties, suggesties, aanbevelingen, zorgen, aanmoedigingen etc. 

- Het rekening houden in het ontwerp met de sociale veiligheid in de omgeving en de binnenhoven

- Er voor zorgen dat de publieke ruimte toegankelijk blijft

- Ouderen en jongeren laten wonen in één gebouw

- Gebruik regelen van bijvoorbeeld foodtrucks

- Voorkom overlast door de wind

- Denk ook aan de ouderen

- Creëer een plek waar je kunt voorlezen aan kinderen

- Maak een huiskamer voor expats

- Creëer ateliers voor werken in de stad

- Creëer ruimte voor kinderen om te spelen

- Meerdere positieve reacties over het volume en de verfijning in hoe het reageert op zijn omgeving

- Meerdere positieve reacties over de “Wal toren”. De aansluiting op de Van Mierlo bank en het behoud van de gevel

- Aandacht voor het activeren van de plint
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- Het plan dat wordt gepresenteerd is een uitwerking van het gebiedskader en is onder supervisie 
opgesteld van de supervisor van het Stadhuisplein Don Murphy.
Het gebiedskader stellen we niet ter discussie we willen het hebben over de nadere invulling en 
uitwerking van Citywall.

- U kunt na de presentaties vragen stellen.

- Later kunt ook nog vragen stellen via onze website of e-mail.

- Wij gaan deze vragen verzamelen en beantwoorden en communiceren via onze website
www.city-wall-straks.nl

- Op de website komt een verslag van deze avond
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http://www.city-wall-straks.nl/


Massastudie uitwerken tot een schetsontwerp

Toelichten en terugkoppelen schetsontwerp participatieavond 2 Citywall
< 3 maanden 

Gezamenlijke participatiebijeenkomst met de gemeente en de 5 ontwikkelaars 
van het Stadhuisplein met de stad

voor de zomer
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Bestemmingsplan CityWall
Wat kun je ermee?



Wat is een bestemmingsplan

Regelt wat met de ruimte mag gebeuren: 

Ø Gebruik en bouwen

Ø Juridisch bindend voor iedereen

Ø Bestaat uit: regels en een verbeelding en wordt begeleid door 
toelichting

Geldt als toetsingskader voor aanvragen om te bouwen. 





Huidig bestemmingsplan - Bestemmingsplan Binnenstad





Nieuw bestemmingsplan – CityWall



Bestemmingsplanprocedure
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Ontwerp
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Commerciele ruimte Belvedere, 6m 
hoog, publiek dakterras wat naar het 
Begijnenhof / de kerk kijkt en richting 
Stadhuisplein

woningen ontsloten vanuit de noordkant 
van het dakterras.
Bij voorkeur prive terras aan de zuidkant, 
indien dat niet mogelijk is een dakterras.

CONCEPTplattegronden
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