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Samenvatting, conclusies en aanbevelingen
Projectontwikkelingsbedrijf Nieuw Binderen B.V. is eigenaar van het voormalige PNEMterrein in de wijk Binderen. Nieuw Binderen B.V. wil op deze locatie circa 50 woningen
realiseren. De wijze waarop de ontwikkeling tot stand komt is participatief. Dat betekent dat
samen met de buurt een participatieproces wordt doorlopen om te bepalen hoe het
voormalige PNEM-terrein er in de toekomst uit komt te zien.
Nabij het voormalige PNEM-terrein ligt het Adelaarplein. Hiervan is de gemeente Helmond
eigenaar. De gemeente Helmond heeft het idee opgevat om als onderdeel van het
participatieproces dat door Nieuw Binderen B.V. is opgezet te onderzoeken hoe de buurt
tegen het ontwikkelen van het Adelaarplein met woningen aankijkt. Afhankelijk van de
uitkomsten besluit de gemeente Helmond of zij deze locatie tot ontwikkeling brengt of niet.
Inmiddels heeft – begeleid door Pittiger in planologie - de vierde participatieronde
plaatsgevonden. Deze bestond uit een fysieke bijeenkomst waar proefontwerpen werden
gepresenteerd en een (online) vragenlijst. In dit rapport is verslag gedaan van deze
participatieronde.
Deelnemers
Diverse bewoners/bedrijven/instellingen hebben de moeite genomen om deel te nemen aan
de fysieke bijeenkomst en het invullen van de vragenlijst. Dit duidt op een betrokken buurt.
PNEM-terrein
Uit zowel de fysieke bijeenkomst als de vragenlijst komt vrij duidelijk naar voren dat het
bebouwen van het PNEM-terrein over het algemeen voor de bewoners in de buurt geen
issue is. Wel wordt aangegeven dat er op dit moment al veel verkeers- en
parkeerproblematiek is en daarnaar goed gekeken moet worden bij de ontwikkeling van het
PNEM-terrein.
Voor de invulling van het woningbouwprogramma gaat de voorkeur uit naar grondgebonden
woningen. Dit is duidelijk zichtbaar in de resultaten van het deel van de vragenlijst dat door
iedereen is ingevuld als door alleen geïnteresseerden. Beide proefontwerpen gaan uit van
grondgebonden woningen. Aanbevolen wordt om dit niet aan te passen.
Aangaande het thema verkeer en parkeren, gaat over het algemeen duidelijk de voorkeur uit
naar meer parkeerplaatsen ten opzichte van groen in combinatie met de inzet van
deelauto’s. Echter is er ook een substantieel aantal mensen dat groen in combinatie met de
inzet van deelauto’s verkiest boven meer parkeerplaatsen. Aan veel deelauto’s in Nieuw
Binderen zal geen behoefte zijn, maar enkele deelauto’s kunnen voorzien in een aanwezige
behoefte hier. Geadviseerd wordt om nader te bezien of en hoe groot de behoefte aan
deelmobiliteit is, zodat dit wellicht op kleine schaal ingezet kan worden om in een aanwezige
behoefte te voorzien.
Verder heeft men liever zicht op de auto dan dat de auto uit het zicht is geparkeerd. De
vaakst genoemde motivatie hiervoor is diefstal/vandalisme voorkomen. Aanbevolen wordt
met die reden om dit uitgangspunt te hanteren bij het verder uitwerken van de
proefontwerpen.
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Door de deelnemers is aandacht gevraagd voor het in het nieuwe plan aanleggen van
laadpalen voor elektrische auto’s. Aanbevolen wordt om dit conform het gemeentelijke
beleid mee te nemen in de verdere uitwerking van de plannen.
Door de bewoners van de flats die nu een afgesloten gezamenlijk groen gebruiken wordt op
dit moment veel privacy ervaren. Deze bewoners hebben er geen behoefte aan dat dit
afgesloten gezamenlijke groen een openbaar karakter krijgt. Inherent aan het maken van de
keuze om dit niet openbaar te maken is dat het groen zoals nu op het PNEM-terrein bedacht
anders zal moeten worden ingevuld. Geen sprake zal daardoor zijn van een doorlopend stuk
groen door de wijk (groene loper). Aanbevolen wordt om geen doorlopende groene corridor
te creëren over de ‘achtertuin’ van de appartementen van Woonpartners.
Van de twee varianten die voor het PNEM-terrein zijn voorgelegd gaat duidelijk de voorkeur
uit naar variant A. Geadviseerd wordt om variant A op basis van bovenstaande
aanbevelingen én de meer gedetailleerde toelichtingen op de keuze voor variant A of B die
door de deelnemers gegeven zijn uit te werken.
Adelaarplein
Voor het Adelaarplein komt duidelijk naar voren dat men hier vrijwel geen verandering wil,
met name moet dit plein niet worden bebouwd. Wel komen positieve geluiden naar voren
om op een deel van het plein parkeerplaatsen aan te leggen om het parkeerprobleem in de
huidige situatie te verbeteren.
Variant 5 (niet bebouwen en parkeerplaats voor huidige parkeerdruk toevoegen) heeft met
51% van de ‘stemmen’ de voorkeur van de deelnemers aan de vragenlijst. Aanbevolen wordt
om slechts met deze variant, of een variant waarbij helemaal geen verandering komt op het
Adelaarplein, verder te gaan.
Openbaar gebied
Voor het openbare gebied gaat de behoefte van de deelnemers met name uit naar: groen.
De meest genoemde voorzieningen in het openbare gebied zijn: ruimte om te spelen,
wandelpad en rustige plek om te zitten. Het toverwoord is hier vooral, als we kijken naar de
toelichtingen op de ingevulde en gegeven antwoorden, ‘ruimte’ (niet volproppen met
voorzieningen, maar ruimte houden voor ‘niks’) in de breedste zin van het woord. Bij
handhaving van het Adelaarplein in haar huidige vorm, wordt aan deze wens grotendeels
aan tegemoet gekomen.
Zowel uit de fysieke bijeenkomst als de vragenlijst komt naar voren dat men overlast vreest
van hangjongeren, drugsgebruikers, vandalisme. Aanbevolen wordt hiervoor aandacht te
hebben bij de inrichting van het openbare gebied.
Proces
De bezorging van de post blijkt langer te duren dan normaal aan de orde is. Aanbevolen
wordt om hiermee in het vervolg rekening te houden (eerder versturen of een andere
postservice gebruiken).
Door enkele deelnemers is aangegeven dat zij het lastig vinden om een oordeel te geven
over de proefontwerpen die niet nabij hun woning liggen, omdat dit hun woongenot niet
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aantast. Sommigen hebben aangegeven het daarom niet passend te vinden hier iets van te
vinden. Gelet hierop en ook op de inhoudelijke reacties die naar voren zijn gekomen uit deze
participatieronde, wordt geadviseerd om in de volgende stap in het participatieproces met
een meer gerichte groep mensen (direct omwonenden van de plek waarmee wordt
verdergegaan) aan de slag te gaan.
Gezien er geen aanmeldingen of ingevulde vragenlijsten (papier of online) in de Engelse taal
zijn ontvangen wordt voorgesteld om voor het vervolg goed te kijken naar de doelgroep
waarmee wordt gecommuniceerd. Wellicht is behoefte aan communicatie in een andere taal
dan het Engels of kan in de communicatie verwezen worden naar tools waarmee teksten
eenvoudig in de eigen taal kunnen worden gelezen.
Vervolgstappen
Aanbevolen wordt dat de ontwikkelaar samen met de gemeente Helmond op basis van de
conclusies en aanbevelingen beziet hoe zij inhoudelijk verder wil met de plannen.
Afhankelijk daarvan kan het vervolg van het participatieproces op basis van de
procesaanbevelingen worden vormgegeven. Aanbevolen wordt om dit in één keer, samen
met de resultaten van deze participatieronde te communiceren aan de deelnemers van deze
participatieronde.
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1. Aanleiding
Projectontwikkelingsbedrijf Nieuw Binderen B.V. is eigenaar van het voormalige PNEM-terrein in de
wijk Binderen. Nieuw Binderen B.V. wil op deze locatie circa 50 woningen realiseren. De wijze
waarop de ontwikkeling tot stand komt is participatief. Dat betekent dat samen met de buurt een
participatieproces wordt doorlopen om te bepalen hoe het voormalige PNEM-terrein er in de
toekomst uit komt te zien.
Nabij het voormalige PNEM-terrein ligt het Adelaarplein. Hiervan is de gemeente Helmond eigenaar.
De gemeente Helmond heeft het idee opgevat om als onderdeel van het participatieproces dat door
Nieuw Binderen B.V. is opgezet te onderzoeken hoe de buurt tegen het ontwikkelen van het
Adelaarplein met woningen aankijkt. Afhankelijk van de uitkomsten besluit de gemeente Helmond of
zij deze locatie tot ontwikkeling brengt of niet.
Het voormalige PNEM-terrein en het Adelaarplein noemen we Nieuw Binderen, omdat we hier een
nieuw stukje Binderen maken.
1.1 Participatieronden 1, 2 en 3
Veel buurtbewoners rondom Nieuw Binderen zijn verenigd in een belangengroep, onder andere
‘Vinkelaan en omgeving’, ‘Helmondselaan en omgeving’ en ‘huurdersbelang Woonpartners’. Sinds
2019 hebben Nieuw Binderen B.V. en de gemeente Helmond samen met deze belangengroepen en
niet verenigde buurtbewoners diverse bijeenkomsten gehad. Ook woningcorporatie Woonpartners
nam als belanghebbende daaraan deel.
In twee bijeenkomsten (ronde 1 en 2) is naar voren gekomen wat men belangrijk vindt om in Nieuw
Binderen te behouden, maar ook te ontwikkelen. Denk aan het behouden van de platanen aan de
Helmondselaan. Maar ook de ontwikkeling van groen aan de randen van het PNEM-terrein,
voldoende parkeerplaatsen en sport- en speelplekken. Wat de buurt juist niet wil is hoogbouw.
Toen steeds concreter werd wat men wel of juist niet voor Nieuw Binderen voor ogen had is VFO
Architects I Urban Design proefontwerpen gaan maken. De eerste proefontwerpen zijn in een
bijeenkomst voor de kerst van 2021 voorgelegd aan de deelnemers van de belangenverenigingen en
enkele buurtbewoners (ronde 3). De voor- en nadelen van de verschillende proefontwerpen zijn in
het overleg benoemd en er is met de proefontwerpen in de hand teruggeblikt op de eerder samen
geïnventariseerde uitgangspunten voor Nieuw Binderen.
Na deze bijeenkomst is afgesproken dat VFO Architects I Urban Design op basis van de inbreng van
de belangenverenigingen e.d. aan de slag zou gaan met nieuwe proefontwerpen voor plandeel A
(voormalig PNEM-terrein) en plandeel B (Adelaarplein). Dit met de bedoeling om de nieuwe
proefontwerpen begin 2022 voor te leggen aan de hele buurt alsook geïnteresseerden in het project
met als doel op te halen wat zij ervan vinden.
1.2 Participatieronde 4
Na participatieronde 3 is VFO Architects I Urban Design gestart met de voorbereidingen van de
vierde participatieronde en is de opzet van deze participatieronde nader ingevuld. In het volgende
hoofdstuk wordt toegelicht hoe de opzet van de vierde participatieronde is vormgegeven.
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2. Opzet
Voor participatieronde 4 heeft VFO Architects I Urban Design de inbreng van de vorige
participatieronde verwerkt in nieuwe proefontwerpen voor Nieuw Binderen. De
proefontwerpen zijn uitgewerkt in 2D- en 3D-beelden en filmpjes, welke de basis vormen
voor deze participatieronde.
In deze participatieronde kreeg iedereen de kans om te participeren: de eerdere deelnemers
aan het participatieproces, maar ook andere buurtbewoners en belanghebbenden. Ook
geïnteresseerden in Nieuw Binderen mochten meedenken over hun nieuwe woonbuurt.
In deze ronde is het belangrijk dat van gedachten gewisseld wordt over wat men goed vindt
aan de proefontwerpen, wat juist anders zou moeten en waar verbetering mogelijk is.
Daarnaast is de bedoeling van deze stap van het participatieproces dat meningen over
verschillende thema’s die in de proefontwerpen terug te zien zijn worden opgehaald. De
verschillende thema’s zijn: type woningen, groen, verkeer en parkeren en voorzieningen in
het openbaar gebied.
2.1 Wijze van participeren in participatieronde 4
Een belangrijk uitgangspunt voor deze participatieronde is dat zoveel mogelijk mensen uit de
buurt deelnemen. Met die reden is gekozen voor een fysieke bijeenkomst (meerdere
tijdssloten) in de buurt zelf én de inzet van een (online) participatietool die een kleine twee
weken lang ingevuld kan worden. Op deze wijze kan iedereen die wilde participeren dat op
de wijze doen die hem/haar het meeste aansprak.
Om zoveel mogelijk bewoners, bedrijven en instellingen in de buurt te bereiken is ervoor
gekozen om:
- de meest nabije adressen persoonlijk uit te nodigen voor de fysieke bijeenkomst en ze te
informeren over de wijze van online participeren (brief per post, bijlage 1);
- een week na de uitnodiging een herinnering te sturen om aan te melden voor de fysieke
bijeenkomst en nogmaals te attenderen op de online participatiemogelijkheid (brief per
post, bijlage 2).
De uitnodiging en reminder zijn verstuurd naar 347 adressen. De adressenlijst is als bijlage
bij dit participatieverslag gevoegd (bijlage 3). De uitnodiging is verzonden in de Nederlandse
taal. De herinnering is verzonden in de Nederlandse en Engelse taal.
Ook was het de bedoeling om input op te halen bij geïnteresseerden in Nieuw Binderen. Dit
was een minder belangrijk doel dan dat bewoners, bedrijven en instellingen van de buurt
zouden deelnemen en moest ook niet de ‘buurtmening’ overschaduwen. Om deze doelgroep
te bereiken is een bericht in De Loop geplaatst. Het bericht in De Loop was een persbericht,
geen advertentie. Het bericht is in de Nederlandse taal geplaatst.
2.1.1 Fysieke bijeenkomst
De fysieke bijeenkomst vond plaats op 24 februari 2022 in de buurt zelf (locatie: ROC Ter
Aa). Dit zodat de locatie eenvoudig te bereiken is voor iedereen (te voet, per fiets,
scootmobiel, etc.). Op drie momenten die dag kon deelgenomen worden aan de
bijeenkomst van circa 1 tot 1,5 uur. De eerste bijeenkomst was om 15:00u, de tweede om
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16:30 en de derde om 18:30u. De bijeenkomst vond plaats in een collegeopstelling, omdat
de zaal waar gebruik van werd gemaakt een collegezaal is.
Bij binnenkomst was er voor iedereen koffie/thee/limonade met een kleine versnapering en
werd een vragenlijst inclusief overzicht van de verschillende door VFO Architects I Urban
Design gemaakte proefontwerpen uitgereikt.
Toen iedereen plaats had genomen startte de bijeenkomst met een korte introductie van
Nieuw Binderen B.V. en het participatieproces tot nu toe. Vervolgens is informatie verstrekt
over de bedoeling en inhoud van de bijeenkomst, wat met de input gedaan zou gaan worden
en hoe op een later moment de resultaten worden teruggekoppeld.
VFO Architects I Urban Design is gestart met een presentatie (bijlage 4) van de verschillende
proefontwerpen. Eerst werden de deelnemers kort meegenomen in een
stedenbouwkundige analyse, waarna eerst het ene proefontwerp in 2D- en 3D-beelden is
gepresenteerd en een filmpje is doorlopen en daaropvolgend op dezelfde wijze het tweede
proefontwerp.
Na deze presentatie (en soms al tussendoor) werden vragen gesteld door de deelnemers
welke vaak direct of naderhand werden beantwoord en/of erover in gesprek werd gegaan.
De deelnemers gingen soms ook met elkaar in gesprek, de mening van de ene deelnemer
was namelijk niet altijd hetzelfde als die van een andere.
De aan de voorkant uitgedeelde vragenlijst werd door sommige deelnemers tijdens de
bijeenkomst direct ingevuld en/of er werden aantekeningen op gemaakt. Ook zijn er enkele
vragen gesteld over de in de vragenlijst gestelde vragen.
De ingevulde vragenlijst kon ter plekke worden ingeleverd. Een latere inlevermogelijkheid of
online invullen zijn ook aangeboden opties.
Tijdens de fysieke bijeenkomst werd de Nederlandse taal gesproken.
2.1.2 Online participatietool
De online participatietool was beschikbaar tussen 24 februari 2022 en 9 maart 2022 via
www.nieuwbinderen.nl. Via deze tool is de mogelijkheid geboden om online deel te nemen
aan het participatieproces. Inhoudelijk verschilde de online participatietool niet van de
uitgedeelde vragenlijst tijdens de fysieke bijeenkomst.
Omdat de tijdens de fysieke bijeenkomst gegeven presentatie en de getoonde filmpjes van
de proefontwerpen ook online beschikbaar zijn gesteld, was online dezelfde informatie
beschikbaar als tijdens de fysieke bijeenkomst. De toelichting op de presentatie en de
getoonde filmpjes ontbrak echter bij de online wijze van participeren.
De website www.nieuwbinderen.nl is opgezet in de Nederlandse taal. De online
participatietool was zowel in de Nederlandse als Engelse taal beschikbaar.
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2.2 Vervolg na participatieronde 4
Afgesproken is dat nadat participatieronde 4 is afgerond, hiervan een participatieverslag
volgt. Dit document is het participatieverslag. Het verslag wordt toegestuurd aan de
deelnemers aan deze participatieronde die hun e-mailadres met Nieuw Binderen B.V.
hebben gedeeld. Het verslag wordt tegelijkertijd ook op www.nieuwbinderen.nl geplaatst.
Gecommuniceerd is dat de inbreng van iedereen wordt gebruikt voor het maken van
opvolgende stedenbouwkundige keuzes, welke zullen worden verwerkt in aangepaste
ontwerpen. En, dat vervolgens opnieuw bij de buurt teruggekomen wordt om wederom de
meningen hierover van bewoners, instellingen en bedrijven in de buurt op te halen.
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3. Resultaten
Dit hoofdstuk van het participatieverslag gaat over de resultaten van de participatie. Eerst
wordt ingegaan op de fysieke bijeenkomst, vervolgens komt hetgeen is opgehaald via de
vragenlijsten en online participatietool aan bod.
3.1 Resultaten fysieke bijeenkomst
3.1.1 Opkomst
Voor de fysieke bijeenkomst hebben zich 82 deelnemers aangemeld. Drie deelnemers
hebben zich telefonisch aangemeld. De overige deelnemers per email. Alle deelnemers
spraken de Nederlandse taal of hebben zich per email in het Nederlands aangemeld.
Er namen 25 deelnemers deel aan de bijeenkomst om 15:00u;
Er namen 10 deelnemers deel aan de bijeenkomst om 16:30u;
Er namen 38 deelnemers deel aan de bijeenkomst om 18:30u.
Van de 82 aangemelde deelnemers, hebben er 73 aan de bijeenkomst deelgenomen. Er zijn
347 huishoudens/instellingen/bedrijven uitgenodigd. Uitgaande van een
huishoudensgrootte van 2,2 (Helmond-Noord) is sprake van een opkomst van 9,5%.
3.1.2 Vragen/ opmerkingen bijeenkomsten
Tijdens de bijeenkomsten zijn door de deelnemers diverse vragen gesteld en opmerkingen
gemaakt. Deze zijn genotuleerd en hieronder weergegeven. De vragen in een tabel, de
opmerkingen eronder.
Vragen
Nummer
1.1

Onderwerp
Bebouwing

Vraag
Hoe hoog worden de
grondgebonden woningen?

Reactie
Twee bouwlagen met een
kap.

1.2

Bebouwing

Is het ook mogelijk om patio’s in
plaats van rijwoningen op het
Adelaarplein te maken?
Bijvoorbeeld 2 x 4 patio’s?

Dit kan nader bekeken
worden.

1.3

Bebouwing

Komen er sociale huurhuizen? Die
zijn er op dit moment te weinig.

Voor het PNEM-terrein is
uitgegaan van middeldure
koopwoningen nu. Voor
het Adelaarplein is dit nog
niet bepaald. Die grond is
van de gemeente, de
gemeente is vrij in hoe zij
daarmee om gaat.

1.4

Bebouwing

Voor welke doelgroep zijn de
woningen?

Op het PNEM-terrein is
uitgegaan van middeldure
koopwoningen. Voor het
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overige is het nog niet
bepaald.
De appartementen zijn
levensloopbestendig,
want ze zijn gelijkvloers
en met lift. Dit geldt ook
voor de patio’s in variant
A. Hierdoor zijn ze
geschikt voor senioren.
Levensloopbestendige
woningen zijn uiteraard
ook geschikt voor mensen
die wel trap
kunnen/willen lopen.
2.1

Totaalopzet

De artist impressions zien er speels Ja.
uit. Komt het getoonde groen op
de artist impressions er echt?

2.2

Totaalopzet

Is er ook een variant dat er niks
gebeurt op het Adelaarplein?

Nee, maar er zit wel een
minimale variant bij de
proefontwerpen. Deze
bestaat uit behoud van
het Adelaarplein in de
huidige vorm, met
daaraan enkele
parkeerplaatsen
toegevoegd.

2.3

Totaalopzet

Is er in de proefontwerpen
rekening gehouden met mogelijk
voorkomende calamiteiten?

Ja, daar moeten we aan
voldoen qua maatvoering
en bereikbaarheid.

2.4

Totaalopzet

De Abdijlaan zelf blijft zoals hij nu
is?

Ja.

2.5

Totaalopzet

Wat is de visie voor het
Adelaarplein? Wat is de bedoeling
met deze plek als ingang van de
wijk? In welk perspectief
(beleid/kader) moeten we e.e.a.
zien?

We participeren hier in de
breedste zin van het
woord, dat houdt in
zonder vooraf in beleid
vastgestelde kaders.

2.6

Totaalopzet

Moeten we de visie van toen
Helmond-Noord is ontworpen niet
meenemen?

We kiezen er hier juist
voor om bij wijze van pilot
in aanloop naar de
Omgevingswet op
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participatieve wijze
(samen) zonder kaders na
te denken over de
invulling van een plek.
2.7

Totaalopzet

Zou de school niet weggaan?

Nieuw Binderen B.V. heeft
dit niet in de hand.

2.8

Totaalopzet

Is het een idee om qua
beeldkwaliteit in de geest van de
PNEM-woningen te bouwen?

Het idee is om de
karakteristiek van de
woningen aan de
Helmondselaan als
referentie te gebruiken
voor de nieuwe woningen
en dit met bomen aan te
vullen.

3.1

Sociale
veiligheid

Wat zijn de ideeën om op goede
wijze om te gaan met de sociale
veiligheid?

Uitgangspunt is dat we in
een wijk ontwikkelen
waar veel betrokkenheid
is van de bewoners bij de
wijk (veel sociale cohesie).
We willen dode/donkere
hoeken voorkomen, door
zicht te creëren op de
openbare ruimte.
Openbare ruimte in
beheer geven bij
bewoners?

3.2

Sociale
veiligheid

Er wordt nu gedeald aan de
Abdijlaan, hoe voorkom je dat?

Verlichting, geen bankjes
op dit soort plekken,
overal voorgevels
waardoor sprake is van
zicht op de openbare
ruimte.

4.1

Bodem

Hoe zit het met de
Er is geen
kosten/ondergrond van het PNEM- bodemvervuiling meer
terrein?
aanwezig.
Rekening is gehouden met
de sloop van het gebouw.
Eerst wordt het asbest
verwijderd, daarna het
gebouw gesloopt. De
sloop, na
asbestverwijdering,
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neemt naar verwachting 2
dagen in beslag.
5.1

Tuinen

Hebben de woningen aan de
voorkant een tuin?

Nee, daar zijn de kavels te
klein voor.

5.2

Tuinen

Waarom kleine voortuinen?

Er zijn niet veel m2’s
beschikbaar. Bewoners
hebben de m2’s die voor
hun tuin beschikbaar zijn
liever achter de woning
dan ervoor, met een
kleine mooie tuin aan de
voorkant.

6.1

Prijzen

Wat worden de prijzen van de
woningen?

Betaalbare
koopwoningen.

6.2

Prijzen

Wat zijn de prijzen van de
middeldure koopwoningen?

Prijzen voor dit soort
woningen zijn in Helmond
op dit moment (februari
2022) tussen de € 325.000
– 400.000 vrij op naam.

7.1

Groen

Is het ook mogelijk om het groen
elders te leggen?

Ja, de oppervlakte blijft
dan wel vergelijkbaar aan
het nu ‘ingetekende’
oppervlak.

7.2

Groen

Wat is de breedte van de groene
zone in variant B?

15 meter.

7.3

Groen

Wat voor bomen/planten komen
er?

Dat is nog niet bedacht,
daar komt te zijner tijd
een landschapsarchitect
voor aan tafel te zitten.

8.1

Parkeren

De parkeersituatie is een tijd
geleden in de wijk veranderd. Dit
werkt niet echt.

Hier wordt door de
gemeente Helmond nog
verder naar gekeken.

8.2

Verkeer

Hoeveel auto’s komen er door de
plannen bij?

40 per uur extra in de
piekdrukte. Dat is een
beperkt aantal t.o.v. het
totaal aantal
verkeersbewegingen.
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9.1

Hondenveld

Waar komt het hondenveld terug?

Een dergelijke invulling is
wellicht mogelijk op een
deel van het Adelaarplein.

10.1

Energie

Zijn de huizen zodanig
gepositioneerd, zodat er goede
mogelijkheden zijn voor het
opwekken van stroom via de zon?

Ja, voor alle huizen in de
proefontwerpen is het
goed mogelijk om stroom
op te wekken via de zon.

11.1

Participatie

In verband met de mogelijke
ontwikkeling van het Adelaarplein
wordt gevraagd hoe zwaar de stem
van de deelnemers aan het
participatieproces meetelt in wat
er gaat gebeuren.

Als iedereen het niet wil,
dan gebeurt er niks. Maar
als mensen wel iets willen
dan kan dat tot uiting
worden gebracht. Denk
aan volledige invulling
met wonen, een
tussenoplossing van deels
wonen/deels parkeren of
juist alleen het toevoegen
van extra parkeerplaatsen
in verband met de
parkeersituatie nu.

12.1

Tijdspad

Hoelang duurt het nog?

We komen in ieder geval
nog twee keer terug. Hoe
dat gaat gebeuren is
afhankelijk van de
uitkomsten van deze
participatieronde.

12.2

Tijdspad

Wanneer gaat het beginnen?
Tegelijk op PNEMterrein/Adelaarplein?

Als er gebouwd gaat
worden op het
Adelaarplein dan is dat
later dan op het PNEMterrein, dat vergt nog
meer inspanning voordat
daar kan worden
ontwikkeld dan op het
PNEM-terrein.

13.1

Overige

Waarom is er nog geen contact
gelegd met de eigenaar van de
garageboxen aan de westzijde van
het PNEM-terrein?

Het is niet de intentie van
Nieuw Binderen B.V. om
die locatie bij het PNEMterrein te betrekken. Het
verdienmodel van de
garageboxen op deze plek
lijkt te interessant om tot
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een realistische
aankoopprijs te komen
voor bijvoorbeeld
woningbouwontwikkeling.
Opmerkingen
• De variatie van het groen in de proefontwerpen is positief.
• Deelnemers aan de participatie maken zich zorgen om het verkeer. De Vinkelaan is smal
en parkeren is een probleem.
• Een buurtvertegenwoordigster heeft eerder een verkeersoplossing bedacht. Die wordt
door meerdere buurtbewoners als een goede oplossing benoemd. Hier wordt aandacht
voor gevraagd.
• Is het mogelijk om naar eenrichtingsverkeer te gaan in het gebied? Wellicht een idee om
te onderzoeken?
• Het wordt als een gemis ervaren dat er geen wijkontwikkelingsplan is met een totaalvisie
voor de wijk voor de langere termijn.
• Het grootste deel van het Adelaarplein wordt op dit moment gebruikt door de school om
buiten te sporten.
• Woonpartners komt zelf nog terug bij de bewoners om te vragen wat de bewoners van
de plannen vinden.
• Op de hoek van het Adelaarplein tegenover de school geen doorgang maken, omdat
anders iedereen hier doorheen gaat lopen en de privacy verdwijnt. Dit open maken is
wel mooi, maar de privacy is wel echt een aandachtspunt. Ook veiligheid, de
achterdeuren staan hier nu altijd open. Dat gaat niet meer als dit open gaat en het een
parkje gaat worden.
• Is het mogelijk om te parkeren onder het groen? Wellicht een idee om te onderzoeken?
3.2 Resultaten vragenlijsten/online participatietool
3.2.1 Response
Er is één vragenlijst fysiek ingeleverd. Deze is ingevuld in de Nederlandse taal.
De online participatietool is 73 keer ingevuld. Hiervoor is in alle gevallen gebruik gemaakt
van de Nederlandse versie van de online participatietool.
Er zijn 347 huishoudens/instellingen/bedrijven uitgenodigd om de online participatietool in
te vullen. Aan het einde ervan is gevraagd om aan te geven wat het adres van de deelnemer
is. Zes deelnemers hebben hun adres niet ingevuld. Drie adressen hebben de tool twee keer
ingevuld. Als de aanname wordt gedaan dat de zes deelnemers die hun adres niet ingevuld
hebben allemaal op een ander adres wonen dan hebben 71
huishoudens/instellingen/bedrijven deelgenomen aan de online participatietool. Dat is een
response van 21%.
3.2.2 Resultaten
De vragenlijst is bijgevoegd als bijlage bij dit participatieverslag (bijlage 2).
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ALGEMEEN
Achtergrond deelnemer
Eerst is gevraagd vanuit welke achtergrond de deelnemer de vragenlijst heeft ingevuld. Bij
deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk. Dat betekent dat iemand omwonende
kan zijn, maar ook geïnteresseerde in het project. De tabel hieronder geeft een beeld (in
aantallen) van de achtergrond van de deelnemers.

Duidelijk is dat het overgrote deel van de deelnemers in de buurt woont (86%) en ook enkele
instellingen/bedrijven hebben deelgenomen (8%).
Inhoudelijk is de vragenlijst begonnen met een uitleg van de verschillende proefontwerpen
die zijn gemaakt voor zowel het PNEM-terrein (variant A en B) en het Adelaarplein (variant 1
t/m 5.
THEMA WONEN
Huizen vs. appartementen?
De eerste inhoudelijk vraag betrof vervolgens of de voorkeur van de deelnemer uitgaat naar
huizen of appartementen. 71,6% van de deelnemers gaf aan een voorkeur te hebben voor
huizen boven appartementen. 17,5% van de deelnemers heeft hierover geen specifieke
mening (neutraal).
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Voorkeursontwerp
Aan de deelnemers is gevraagd om een voorkeursontwerp aan te geven op basis van de
proefontwerpen die zowel voor het PNEM-terrein als het Adelaarplein zijn gemaakt.
Gekozen kon worden uit variant A of B in combinatie met variant 1, 2, 3, 4, of 5.

Uit de resultaten blijkt heel duidelijk de voorkeur voor variant A in combinatie met variant 5.
Het staafdiagram hieronder geeft dit beeld op heldere wijze weer.
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Interessant is hierbij aanvullend nog de toelichting die door de deelnemers op deze vraag is
gegeven (meest gegeven toelichtingen samengevat): afblijven van het Adelaarplein/houden
zoals het nu is, seniorenwoningen sluit aan bij de vraag, het afgesloten groen tegenover de
school niet openbaar maken, parkeren centraal, zicht op de Abdijlaan.
Woningvoorkeur geïnteresseerden
Aan geïnteresseerden (39 deelnemers, meerdere antwoorden mogelijk) is gevraagd wat hun
woningvoorkeur is. Die gaat sterk uit naar grondgebonden woningen. Het staafdiagram
hieronder laat dit beeld goed zien.

Deze uitkomst komt overeen met hetgeen eerder via de vragenlijst aan iedereen (incl.
omwonenden die geen geïnteresseerden zijn) is gevraagd, namelijk ‘huizen vs.
appartementen’, waarbij nadrukkelijk de voorkeur naar huizen boven appartementen naar
boven kwam.
THEMA GROEN
Voorkeur Adelaarplein
Specifiek voor het Adelaarplein is aan de deelnemers gevraagd waar hun voorkeur naar
uitgaat als het gaat om de invulling ervan. Dit is via drie vragen geïnventariseerd. Gevraagd is
daarbij naar:
• openbaar groen vs. woningen met eigen tuin;
• openbaar groen vs. appartementen;
• woningen met eigen tuin vs. appartementen.
Circa 75% van de deelnemers geeft aan groen boven woningen te verkiezen. Als er gebouwd
wordt gaat de voorkeur uit naar woningen met tuin ten opzichte van appartementen. Dit
komt uit alle drie de vragen naar voren. Niet bouwen heeft echter de grootste voorkeur. Dit
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blijkt uit het groter aantal deelnemers dat bij deze vraag een neutraal antwoord heeft
gegeven op de laatste vraag ‘woningen met eigen tuin vs. appartementen’ alsook uit de
gegeven toelichtingen bij deze vraag, die voornamelijk bestaan uit: behoud van groen.
THEMA VERKEER EN PARKEREN
Parkeergelegenheid vs. groen (door inzet deelauto’s)
Gevraagd is naar de mening van de deelnemers over de verhouding parkeergelegenheid ten
opzichte van groen. Dat laatste kan bereikt worden door de inzet van deelauto’s. Uit de
gegeven antwoorden blijkt dat een meerderheid van de deelnemers meer
parkeergelegenheid (54%) verkiest ten opzichte van groen (34%). 12% van de deelnemers
antwoordde neutraal.
Parkeren centraal in het plan (variant A) vs. parkeren zoveel mogelijk uit het zicht (variant B)
Ook hier is sprake van een meerderheid die het ene boven het andere verkiest. In dit geval
gaat het om parkeren centraal in het plan dat door 62% van de deelnemers wordt verkozen
boven parkeren uit het zicht (22%). 16% van de deelnemers heeft geen voorkeur
aangegeven.
Uit de toelichting op deze vraag blijkt de volgende motivatie voor deze keuze: minder
diefstal-/vandalismegevoelig, parkeren hoort bij het straatbeeld, door centraal te parkeren
blijft meer ruimte over voor aaneengesloten groen.
THEMA OPENBAAR GEBIED
Als laatste inhoudelijk item is gevraagd welke functies de deelnemers in het openbare
gebied graag terug willen zien. Het was bij deze vraag mogelijk om meerdere (3 stuks) voor
ingevulde antwoorden aan te kruisen (multiple choice) en zelf suggesties te doen. Hieronder
zijn de ingevulde multiple choice antwoorden in een spinnenweb weergegeven.
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De antwoorden konden worden toegelicht. De toelichting die het vaakst is gegeven is
‘groen’. Opvallend is dat sommigen juist een hondenuitlaatveld willen en anderen expliciet
aangeven dat dat er niet moet komen. Ook wordt vaak aangegeven dat het Adelaarplein
moet blijven wat het is en wordt aandacht gevraagd om geen voorzieningen te creëren die
hangjongeren aantrekken.
THEMA PARTICIPATIE
Meerdere deelnemers aan het participatieproces hebben aangegeven dat ze de wijze van
participatie (fysiek en digitaal) als prettig hebben ervaren. Vaker is gehoord dat de
proefontwerpen op gedetailleerde wijze zijn uitgewerkt en dat door de filmpjes een goed
beeld verkregen wordt van wat de proefontwerpen betekenen.
Uit contact met deelnemers is gebleken dat de post die is verstuurd aan de genodigden om
deel te nemen aan de participatie traag bezorgd is (aantal dagen tijd tussen verzending en
ontvangst). Hiervoor wordt voor het vervolg aandacht gevraagd.
Door enkele deelnemers is aangegeven dat zij het lastig vinden om een oordeel te geven
over de proefontwerpen die niet nabij hun woning liggen, omdat dit hun woongenot niet
aantast. Sommigen hebben aangegeven het daarom niet passend te vinden hier iets van te
vinden.
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Bijlagen
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Vragenlijst
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