
 
 

Wat was het fijn om elkaar weer eens live te treffen op 14 
april 2021 op het kantoor van Inbo architecten. Het was 
direct merkbaar dat het dan niet voelt als een 
vergadering, en dat was wat ons voor ogen stond. Wat 
hebben we gedaan? 
 
 
 

Op de zeepkist 
Er waren nieuwe mensen bij, dus wat 
doe je? Je stelt je aan elkaar voor en 
vertelt wat je hoopt bij te dragen aan 
eenbeweging.nu. Eventjes de nieuwe 
mensen! Anneke en Daphne wonen 
sinds 4 jaar in Eindhoven en willen iets 
met de bewoners van de stad gaan 
doen. Anneke heeft groene vingers 
(ervaring tropische landbouw). Jeanne 
en Ronald zijn van Switch Jeugdzorg 
maar kunnen nog veel meer uit hun 
verleden ook inbrengen. Maaike werkt 
bij Vitalis, altijd op zoek naar hoe 
kunst en kunstenaars kunnen worden 
ingezet om het leven van mensen 
beter te maken; nu gericht op de 

ouderenzorg. Centraal voor haar is: wat is thuis zijn? Je kunt de ervaring van de ouderen ook goed 
inzetten. 
 
 
 
 
 
 
Gastvrijheid 
Het was fantastisch dat we te gast mochten zijn bij Inbo. 
En het was helemaal geweldig dat Inge ons fêteerde op 
een heerlijk diner. Liefde gaat tenslotte door de maag. En 
omdat we van het delen zijn, hier de recepten 
https://itsnotaboutcooking.nl/cook/salade-orzo-met-
zongedroogde-tomaat-en-olijven/ 
https://itsnotaboutcooking.nl/cook/vegetarische-
arabische-soep/ 
https://itsnotaboutcooking.nl/cook/brownies-noten-
ricotta/ 
 
 
 
 
 

 eenbeweging.  nu



VDL 
Oud kantoor naast Plan B en eigenaar Van de Leegte wil meewerken. Er is gesproken met 
leegstandsbeheerder Gapp. Die hebben zelf geen plan. Op zoek dus naar ‘inclusief gebouwbeheer’. In 
het kader van de tijdelijkheid wonen er nu 15 mensen. Caroline geeft aan dat de 
kruimelgevallenregeling ruimte biedt voor tijdelijke oplossingen. Zolang veiligheid niet in het geding 
is en de eigenaar ermee akkoord gaat. Je moet het ruimtelijke plan laten toetsen maar dat is dan een 
lichte variant. Wil je hier gebruik van maken, dan moet het voor 1-1-2022 (omgevingswet). Het 
lastige is dat deze werkwijze wel legeskosten met zich meebrengt. Als je binnen het 
bestemmingsplan blijft met de nieuwe functie, dan is nog niet duidelijk of er legeskoten vereist zijn. 
Caroline gaat dit checken. [Caroline] 
 
Kraken met toestemming is ook een optie. Goedkoper, een statement maken dat er nog veel 
gebouwen leeg zijn en er woningnood is. Het zou mooi zijn iets te kunnen doen voor de omgeving. 
Het lijkt Jeanne wel wat voor haar plan Verspijkeringen (jongeren bouwen hun eigen appartementen 
in en krijgen dan ook de ‘bouw’diploma’s: huisvesting en opleiding in-één. Zij stuurt haar plan door. 
[Jeanne] Zou een mooi experiment zijn. Experiment (Aron heeft ervaring op HTC) is ook een goed 
invalshoek. Springplank sluit zich graag aan. Het is vervolgens ook goed te kijken naar de 
businesscase. Hulp inroepen van bijv. ING Bank starters foundation. Angelique en Jos kunnen 
adviseren over huurprijzen of kunnen mensen uit hun netwerk vragen.  
Trekkers van het project: Jeanne, Aron (voor tekenwerk, schuift een collega in), Cas (eigen 
academie), Thijs doet mee en Caroline is er voor juridisch advies.   
 

 
Gebouw ten noorden van het station 
Angelique en Erna hebben goede gesprekken 
gevoerd met Jos Rooijmans. Er kan zich een 
mogelijkheid voordoen om iets te doen (‘brede’ 
placemaking) op de begane grond of het hele 
gebouw (inclusief tijdelijk wonen). De 
gemeente wil graag Knooppunt XL activeren 
aan beide uiterste zijden, dit is de oostelijke 
zijde. Hier ook CKE (zit in het midden en de 
gemeente wil de Kruisstraat ook aanpakken). 
Over een aantal weken heeft de gemeente 
meer duidelijkheid. Iedereen vindt het een zeer 
kansrijke locatie en wil als we een experiment 

doen, dat liever hier doen dan bij VDL. Dus doorgaan met conceptontwikkeling en dan kijken waar dit 
het beste kan landen. Caroline gaat na hoe de bestemming nu in het bestemmingsplan staat. 
[Caroline] 
 
 
Lezen 
Ik probeer gebruik te maken van het feit dat ik columnist ben bij Rooilijn om zaken aan de orde te 
stellen. Hier de link naar de op 23 april geplaatst artikel 
https://www.rooilijn.nl/columns/de-overheid-aan-het-stuur/ 
 
 
Anneke en Daphne de Graaf, Thijs Eradus, Inge van Duijnhoven, Aron Bongers, Cas de Haan, Jeanne 
van Beers, Ronald Berkens, Angelique Bellemakers, Erna van Holland en via de livestream Caroline 
Weebers en Maaike Mul  


