Participatieverslag Nieuw Binderen
Participatieronde 5
23 mei 2022
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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
Participatie voorafgaand aan ronde 5
In participatieronde 1 en 2 is geïnventariseerd wat de buurtbewoners verenigd in een belangengroep
en Woonpartners (woningcorporatie) belangrijk vinden om in Nieuw Binderen te behouden en te
ontwikkelen. Op basis hiervan heeft VFO Architects I Urban Design proefontwerpen gemaakt. 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.
Met de opgehaalde input zijn nieuwe proefontwerpen gemaakt, welke in februari 2022 zijn
voorgelegd aan de gehele buurt en overige geïnteresseerden (ronde 4). Uit deze ronde zijn de
volgende conclusies getrokken:
PNEM-terrein

-

-

bebouwen van het PNEM-terrein is over het algemeen voor de bewoners in de buurt
geen issue, maar er moet wel goed naar de verkeers- en parkeerproblematiek gekeken
worden;
voor de invulling van het woningbouwprogramma gaat de voorkeur uit naar
grondgebonden woningen, zoals – op enkele beneden-/bovenwoningen na - in de
proefontwerpen was aangegeven;
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, wellicht voorzien enkele deelauto’s
in een behoefte.
verder heeft men liever zicht op de auto dan dat de auto uit het zicht is geparkeerd;
door de deelnemers is aandacht gevraagd voor het in het nieuwe plan aanleggen van
laadpalen voor elektrische auto’s;
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;
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-

Van de twee varianten die voor het PNEM-terrein zijn voorgelegd gaat duidelijk de
voorkeur uit naar variant A;

Adelaarplein
-

men wil dat het plein niet wordt 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;

Openbaar gebied
-

-

voor het openbare gebied gaat de behoefte van de deelnemers uit naar: groen. De meest
genoemde voorzieningen in het openbare gebied zijn: ruimte om te spelen, wandelpad
en rustige plek om te zitten. Vooral is behoefte aan ‘ruimte’ (niet volproppen met
voorzieningen, maar ruimte houden voor ‘niks’);
zowel uit de fysieke bijeenkomst als de vragenlijst komt naar voren dat men overlast
vreest van hangjongeren, drugsgebruikers, vandalisme.

1.2
Doel (agenda) participatieronde 5
Op basis van de uitkomsten van participatieronde 4 is de agenda voor participatieronde 5 opgesteld.
In het volgende hoofdstuk is deze opgenomen.
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2.

Opzet

2.1
Uitnodiging
Voor deze participatieronde zijn degenen uitgenodigd die de vorige keer aan de
participatiebijeenkomst en/ of participatietool deelgenomen hebben. De uitnodiging is per
email verzonden en is op de website www.nieuwbinderen.nl geplaatst.
2.2
Deelnemers
Van de genodigden hebben zich 37 mensen aangemeld. Er waren er 35 aanwezig.
2.2
Agenda
De agenda voor deze participatieronde is als volgt:

Bespreken van de uitkomsten vorige participatieronde (is het verslag juist, hebben we de
uitkomsten goed begrepen?);
2. Meepraten over:
a. De verdere inrichting van het PNEM-terrein (aan de hand van nieuwe proefontwerpen);
b. Het wel/niet toevoegen van een parkeerterrein op het Adelaarplein en hoe we verder
kunnen met de verkeerssituatie;
3. Gezamenlijke afsluiting van de bijeenkomst.
1.

1.3
Bijeenkomst
De bijeenkomst vond fysiek plaats op 23 mei 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 één moment kon deelgenomen worden aan de bijeenkomst, van 19:00 tot 21:00u.
Bij binnenkomst was er voor iedereen koffie/thee/limonade met een kleine versnapering.
De bijeenkomst vond plaats in een collegeopstelling, omdat de zaal waar gebruik van werd
gemaakt een collegezaal is. Halverwege is in verband met technische problemen verhuisd
naar de hal van het gebouw.
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3.

Resultaten

3.1

Bespreken van de uitkomsten vorige participatieronde (is het verslag juist, hebben we de
uitkomsten goed begrepen?);
De uitkomsten van de vorige participatiebijeenkomsten zijn getoetst tijdens deze 5de
participatieronde. Hieronder zijn de zaken opgenomen waarover nog vragen/onduidelijkheden
waren.
PNEM-terrein
Gevraagd is of enkele beneden-/bovenwoningen voorstelbaar zijn op het PNEM-terrein? Dit, omdat
de voorkeur voor grondgebonden is aangegeven. Het gaat hier om woningen vergelijkbaar met
grondgebonden, maar beneden woont een ander huishouden dan boven. Dit type is toegepast in
hoeksituaties. Door de aanwezigen wordt aangegeven dat dit zoals voorgesteld passend is.
Gesproken is over het concept deelmobiliteit. Het gaat dan in eerste instantie over deelauto’s.
Deelfietsen of iets dergelijks is ook deelmobiliteit. Hierop wordt wisselend gereageerd. Er wordt
geconstateerd dat er wellicht sprake is van een kleine behoefte.
Gesproken is over het afgesloten groen bij de bewoners van de flats. Geconcludeerd is dat dit groen
– ondanks dat het daardoor niet mogelijk is om een groene corridor te maken – afgesloten te
houden.
Door een aanwezige is gevraagd of de nieuwe beplanting kan bestaan uit bloeiende planten in het
voorjaar en herfstkleuren in het najaar. De aanwezige wil hierover graag meedenken.
Contactgegevens zijn uitgewisseld.
Invulling Adelaarplein/Abdijstraat e.o.
De vraag is of hier wel/geen parkeerplaats wenselijk is, omdat de varianten waarop gestemd konden
worden niet een variant bevatte zonder enige wijzigen. Dus een 0-variant, zonder parkeerplaats.
Omdat dit nauw samenhangt met de vervolgstappen wordt voor de uitkomsten van deze vraag
verwezen naar paragraaf 3.3 van dit verslag.

3.2

Verdere inrichting PNEM-terrein (aan de hand van nieuwe proefontwerpen)

Proefontwerp A (variant A), is verder uitgewerkt op basis van de input die in
participatieronde 4 is gegeven.
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De bewoners hebben hier enthousiast op gereageerd.
Het nieuwe proefontwerp zal meer gedetailleerd worden uitgewerkt en vertaald in een
concept-bestemmingsplan.
3.3
Het wel niet toevoegen van een parkeerterrein aan het Adelaarplein en hoe we
verder kunnen met de verkeerssituatie
Er is definitief besloten dat er op het Adelaarplein/aan de Abdijlaan géén bebouwing gaat komen. Er
zijn wel nog een aantal losse eindjes, namelijk:

1. Wel of geen parkeerterrein -> de optie zonder parkeerterrein was niet een van de varianten

maar via een petitie is daar toch naar gevraagd.
2. Verkeersveiligheid -> loopt al een hele tijd en er ligt een advies van VVN uit december 2019.
3. Wat te doen met de fontein aan de Abdijlaan -> opknappen of weghalen?
Ad 1. Parkeren
Er is wel behoefte aan extra parkeerplaatsen maar niet in de omvang en op de locatie zoals was
getekend door Nieuw Binderen op het hondenuitlaatveld.
De afdeling verkeer van de gemeente Helmond heeft een avondparkeeronderzoek gedaan en er blijkt
geen significant tekort, maar een overschot aan parkeerplaatsen is er ook niet.
De bewoners hebben de gemeente Helmond gevraagd
te kijken of er aan de noordkant van het Adelaarplein
wat parkeerplaatsen bij kunnen en eventueel op het
Adelaarplein nabij de school in de vorm van een zoen &
zoefstrook. Beide locaties zijn hieronder met een gele
cirkel aangegeven.
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Ad. 2. Verkeersveiligheid
Twee dingen spelen hier al een aantal jaren; de breedte van de Vinkelaan (4,5 m met gemengd
verkeer in 2 richtingen) en sluipverkeer. Er ligt ook een verslag van VVN uit december 2019 waarin
deze problematiek met adviezen is opgetekend.
Met de afdeling verkeer zal worden gewerkt aan een voorstel wat in het kleinere, reeds bestaande,
bewonerscomité zal worden besproken en breder teruggekoppeld. De overige aanwezige bewoners
zijn hiermee akkoord gegaan.
Ad 3. Fontein
Hoofdzakelijk bestaat de wens om de fontein als werkend element te behouden. Binnen de
gemeente zou nagevraagd worden wat de mogelijkheden hiervoor zijn. Als dit niet mogelijk is zal er
een andere invulling voor de locatie gevonden moeten worden. Bewoners willen daarvoor graag een
ander beeldbepalend element terug.
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4.

Bijlagen

1. Uitnodigingsemail
2. Presentatie bijeenkomst
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