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Inleiding
Eindhoven is volop in beweging. De inwoners worden geconfronteerd met
veranderingen op velerlei gebied, deels aangedreven door de grote economische
groei in onze regio, deels door keuzes van het gemeentebestuur en deels door de
druk van de private sector. Op het gebied van woningbouw, stadsontwikkeling,
inrichting van de buitenruimte, infrastructuur, verkeer, recreatieve ruimte, natuur en
maatschappelijke verhoudingen vinden er nu en in de komende decennia ingrijpende
veranderingen plaats.
De stad (het gemeentebestuur) wil groeien en dat vraagt om breed gedragen,
vernieuwende, en duurzame oplossingen. Want het is maar de vraag of er voldoende
fysieke en sociale draagkracht is om alle geformuleerde ambities te verwezenlijken.
De toekomst van Eindhoven is aan de Eindhovenaren die er zijn geboren en getogen
of er wonen. Althans, zo zou het moeten zijn.
In de afgelopen decennia hebben grote, economisch machtige spelers steeds meer
grip gekregen op de inrichting van de stad. Dat geldt in het algemeen, maar zeker
ook voor Eindhoven. Een ontwikkeling die haar sporen duidelijk heeft nagelaten en
die nog steeds doorwerkt. Veel, vaak grote spelers voelen zich, in tegenstelling tot
Philips en DAF in het verleden, niet altijd onderdeel van of verantwoordelijk voor
onze stad. Hun ondernemerschap vertaalt zich ook niet meer naar de meerwaarde
voor de sociale en fysieke leefomgeving. De gecreëerde waarde stroomt Eindhoven
uit en naar een relatief kleine groep vermogende inwoners. Veel “gewone”
Eindhovenaren trekken hierbij aan het kortste eind en vragen zich inmiddels meer en
meer af: “Van wie is Eindhoven?”
De overheid lijkt meer en meer niet bij machte om sturing te geven aan de invloed
van dominante marktkrachten. Sterker zij draagt daar, met politieke keuzes en beleid,
zelf aan bij en blijkt ook steeds vaker te worden geconfronteerd met een uitholling
van haar publieke taak. Deze algemene trend werkt door in alle overheidsniveaus en
is moeilijk om te buigen.
De vraag is daarom, wat kan STICHTING BETER EINDHOVEN vandaag al doen
voor een beter Eindhoven van morgen, op weg naar een stad van, voor en door haar
bewoners.
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Analyse
De afgelopen decennia heerste het geloof dat de markt het beste mechanisme voor
een optimaal resultaat was, ook op maatschappelijk gebied. Daarom ligt de focus
vooral op de efficiëntie van (bedrijfs)processen en, in de publieke sector, het
minimaliseren van de kosten. Sociale, maatschappelijke en duurzaamheidseffecten
werden veronachtzaamd, of kwamen op zijn best op het tweede plan.
Als gevolg daarvan is de tweedeling enorm gegroeid. Dat uit zich op verschillende
gebieden. De kans om via goed onderwijs in maatschappelijke zin door te stromen is
geminimaliseerd. De (financiële) waardering voor lager en middelbaar geschoolde
arbeid is sterk gedaald. Van fatsoenlijke volkshuisvesting is steeds minder sprake,
terwijl goed wonen een elementair mensenrecht is (zie Handvest VN en EVRM). In
plaats daarvan zijn de bouw en exploitatie van woningen een “markt” geworden van
speculanten waarin financiële macht tot woekerpraktijken en woekerprijzen heeft
geleid. Een situatie die de rijksoverheid op zijn minst in de hand heeft gewerkt. Wie
minder verdient dan netto 2000-2500 per maand kan terecht bij marktpartijen of moet
8-10 jaar wachten op een betaalbare woning. Op elke vrijkomende woning van
corporaties in Eindhoven reageren binnen een tot twee dagen door 500-1200
mensen.
De rek is dan ook uit het ‘vertrouwde’ systeem. Drie decennia neoliberalisme en (in
het verlengde daarvan) overheidsfalen hebben geleid tot verwaarlozing van publieke
diensten, groeiende ongelijkheid en achterdocht, tussen mensen onderling en tussen
burgers en overheid. Het is de hoogste tijd voor een nieuw verhaal, waarin de burger,
niet de consument, meer zeggenschap krijgt bij de afwegingen die we als samenleving
moeten maken om verschillende crises te lijf te gaan: klimaat, biodiversiteit, wonen. Eva
Rovers verwoordt het zo: “Bovendien, als burgers niet of te laat worden betrokken bij
besluiten, lopen politici en beleidsmakers cruciale informatie en inzichten mis. Het gevolg
is beleid met blinde vlekken, omdat het geen rekening houdt met de inzichten, ideeën,
zorgen en behoeften van inwoners. Tot beleid dus dat niet goed aansluit bij de
samenleving, en daardoor leidt tot frustratie en maatschappelijk ongenoegen.” (Stichting
Bureau Burgerberaad, beleidsplan, pag. 3). Ambtelijk-bestuurlijke organisaties, ook de
gemeente Eindhoven, zijn daar niet meer, of niet adequaat op ingericht.
Voor de vereiste omslag is verantwoord politiek-bestuurlijk leiderschap nodig dat
ervoor zorgt dat (in hun aard) publieke voorzieningen, zoals huisvesting, onderwijs en
het rechtssysteem, zo eerlijk mogelijk algemeen toegankelijk zijn.
In de 2e helft van 2020 zagen we -dat wil zeggen een aantal Eindhovense burgersdat het tijd werd voor een nieuw narratief voor de stad. Stichting BETER
EINDHOVEN (SBE) werd opgericht. Door open kritisch kijken, vergelijkend
beoordelen en becommentariëren van diverse voorgenomen bouwplannen van de
gemeente Eindhoven, heeft SBE inmiddels een plaats verworven in het publieke
debat.
SBE wil een platform zijn van en voor de inwoners van de stad Eindhoven, voor het
geven van informatie, het vergroten van transparantie en verbeteren van inspraak en
het aandragen van alternatieven omtrent de bouw-, ontwikkelplannen van diverse
partijen.
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SBE wil een platform bieden aan Eindhovenaren die zich inzetten voor de duurzame
inrichting, het verbeteren van de leefbaarheid van de stad en het welzijn en haar
burgers.
Deze betrokken en actieve bewoners van de stad maken het verschil met de
initiatieven die zij in hun straten, buurten, wijken, stadsdelen ontwikkelen en
realiseren. Samenwerkende bewoners tonen aan dat het anders kan; lokaal,
coöperatief, van onderop. Vanuit een gezamenlijke basis; het sociaal
maatschappelijk cement.
Een van de focuspunten van de stichting is de verdichting van de bebouwing van het
centrumgebied. Zoals die tot op heden is aangestuurd door het college, zal die niet
dat opleveren wat de stad en haar inwoners langjarig nodig hebben. Namelijk een
duurzame, fijn gestructureerde en aantrekkelijke binnenstad die haar bijna 1000jarige positie als historisch middelpunt waarmaakt.
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Doelstelling
SBE stelt zich ten doel de bewoners van Eindhoven te voorzien van betrouwbare
informatie over een breed scala van relevante en ook inspirerende ontwikkelingen
om een betere leefomgeving te realiseren. Zij wil dit doen door voor alle burgers van
Eindhoven een laagdrempelig platform te zijn, waarbij het pluriforme debat zal
worden gekoesterd. SBE wil de bewoners van Eindhoven daarmee in de
gelegenheid stellen kennis te nemen van argumenten van gelijkgestemden én
andersdenkenden.
Ruimtelijke ontwikkelingsprojecten kunnen, nee moeten in de vorm van ontwerp en
beheer bijdragen aan een zo eerlijk mogelijke (stedelijke) samenleving.
Participatietrajecten slagen maar zeer beperkt in het betrekken van mensen bij
besluitvorming, omdat vrijwel uitsluitend de mensen betrokken raken die
bovengemiddeld geïnteresseerd zijn in de lokale politiek of het onderwerp.
Bovendien zijn de belangrijkste besluiten al genomen, zodat de inbreng van inwoners
mosterd na de maaltijd is. Het gevolg: betrokken burgers veranderen in boze burgers
die zich fel tegen de plannen verzetten.
SBE streeft naar een effectieve zeggenschap in de besluitvorming bij stedelijke, en
ruimtelijke plannen. Plannen die niet vaak zijn geïnitieerd door de Gemeente zelf,
maar die zij door haar beleid wel zo veel mogelijk faciliteert. SBE streeft ernaar dat
beleid meer af te stemmen, aan te passen ten gunste van de ‘gewone’ Eindhovenaar.
Cruciaal is daarbij dat burgers/bewoners ondersteund worden in het ontwikkelen van
meningen en standpunten en in het vormen van tegenmacht bij ontwikkelingen en
plannen in hun leefomgeving. Door mensen samen te brengen, inspireren zij elkaar.
SBE gelooft in de waarde en de noodzaak van publieke gesprekken over de
toekomst van Eindhoven en van stadsdelen/wijken met alle betrokkenen. SBE wil de
belangrijkste schakel, de inwoners van Eindhoven, een centrale rol geven bij
belangrijke vragen. Hoe willen we onze stad vormgeven? Hoe en waar wonen,
werken, winkelen of ontspannen we? Hoe gaan we om met ecologie en
groenvoorzieningen? Welke oplossingen bedenken we voor de werkelijke
woonbehoefte en voor een effectieve aanpak van de enorme kansen- en
welvaartsongelijkheid en de effecten daarvan? SBE wil werken aan een herkenbaar
Eindhovens burgerschap; democratie is meer dan verkiezingen en een
gemeenteraadsvergaderingen. De stichting is ervan overtuigd dat we samen
verbindend kunnen bouwen aan een beter Eindhoven.
Stichting BETER EINDHOVEN wil een heldere, breed gedragen, juridisch correcte en
goede besluitvorming over de stedelijke vernieuwing van Eindhoven bevorderen. De
stichting ijvert voor échte burgerparticipatie en wil als zodanig optreden als behartiger
en pleitbezorger van de belangen van burgers van Eindhoven. SBE heeft een
heldere onafhankelijke plaats verworven in het publieke debat over de ontwikkeling
van Eindhoven met een kritische en onafhankelijke opstelling tegenover ‘de
gevestigde orde’.
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Algemeen Beleid
Stichting BETER EINDHOVEN is een organisatie voor mensen die het (ruimtelijk)
beleid van Eindhoven kritisch willen volgen, en daar innovatieve en duurzame
oplossingen voor willen helpen ontwikkelen.
Aan de gemeente (politiek/ambtenaren/bestuur), inwoners en andere betrokkenen wil
zij een platform bieden voor een ‘tegengeluid’ in Eindhoven. Voor een stad die
tolerant, inclusief, democratisch en rechtvaardig is, een stad die gelooft in de kracht
van het argument en vertrouwen heeft in wetenschappelijke kennis een stad die
bereikbaar, veilig en gezond is voor iedereen, een stad die ondernemend, bloeiend
en leefbaar is, een stad die klimaatneutraal, groen en circulair is, met een levendig
cultureel leven, die creatief is en mooi.
Alleen door de oplossingen en initiatieven van “stadsmakers” (betrokken burgers,
boegbeelden, informele gezagsdragers, etc.) een gelijkwaardige plaats te bieden
binnen het maatschappelijk gesprek, kunnen we aan duurzame en inclusieve
oplossingen werken en geven we (in de woorden van Herman Tjeenk Willink) ‘mede
vorm aan de maatschappelijke democratie’ van Eindhoven.
SBE staat voor een scherp debat waarin belangentegenstellingen en
machtsverschillenbenoemd worden, om wederzijds begrip te bevorderen en
scheiding van leefwerelden (polarisatie) op te heffen of te voorkomen. Want ook al
trekken zij (buitensporig) veel (media)aandacht, ontsporingen mogen niet het zicht
ontnemen op gelijktijdige, meer hoopgevende ontwikkelingen. SBE ziet namelijk ook
dat veel inwoners van Eindhoven juist nu extra behoefte hebben aan feiten, dieper
inzicht en afgewogen argumenten én ondersteuning in hun activiteiten.
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Focus
SBE richt zich in haar beleid met name op volgende domeinen;
Lokale democratie:
1. Transparantie bij voorbereiding, besluitvorming én uitvoering Eindhovens
gemeentelijk beleid.
2. Daadwerkelijke zeggenschap van Eindhovense burgers in besluiten van het
stadsbestuur.
3. Ruimte voor burgerinitiatieven.
4. Ruimte voor lokale zeggenschap van burgers over hun eigen situatie.
5. De Omgevingswet die zal worden ingevoerd dient op lokaal Eindhovens
niveau feitelijk en ruimhartig haar vertaling en toepassing te krijgen.
Volkshuisvesting:
1. Van alle nieuwbouw moet 50% sociale woningbouw (huur en/of koop) zijn.
2. Invoeren woonplicht voor woningeigenaren, die ook ingaat na het opzeggen
van een lopend huurcontract.
3. Verbod op splitsing woningen in kamers of appartementen.
4. Bij vergunning voor nieuwbouw middeldure huur vastleggen dat dit middelduur
moet blijven, en een verbod op doorverkoop.
5. Gronduitgifte bij voorrang aan woningbouwcorporaties.
6. Verduurzamingsprogramma bestaande voorraad sociale huurwoningen.
7. Intensieve controle op onderhoud en veiligheid alle gesplitste woningen (er is
veel “sprinkhanengedrag” bij eigenaren).
Verkeer en mobiliteit
1. Forse uitbreiding openbaar vervoer in de stad, naar de regio en naar België en
Duitsland.
2. Alle doorgaande autoverkeer in het centrum onmogelijk maken.
3. Langzaam verkeer centraal binnen de ring, max. 30 km in de hele stad m.u.v.
enkele uitvalswegen,
4. Veiligheid fietsers en voetgangers verbeteren, scheiding snelle en gewone
tweewielers
Duurzaamheid en klimaat:
1. De ecologische verbindingszones in de stad versterken en robuust maken van
vergroening/waterrijk.
2. Klimaatvriendelijk, duurzaam bouwen en beheren.
3. Klimaat-adaptieve inrichting van de openbare ruimte.
4. Ontwikkelen van en uitvoering geven aan een samenhangende
mobiliteitsvisie.
5. Alle tweewielers met verbrandingsmotoren verbieden binnen de ring. Lage
emissiezone instellen in en rond centrum voor alle autoverkeer en voor
motoren
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Organisatie
Stichting BETER EINDHOVEN (SBE) is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie
zonder winstoogmerk.
SBE werkt uitsluitend met mensen die hun kwaliteiten, deskundigheid, ervaring als
betrokken vrijwilliger kosteloos en belangeloos willen inzetten voor de doelstelling
van de stichting.
SBE heeft haar werkzaamheden als volgt statutair georganiseerd en ingericht:
- Algemeen Bestuur (= Dagelijks Bestuur)
- Algemeen Overleg bestaande uit alle geregistreerde SBE-vrijwilligers
- Werkgroepen en Projectgroepen
Het Algemeen Bestuur verantwoordt zich naar en in het Algemeen Overleg.
Het Algemeen Overleg (A.O.), waaraan alle geregistreerde SBE-vrijwilligers kunnen
deelnemen, vindt normaliter elke twee weken plaats.
Leden van de stichting publiceren, in voorkomende gevallen op persoonlijke titel,
opiniestukken.
Opiniestukken namens SBE dienen de instemming van het bestuur en/of het
Algemeen Overleg te hebben. Het Bestuur zal in voorkomende gevallen SBE naar
buiten toe vertegenwoordigen.
Het bestuur kan SBE-vrijwilligers mandateren om de stichting naar buiten toe te
vertegenwoordigen.
Het bestuur kan in overleg met het A.O. werk- en projectgroepen instellen die zich
bezighouden met ontwikkelingsprojecten en plannen of specifieke vraagstukken die
in Eindhoven spelen.
De werkgroepen stellen een voorzitter en secretaris aan die “de motor” vormen van
de betreffende werkgroep.
De werkgroepen hebben een grote mate van zelfstandigheid en stemmen periodiek
af in het Algemeen Overleg. Ook kunnen zij (on)gevraagd in het Algemeen Overleg
adviseren.
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Werkgroepen en Projecten
De werkgroepindeling is mede afhankelijk van de beschikbare tijd van de
deelnemers. Dit geldt ook voor de inhoudelijke werking van deze Werkgroepen.
Naast de Werkgroepen is er ook nog een overzicht van lopende Projecten waaraan
wordt gewerkt. Deze projecten hebben veel eerder het karakter van een
afgebakende opdracht; “met een kop en een staart”. Werkgroepen hebben een
doorlopend karakter.
In de loop van de planningsperiode starten de volgende werkgroepen:

Ieder werkgroep heeft een voorzitter en secretaris. Van een werkgroep-bijeenkomst
wordt een verslag gemaakt, die binnen SBE wordt gedeeld.
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Financiën
Werving
De inkomsten van SBE bestaan uit jaarlijkse bijdrages van de leden, giften en
donaties. Voor de startkosten hebben de oprichters een eenmalige financiële
bijdrage geleverd. Het bestuur stelt jaarlijks een begroting op waarvoor de leden en
donateurs in juni om een jaarbijdrage wordt gevraagd. De kosten van de door de
leden geleverde werkzaamheden en diensten worden door hen als schenking
aangeboden aan de stichting. Stichting BETER EINDHOVEN ontvangt voor het
realiseren van haar doelstelling en voor het uitvoeren van haar kerntaken geen
subsidie.
SBE stelt een jaarbegroting op en alle deelnemers en donateurs worden in juni
verzocht om een jaarlijkse bijdrage. Tussentijdse begrotingswijzigingen kunnen door
het bestuur alleen plaatsvinden na raadpleging en fiattering van het Algemeen
Overleg (A.O.).
Stichting BETER EINDHOVEN heeft een bankrekening bij de ABNAMRO Bank.
Betalingen en beheer kunnen alleen door twee daartoe gemachtigde bestuursleden
samen plaatsvinden.
De penningmeester legt een halfjaarlijkse financiële tussenrapportage voor aan het
bestuur en het A.O.
Het bestuur stelt een kascontrole-commissie in t.b.v. de jaarrekening en controle van
de boekhouding.
Het bestuur zal in 2022 de ANBI-status aanvragen zodat giften en donaties fiscaal
aftrekbaar zijn.

Actueel Beleid
In Eindhoven staan een aantal belangrijke ontwikkelingen en projecten op stapel die
bepalend zijn voor de toekomstige inrichting van de stad. SBE neemt actief deel aan
debatten, en maakt gebruik van de inspraakmogelijkheden bij de besluitvorming over
deze ontwikkelingen en projecten.
In het hoofdstuk Bijlagen is een opsomming gegeven van actuele projecten en
programma’s.
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Netwerk
Het opbouwen en onderhouden van een adequaat netwerk is belangrijk om haar
doelstelling en de rol in het publieke debat die SBE voor zich ziet, goed te kunnen
spelen.
De stichting zal haar netwerk verder op- en uitbouwen door contact te leggen c.q.
contact te intensiveren met organisaties zoals:
- Henri van Abbe Stichting
- Stichting Wederopbouw Erfgoed Eindhoven
- Trefpunt Groen Eindhoven
- Fietsersbond
- Stichting Stadsnatuur Eindhoven
- Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) Eindhoven
- Brabantse Milieu Federatie
- Stichting Sint Trudo
- Woningcorporatie ‘thuis
- Stichting Thuisvester
- Wooninc.
- Stichting Woonbedrijf SWS HhvL
- Stichting Archipel
- Vestide, huisvesting voor Studenten
Er zal daarnaast ook contact worden gezocht met bewonersorganisaties,
wijkverenigingen, actiegroepen en verenigingen van eigenaren.
Met het oog op een goed functionerend duaal stelsel, zullen contacten worden
opgebouwd, onderhouden met politieke partijen, raadfracties, leden van de
Gemeenteraad, de ambtelijke organisatie en het college.
Waar dit mogelijk en nodig is, zal ook rechtstreeks in gesprek worden gegaan met
initiatiefnemers, projectontwikkelaars en vastgoedondernemingen.
In het kader van de participatieparagraaf uit de nog in te voeren omgevingswet zullen
partijen/bewoners meer dan voorheen contact met zoeken met SBE maar ook
andersom. Afhankelijk van het onderwerp, dat wordt besproken, plus de in te
schatten kansen van het voorliggende dossier, zal SBE hierop samenwerken,
middels een advies-, ondersteunende - of zelfstandige rol/functie.
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Communicatie
Website
De website www.stichtingbetereindhoven.nl is een communicatiehulpmiddel voor de
leden, belangstellenden, vrienden van SBE, politici en andere organisaties.
In 2022 wil de SBE daartoe tevens haar website verder ontwikkelen, inrichten en
vormgeven.
De website zal informatie bieden over wat SBE wil bereiken, voor wie en op welke
wijze de stichting dat wil gaan bereiken.
Afhankelijk van de beschikbare middelen/tijd zal in 2022 worden onderzocht of de
website bezoekers de mogelijkheid moet bieden om stukken te plaatsen en/ of te
reageren op gepubliceerde stukken.
Over de inzet van andere social-mediakanalen zal een strategie worden ontwikkeld,
die past bij de beschikbare inzet van de middelen waarover SBE beschikt.

Databank
Via de website kunnen de deelnemers in de toekomst een databank met
gearchiveerde documenten, krantenartikelen, bestemmingsplannen e.d. bezoeken
die van belang zijn of kunnen worden voor de activiteiten van SBE.

Publiciteit
SBE maakt gebruik van verschillende methoden en hulpmiddelen om meer
bekendheid bij de Eindhovense bevolking te krijgen.
Een ‘ouderwetse’ flyeractie in het kader van het dossier Stadhuisplein heeft goed
gewerkt in 2021.
Naarmate de stichting en haar leden hun gezicht vaker laten zien zal de bekendheid
sneller groeien.
SBE zal regelmatig opiniebijdragen leveren in lokale media, zowel gedrukt als online
en gebruik maken van inspraak bij commissievergaderingen en de gemeenteraad.
Daarnaast kan de stichting door middel van flyers grote thema’s in de stad, zoals in
2021 de plannen rondom het Stadhuisplein, onder de aandacht brengen. Het
bereiken van bewoners, gebruikers in de stad is een belangrijke randvoorwaarden
om de input van hen en de daaropvolgende interactie op een positieve manier in de
publiciteit te brengen.

Varia
SBE gaat actief op zoek naar uitbreiding van het aantal deelnemers en naar het
werven donateurs c.q. ‘Vrienden van SBE’.
De website bevat een mogelijkheid voor aspirant deelnemers, -vrienden
en -donateurs om zich aan te melden.
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Bijlage
Onderstaand is een opsomming gegeven van in mei 2022 actuele projecten en
programma’s waar SBE mee bezig is, of betrokken bij is geraakt vanuit de omgeving.
Geplande en voorgenomen werkzaamheden periode 2022 - 2024
1. Verdichtingsvisie van het centrumgebied/ de Binnenstad van Eindhoven
2. Integraal Gebiedskader Stadhuisplein, deelname aan klankbordgroep
3. Ontwikkeling Emmasingelkwadrant meer specifiek bestemmingsplan
Victoriatoren, ontwikkeling Victoriapark, TAC-Gebouw. Ontwikkelingen
terreinen Breevast en Woonbedrijf)
4. Bestemmingsplannen Stationsgebied-Zuid (District-E, Edge, Lichthoven)
5. Vergroening, versterken Ecologische Verbinding Zones
6. Ontwikkeling VDMA-terrein, nieuwbouw/oudbouw, vergroening,
bereikbaarheid binnenstad
7. Planontwikkeling Fellenoord/ KnoopXL
8. Ontwikkeling Campina-terrein, De Caai, zone Eindhovens Kanaal
9. Een bijdrage leveren aan de profielschets voor een nieuwe Supervisor
Binnenstad en inbreng hebben over het aanwenden, inzetten, positioneren,
invloed van de door de gemeentelijke overheid ingehuurde supervisor(en).
10. SBE zal goede en slechte voorbeelden van stedelijke ontwikkelingen,
projecten elders verzamelen, documenteren, die kunnen dienen als referentie
voor ontwikkelingen en projecten in Eindhoven.
11. Vanaf 2022 wil SBE d.m.v. onder meer debat- en informatieactiviteiten
aandacht vragen voor het belang van de grote (ruimtelijke) thema’s in
Eindhoven. SBE gaat in dit kader op zoek naar mensen met visie op ‘grote’
onderwerpen, zoals duurzaamheid, klimaatverandering, woningnood, verkeer,
dualisering, burgerparticipatie, enzovoort.
12. SBE kan naast beïnvloeding van de publieke opinie en de gemeenteraad, ook
via juridische procedures ongewenste ontwikkelingen in de stad proberen bij
te sturen. Wanneer SBE dit doet, vindt dit plaats in nauwe samenwerking met
omwonenden van het betreffende plan.
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