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BLIKOPENERS PER THEMA

Lijst met thema’s
Directe leefomgeving
Identiteit
Mobiliteit/verkeer
Saamhorigheid
Cultuur
Verdichting stad
Wonen
Werken
Ontplooien
Verduurzaming
Armoede

Toevoegingen/aanpassingen aan lijst thema’s:
Cultuur > Cultuur & Sport
Veiligheid
Beleid & Burger
Leefbaarheid

TERUGBLIK DOOR BLIKOPENERS

Directe leefomgeving
“Wat voor mij werkt is dat je snel buiten de stad in de "echte" natuur bent.”
“Wat voor mij werkt is dat er actief gewerkt wordt aan (nieuwe) groene parken in de
stad.”
“Als parkwandelaar stoor ik mij aan de hondenpoep en honden die los lopen.”
“Als inwoner van Eindhoven stoor ik me aan de hoeveelheid (zwerf)afval in de parken.”
“Wat voor mij werkt is de toegankelijkheid en het onderhoud van publieke ruimtes
(pleinen en parken).”
“Wat voor mij werkt is dat alles dichtbij is.”
“Als inwoner van eindhoven wil ik meer openbare toiletten voor vrouwen.”
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“Als een bewoner van deze buurt heb ik inspraak nodig op het gebied van ruimtelijke
ordening (en veilige indeling verkeerssituatie, want ik weet precies waar de knelpunten
zitten).”
“Als inwoner van Eindhoven wil ik inspraak in nieuwe bestrating binnenstad. Deze is echt
een crime.”

Saamhorigheid
“Als inwoner van Eindhoven voel ik me veilig.”
“Wat voor mij werkt is dat mensen in Eindhoven vriendelijk en open zijn.”
“Wat voor mij werkt zijn de afvalprikmensen in de wijk die de hangjongeren motiveren
om mee te doen en ze daardoor leert kennen.”
“Wat voor mij werkt zijn boa's die even een rondje komen doen in de wijk en een praatje
maken.”
“Wat voor mij werkt zijn de buurtpreventie initiatieven.”
“Wat voor mij werkt is al het vrijwilligerswerk dat Eindhovenaren doen.”
“Wat voor mij werkt zijn de cruis veldjes waar iedereen gewoon mee mag voetballen.”
“Als een steeds ouder wordende inwoner van Eindhoven ben ik behoefte aan meer
sociaal contact.”
“Als een inwoner van EIndhoven vind ik dat iedereen steeds meer op zijn eigen eilandje
gaat wonen.”
“Als buitenlandse student heb ik meer betrekking van de stad nodig om me hier
vertrouwd te voelen.”
“Als inwoner van Eindhoven maak ik me zorgen om de diversiteit kloof tussen inwoners
van verschillende achtergronden.”
“Als vrouw van middelbare leeftijd heb ik een manier nodig om mensen aan te spreken
op hun gedrag.’
“Laten we meer met elkaar praten."
“Wat voor mij werkt is dat er voor studenten en expats een heel goed netwerk is opgezet
om te kunnen landen in Eindhoven.”
“Wat voor mij werkt is dat er veel mensen engels spreken in Eindhoven zodat ik rustig de
taal kan leren.”
“Als vriend maak ik me zorgen dat expats in Eindhoven te weinig mogelijkheden hebben
om mee te doen in Eindhoven.”
“Als een expat binnen Eindhoven heb ik een pro actieve houding nodig vanuit de
gemeente om ons te betrekken bij instanties en initiatieven.”
“Als nieuwe bewoner (starter) van Eindhoven wil ik graag de leuke plekken en mensen
ontmoeten. Ik vind het lastig om in deze community te komen.”
“Als een vrouwelijke nieuwkomer heb ik bescherming vanuit de gemeente nodig, vooral
als ik de taal nog niet spreek.”
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Identiteit
“Wat voor mij werkt is de diversiteit door expats.”
“Wat voor mij werkt is de groei van innovatie en techniek mogelijkheden in de stad (deel
van onze cultuur).”
“Wat voor mij werkt is de innovatieve, moderne sfeer die Eindhoven uitademt.”
Wat voor mij werkt is de dynamische sfeer op het gebied van muziek en design.”
“Als bewoner van Eindhoven ben ik trots en blij met zo’n diversiteit aan culturen.”
“Wat voor mij werkt de internationale sfeer van de stad.”
“Als man uit Stratum wil ik dat de gemeente meer respect voor mensen heeft en minder
prestige projecten.”
“Als Eindhovenaar zie ik veel te weinig tech en design terug in het straatbeeld.”
“Als Eindhovenaar vraag ik me af wat dat Brainport gedoe eigenlijk voor mij toevoegt.”
“Als inwoner van Eindhoven ben ik blij met en trots op de focus rondom het tech&design
imago, zoals DDW, Glow, High Tech Campus etc.”
“Als iemand die niets met tech en design heeft heb ik nodig dat dit niet alleen maar als
een soort van lege marketing schil wordt ingezet, maar er ook aan ons burgers wordt
gedacht.’
“Als vader in Stratum (die technisch geschoold was) heb ik nodig dat de stad meer denkt
aan haar inwoners en minder aan de technologische aandacht van buitenaf.”
"Omarm dat je een groot dorp bent."
"Eindhoven wilt zichzelf mooier maken, elke dag."

Cultuur & Sport
“Wat voor mij werkt is een toename van culturele evenementen en dan vooral Glow en
DDW.”
“Wat voor mij werkt is de diverse aanbod voor cultuur in Eindhoven.”
“Wat voor mij werkt is de hoeveelheid culturele evenementen en activiteiten onder
studenten.”
“Wat voor mij werkt is dat Eindhoven leeft op het gebied van cultuur en design.”
“Als deelnemer in verschillende culturele organisaties wil ik meer ondersteuning van de
gemeente zien.”
“Als oudere bewoner van Eindhoven vind ik dat uitgaansgelegenheden en recreatie
teveel gericht is op jongeren.”
“Als een muziekliefhebber vind ik dat er te veel aandacht naar kunst/design gaat en
muziek achter blijft.”
“Als eindhovenaar weet ik dat we veel aan cultuur doen, maar zie ik het voor mijn gevoel
niet genoeg.”
“Als moeder van jonge kinderen heb ik meer musea nodig die ook op kinderen gericht zijn
(zoals Nemo).”
“Als jongeman van begin 30 heb ik meer activiteiten in de stad nodig, zodat Eindhoven
kan concurreren met Randstedelijke steden.”
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“Als ouder in Eindhoven heb ik meer informatie nodig over activiteiten binnen de stad,
zodat mijn kind met kinderen uit andere (culturele) subgroepen in aanmerking kan
komen.”
“Wat voor mij werkt is de jonge blik van de studenten op de Design Academy, dit doet
veel voor de stad.”
"Eindhoven voelt als een dorp, met de mogelijkheden van een stad."

Verdichting stad
“Als een bewoner van een verdichtende stad heb ik zekerheid nodig dat er nog genoeg
groen overblijft.”
“Wat voor mij werkt is dat ze hard bezig zijn met de bouw van nieuwe gebouwen.”
“Wat voor mij werkt is een niet al te snelle groei van de bewoners in de stad want, er kan
niet goed genoeg worden geanticipeerd om de andere faciliteiten bij te benen (verkeer,
afval, parkeergelegenheid).”
“Als bewoner van Eindhoven maak ik me zorgen dat ASML al de huizen kopen.”
“Als oudere vrouw uit Eindhoven vind ik dat er zoveel gebouwd wordt, dat de stad wel
constant één grote bouwput lijkt. Als ik dan eens met het OV wil, is de bus altijd omgeleid
en moet ik langere afstanden lopen naar mijn bestemming.”
“Als inwoner van Strijp ben ik bang dat we een soort New York worden vanwege de vele
expats die door ASML komen wonen.”
“Ouderen en jongeren (verschillende locaties) vinden dat ze te veel oude gebouwen
afbouwen.”

Wonen
“Als student heb ik meer zekerheid nodig dat ik een goed appartement/huis kan huren als
ik afgestudeerd ben.”
“Als een alleenstaande vrouw van 32 heb ik na 13 jaar op de wachtlijst te staan écht een
woning nodig. Ik woon namelijk nog steeds bij mijn ouders!”
“Als ouder maak ik me ernstig zorgen over de toekomstperspectieven voor mijn kinderen
om een huis te kopen.”
“Als student ga ik na mijn studie weg uit Eindhoven, want ik kan er toch niet blijven
wonen met deze prijzen.”
“Als student aan de TU/e heb ik een kamer in Eindhoven nodig (dat is nu niet het geval).”
“Wat voor mij (als expat student) werkt is dat de Tu/e helpt bij het integreren en een
kamer vinden.”
“Als jongere (let op: geen student) heb ik meer initiatief vanuit de gemeente nodig voor
huisvesting.”
“Als woningbezitter heb ik meer transparantie nodig over plannen in de wijk.”

Werken
X
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Ontplooien
“Wat voor mij werkt is dat ik me welkom voel in Eindhoven als jonge buitenlandse
student.”
“Wat voor mij werkt zijn de leuke vernieuwende projecten die overal door de stad uit de
grond schieten.”
“Als jongere heb ik meer plekken nodig waar we kunnen hangen zonder overlast voor
andere mensen te veroorzaken.”
“Als kunstenaar heb ik meer subsidies vanuit de gemeente en de provincie nodig voor
kunstenaars en culturele instanties.”
“Als inwoner van Eindhoven Noord heb ik meer bibliotheken nodig (meer kleinere
verspreid dan 1 grote in het centrum, daar kom ik niet).”
“Als kunstenaar heb ik meer goedkope ateliers nodig voor jonge ontwerpers en
kunstenaars.”
“Als een kind uit Eindhoven heb ik meer plekken als Dynamo nodig door de wijken heen.”
“Kan de gemeente niet meer proactief zou moeten sturen op versterking van het mentaal
welzijn (voorlichting, workshops, sponsoring/steun naar initiatieven), als een soort van
'mentale conditie', waarbij voorkomen beter is dan genezen.”

Mobiliteit/verkeer
“Als een oudere vrouw in Strijp heb ik meer ontmoediging nodig voor hardrijders, meer
handhaving.”
“Als automobilist zou ik graag fietsvriendelijke straten zien.”
“Als oudere bewoner maak ik me zorgen over het fijnstof en lawaai van het toegenomen
verkeer in Eindhoven.”
“Als automobilist verbaas ik me over de kruispunten in Eindhoven waar je om elkaar heen
moet draaien.”
“Kinderen vonden wat gaten in fietspaden, wat gevaarlijk is.”

Verduurzaming
“Als bewoner van Eindhoven heb ik minder fijnstof nodig, meer ook voor het milieu en
minder voor groei.”

Armoede
“Het minimumloon is te laag.”

Beleid & Burger
“Als (ex) dakloze (vrouw) wil ik een veiliger omgeving binnen nachtopvang. Ik voelde me
daar erg onveilig zowel door andere daklozen.”
“Als inwoner van Eindhoven wil ik meer nachtopvang. In mijn wijk (Woensel) wordt er
soms aangebeld door daklozen.”
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“Als inwoner van Eindhoven heb ik het nodig dat mensen die geen huis hebben beter
worden opgevangen. In corona tijd valt op dat deze mensen op straat ‘over blijven'.”
“Als inwoner van Eindhoven wil ik dat de bibliotheek breder wordt ingezet bij
bijvoorbeeld het helpen van minder zelfredzame mensen (opstellen, printen van
documenten).”
“Wat voor mij werkt is dat de gemeente komt luisteren (en er iets mee doet!) naar de
laagste laag van de bevolking, hier zijn veel problemen.”
“Wat voor mij werkt is dat de gemeente er is voor armere mensen die ze nodig hebben.”
“Ik ben ontzettend blij met de mentaliteit van mijn stad. Wie initiatief neemt wordt goed
geholpen.''
“Wat voor mij werkt is dat de overheid dichtbij is als je een klacht hebt ("ze stonden
binnen een uur op het kerstroosplein").”
“Wat voor mij werkt is de betrokkenheid en interesse vanuit de gemeente.”
“Wat voor mij werkt is dat de gemeente altijd vrij snel reageert en handelt na een
melding via de BuitenBeter app.”
“Wat voor mij werkt is dit project: Eindhoven is soms als een hardgekookt ei, wit en geel
mengen niet. Door dit project wordt het ei niet gekookt, maar geklutst.”
“Als een inwoner die initiatief wil nemen mbt het verbeteren van de leefbaarheid in de
stad heb ik nodig dat de gemeente meer en beter moet luisteren.”
“Als burger van Eindhoven heb ik meer actie nodig na inspraak/luisteren van gemeente.”
“Als inwoner van Woensel vind ik het jammer dat er vanuit de gemeente enkel digitaal
wordt gecommuniceerd (geen wijkblad meer, geen analoge communicatie).”
“Als inwoner van Strijp weet ik toch zeker dat de gemeente niks met onze blikken gaat
doen.”
“Als jongere inwoner van Eindhoven zou ik graag meedenken en meebeslissen aan de
ontwikkeling van de stad, wij zijn immers de toekomst van de stad.”

Veiligheid
“Als jongere in Eindhoven heb ik meer controle van politie op hangjongeren nodig.”
“Als inwoner van Woensel West heb ik meer controle / veiligheid nodig op de Wattstraat
& Edisonstraat.”
“Ik voel me onveilig.”
“Als iemand die geen Nederlands spreekt heb ik een man nodig om veilig over straat te
gaan.”
“Als inwoner van Eindhoven voel ik me veilig.”
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INSTALLATIE INBLIKKEN

Totaal blikken installatie Inblikken: 36
Locaties: Milieustraat Acht, Sportpark Eindhoven Noord en Basketbal Aanschotpark

“We blikken gedachten in over Eindhoven, welke kunnen we voor u conserveren?”

Locatie 1: Milieustraat Acht

Aantal blikken: 10

Meest besproken thema’s zijn:
Directe leefomgeving
Wonen
Cultuur

Directe leefomgeving
“In de binnenstad was het te druk, nu woon ik rustiger, is veel beter.”
“Helemaal blij, alles is in een kleine omgeving te vinden.”
“Gewoon prima, van alles en nog wat.”
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“Rustig maar ook dingen te doen.”
“Relatief veilig.”
“Het zwerfafval is een probleem. maar ik weet niet zo goed waarom het niet gewoon
goed gedaan wordt met de bestaande faciliteiten.”

Wonen
“Minder huisjesmelkers, ASML koopt alle huizen.”
“De WOZ waarden stijgen zo snel, dat ik niet weet wanneer ik nog de kans krijg om een
huis te kopen.”
“Ik woon rustig, en dat vind ik helemaal prima.”
“Ik maak me zorgen over het welzijn van mijn medemens, sinds de pandemie merk ik dat
mensen meer gespannen zijn, meer overwerkt en meer depressief.”

Cultuur &  Sport
“Het cultuur leven gaat stil: theater en muziekcentrums…”
“Ik zou graag meer kleinere bibliotheken willen in de wijken, naar het centrum gaan is
voor mij te ver.”
“Skateparks zijn geweldig. het is een buitensfeer wat heel gemoedelijk voelt, mensen
bewegen, mensen kunnen chillen. Echt skateparks doen elke stad goed! Wat zeg ik, elke
wijk!”

Saamhorigheid
“ik doe veel vrijwilligerswerk, buren of vluchtelingen helpen.”
“Ik heb veel contact met mijn buren, help ze graag (door bijvoorbeeld naar milieustraat te
rijden).”
“Sociale controle in de binnenstad is te klein, er wordt laks omgegaan met straatvuil.”

Identiteit
“Eindhoven is de beste stad! (veel beter dan Rotterdam).”
“Je bent een nummertje in de binnenstad.”

Verdichting stad
X

Werken
“Ik werk als stortrijder voor hulpbehoevende. Dit wordt bemoeilijkt door regels van de
gemeente. Kan hier over nagedacht worden? Een groep vanuit de gemeente waar de
bestaande stortrijders een soort vrijpas krijgen?”

Ontplooien
“Chill.”
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“Tevreden met het leven.”
“De sportfaciliteiten zijn gewaardeerd.”

Mobiliteit/verkeer
“Ik zou graag makkelijker vergunningen kunnen aanvragen voor parkeerplekken.”
“Graag minder werkzaamheden aan de weg, weet niet eens zeker of het in de long term
de overlast waard was (minder verkeer maar strakker verkeer ook overlast.”

Verduurzaming
“Ik wil meer groen zien in de stad.”

Armoede
X

Beleid & Burger
“Philips zorgde beter voor de stad.”

Locatie 2: Sportpark Eindhoven Noord

Aantal blikken: 11

Meest besproken thema’s zijn:
Directe leefomgeving
Identiteit
Saamhorigheid

Directe leefomgeving
“Geweldige stad, dicht bij natuur, veel activiteiten en sportfaciliteiten, van alles te
beleven.”
”Ik heb in de Achtste Barrier veel last van vliegverkeer.”
”Ik woon hier fijn.”
”Het is hier lekker rustig.”
”Inhaaldagen voor afval ophalen op de feestdagen zou heel fijn zijn.”

Identiteit
“Prima leven maar lelijke stad, lelijk centrum.”
“Het Evoluon is mooi, jammer dat het nu dicht is.”
“Geweldige stad met internationaal karakter: Brainport en 160 nationaliteiten.”
”De Eindhovenaar is op zoek naar rust.”
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“De verschillende culturen, in acht nemen van expats, maakt het aantrekkelijk en divers.”

Saamhorigheid
“Eindhoven voor iedereen!”
“We hebben met onze nieuwe (jongere) buren geen contact, en dus steeds minder
contact met onze buren in het algemeen.”
”We moeten minder op onze mobiel kijken en vaker met elkaar in gesprek gaan.”
“Ik heb vertrouwen in mijn gemeente.”

Cultuur &  Sport
“Veel van het oude Eindhoven wordt platgegooid, voor nieuwbouw.”

Verdichting stad
“Oude (mooie) gebouwen worden te snel afgebouwd en nieuwbouw is niet mooi. ”

Wonen
“Meer sociale huurwoningen nodig.”
”Ik kan geen huis vinden die ik kan betalen met mijn minimuminkomen.”
Wonen is echt een probleem. Ik huur nu maar zou eigenlijk willen kopen, maar nu is mijn
huur weer te duur om te kunnen sparen voor een koophuis.”

Werken
”De groei van het minimuminkomen moet niet stoppen op je 23ste verjaardag.”

Ontplooien
“Ik ga hier niet meer weg” (79,5 jaar oud en heel leven in Eindhoven gewoond)
“Meer tijd (bij zwembaden) voor recreatieve baantjes zwemmers (en niet alleen voor
kinderen/top sporters).”
”De meeste parkeerplaatsen in het centrum zijn veels te duur.”
Ik ben fijn gesteund door WIJEindhoven in mijn vechtscheiding.”

Mobiliteit/verkeer
“Alles is lekker dichtbij vanaf hier.”

Verduurzaming
“Ik zou graag een schoner Kanaal willen hebben.”
”Eindhoven is zich constant aan het verbeteren en daar ben ik trots op.”

Armoede
“Brainport groeit maar armoede stijgt.”
“Hier in Eindhoven hebben we weinig nodig om gelukkig te zijn.”
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“Ik maak me zorgen om de jonge generatie, en met name die met weinig kansen. Maak
sporten gratis voor ze, of muziek, laat ze een uitlaatklep hebben.”

Locatie 3: Basketbalveld Aanschotpark

Aantal blikken: 15

Meest besproken thema’s zijn:
Identiteit
Directe leefomgeving
Saamhorigheid

Identiteit
“Kies een stijl tussen modern of oud en versleten.”
“Alle mooie panden worden afgebroken (centrum).”
“Super leuke, bruisende, innovatieve en internationale stad.”
“Grote stadsgevoel maar wel warm en brabants.”
“Eindhoven is dé stad van innovatie.”
“Ik woon hier prima, maar we worden wel buitengesloten van Eindhoven. Het is soms dat
de gemeente dingen doet en heel Eindhoven Noord niet mee laat doen lijkt het wel.”

Directe leefomgeving
“Heel rustig, geweldig.”
“Er is wel diefstal maar zelf niks van gemerkt.”
“Fijne wijk, dicht bij natuur.”
“Woon hier graag, lekker veel groen en speeltuinen.”
”Ik voel me als meisje niet echt veilig op dit skatebaantje, groepjes met jongeren vallen
mij wel eens lastig.”
“Ik heb het naar mijn zin hier. Het is dorps, ik hou van rust.”

Saamhorigheid
“Jeugd overlast beter aanpakken.”
“Geef jongeren (17-21 jaar oud) meer vrijheid en meer te beleven: meer animo.”
“Leuk dat het internationaler wordt.”
“Iedereen kan een bakje koffie komen drinken.”
“Ik verdwaal in de bureaucratie van Gemeente Eindhoven, ik vind het echt niet meer fijn
in de communicatie.”

Cultuur &  Sport
“Hopelijk wat meer museumaanbod in de toekomst, ook voor (kleine) kinderen (als
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Nemo)”
“Design is niet weg te denken uit de cultuur van Eindhoven.”

Verdichting stad
“Meer terrasjes en geen nieuwe moderne bouw.”
“Hier in Aanschot heb je de voordelen van een dorp, maar zit je nog steeds in de stad.”

Wonen
“We wonen aan het bos en park, dit is ons droomhuis.”
“Er is woningnood! Maar ze zijn er mee bezig. Bouw alsjeblieft niet de hele stad vol!! Zoek
hier meer op in de buitenwijken aan de ring.”

Werken
X

Ontplooien
“Studie prima, niet speciaal goed maar ook niet slecht.”
“Goed naar mijn zin, ik zou niet weten wat beter kan.”

Mobiliteit/verkeer
“Soms vinden we gaten in de fietspaden, dat vinden we gevaarlijk.”

Verduurzaming
“Als we de binnenstad volbouwen met torens, woont zometeen iedereen daar. Allemaal
ongelukkige mensen want geen groen, geen zonlicht, bouw hier eens wat wordt het hier
ook gezellig. Zo heb je op lange termijn een goede stadsplanning.”

Armoede
X

Beleid & Burger
“Geen hondenbelasting meer, er is al te veel belasting!”

INSTALLATIE BLIKKEN ZONDER BLOZEN

Totaal blikken installatie Blikken zonder Blozen: 93
Locaties: Winkelcentrum Woensel, Winkelcentrum Orion en Woenselse Markt

“Uw blik op Eindhoven is belangrijk, welke blik van u op Eindhoven mag zonder
blikken of blozen uitgestald worden?”
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Locatie 4: Winkelcentrum Woensel

Aantal blikken: 31

Meest besproken thema’s zijn:
Directe leefomgeving
Saamhorigheid
Identiteit

Directe leefomgeving
“Meer bloemen en planten in de kale parken voor bijen.”
“Het gaat goed zolang ik in de natuur leef.”
“Ik voel me veilig.”
“Het opruimen van afval kan beter.”
“Goede regelingen in voorzieningen.”
“Slechte bestrating in Woensel.”
“Meer groen.”
“Eindhoven is een fijne, open stad.”
“De politie neemt niet alle meldingen serieus.”
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“De meldapp van de gemeente Eindhoven werkt goed.”
“Er zijn weinig plekken voor jongeren om te meeten op plekken waar ze geen overlast
veroorzaken.”
“Ik zie mezelf hier prima oud worden.”

Saamhorigheid
“Ik drink het liefste tussen 10 en 12 koffie op het terras om mijn vrienden te ontmoeten
Het bij elkaar brengen van verschillende culturen, jong/oud.”
“Er wordt teveel weg gekeken en geradicaliseerd. Er wordt te weinig geluisterd naar de
burgers.”
“Dorpelijk gevoel in de stad. Mooi!”
“Het is een betrokken gemeente.”
“Ik heb een hechte groep en een goed sociaal vangnet door mijn skatersgroep.”
“Mensen zitten over het algemeen best wel in hun eigen bubbel.”
“Eindhoven is technisch en economisch sterk, maar op sociaal vlak mag het zeker nog
verbeteren!”
“Ik maak me zorgen over mijn moeder, ze vereenzaamt een beetje, zo alleen op haar flat”.

Identiteit
“Vriendelijke stad.”
“Ik vind Winkelcentrum Woensel smaakloos en oubollig qua uitstraling.”
“Bepaalde onderwerpen zijn taboe voor jongeren om te bespreken.”
“Als jongvolwassene ben ik wegens corona nog nooit op een festival geweest, heb ik het
heel moeilijk om huisvesting te vinden, en als zojuist begonnen student ben ik nog nooit
fysiek op mijn studie geweest, en ken ik niemand van mijn opleiding persoonlijk. Echt
super kut dus.”

Cultuur &  Sport
“Kunst is mooi, maar de bebouwing en verbouwing is gevaarlijk.”
“De stad ontwikkelt zich op een goede manier.”
“Crowd control is niet de gemeente zijn kracht, zeker in coronatijden steken laten vallen.”

Verdichting stad
“Eindhoven is een constante bouwput.”
“Eindhoven groeit, maar wordt niet beter onderhouden, de stad moet beter onderhouden
worden, oude dingen hergebruiken en niet laten verwaarlozen.”
Wonen
“Ik woon hier prima! en voel me veilig.”
“Henrey Dunant park bewaren voor groen.”
“Huisvesting en diversiteit kan beter!”
“Meer woningen.”
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“Meer sociale huurwoningen voor jongeren.”

Werken
“Er zijn genoeg plekken om naartoe te gaan in de stad waar je rustig kunt studeren, zoals
de bieb.”
“De gemeente zou een veel pro-actievere rol moeten nemen op het gebied van mentaal
welzijn, zonder mentaal welzijn kan er ook geen gezonde, productieve, voor elkaar
zorgende samenleving zijn.”
“Het lijkt alsof er niet veel mogelijkheden zijn voor de jeugd, en de toekomst is
economisch gezien best onzeker voor de jeugd van tegenwoordig.”

Ontplooien
“De gemeente zou een veel pro-actievere rol moeten nemen op het gebied van mentaal
welzijn, zonder mentaal welzijn kan er ook geen gezonde, productieve, voor elkaar
zorgende samenleving zijn.”
“Eindhoven doet het goed op het gebied van (buiten) sportvoorzieningen.”
“Mogelijkheden voor jongeren zijn voor mij onduidelijk.”

Mobiliteit/verkeer
“Vanwege alle verbouwingen, moet ik altijd verder lopen voor het OV, wat lijd tot langere
reistijden.”

Verduurzaming
X

Armoede
“De groeiende welvaart in Eindhoven is ongelijk verdeeld, er zijn groepen die echt hulp
nodig hebben. Dit zijn helaas ook de groepen die zelf hun zorgen niet altijd kunnen of
willen delen.”
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Locatie 5: Winkelcentrum Orion

Aantal blikken: 26

Meest besproken thema’s zijn:
Directe leefomgeving
Wonen
Mobiliteit/verkeer

Directe leefomgeving
“Er hangen veel jongeren rond het Cruyfveld, dit geeft me vaak een onveilig gevoel.”
“Er zijn veel plekken in Eindhoven waar het gevaarlijk is voor slechtzienden.”
“Onderhoud van het groen kan beter.”
“Steeds meer leegstaande winkels in de kleine winkelcentra, Zoek naar een alternatieve
invulling, want leegstand = achterstand = minder veilig.”
“Meer diversiteit in het aanbod van speeltuinen.”
“Fijn wonen, we hebben hier alles in de buurt.”
“Fijn wonen maar wel zonde dat alle sfeervolle oude gebouwen zijn verdwenen.”
“Bij de gemeentelaan wordt er te veel afval gedumpt.”

Wonen
“Er is veel te weinig woonaanbod in Eindhoven, en wat er is is veel te duur.”
“Heerlijk wonen, wil hier nooit meer weg, Ik ken iedereen om mij heen en er zijn 3
winkelcentra in de buurt.”
“Ik mis 1 - 2  persoonswoningen. Er zijn veel seniorenwoningen, maar weinig
zorggroepen in de buurt.”
“Save the student! Expensive rooms and travelcosts.”
“De Orionflats waren vroeger huurappartementen. Nu koop & veel te duur.”
“(Sociaal) gemêleerd wonen.”

Mobiliteit/verkeer
“Er zijn veel onveilige verkeerssituaties hier in de wijk.”
“Ik vind het lastig om met de rollator met het OV te gaan.”
“Een stad moet uitnodigen om te bewegen, even de schouders onder het fietsenplan.”

Saamhorigheid
“Steeds meer mensen leven op hun eigen eilandje, steeds minder sociale controle.”
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Identiteit
“Techniek en innovatie.”
“Afval maakt de stad niet mooier.”

Cultuur &  Sport
“Er worden genoeg dingen georganiseerd om het leuk te hebben in Eindhoven.”
We hebben een mooi museum en een mooi muziekgebouw, dat mag ook gezegd
worden.”

Verdichting stad
“Het centrum is koud en kil, het wordt één grote blokkendoos zo.”
“Het stadhuisplein is een somber gebeuren aan het worden, hoge gebouwen niet de
oplossing voor het woningtekort.”

Werken
“Gaat goed met de stad vanwege de innovatie, zorgt voor werkgelegenheid

Ontplooien
X

Verduurzaming
“Dooie bomen zagen ze om, maar plaatsen geen nieuwe bomen.”

Armoede
X

Locatie 6: Woenselse Markt

Aantal blikken: 36

Meest besproken thema’s zijn:
Directe leefomgeving
Wonen
Mobiliteit/verkeer

Directe leefomgeving
“Meer speelruimte voor kinderen, en meer verdeeld over de woonwijken.”
“Het afvalprobleem in deze wijk begint echt erg te worden.”
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“Het winkelaanbod op de Kruisstraat is eenzijdig en niet meer interessant”
“Meer groen in de stad!”
“Weinig evenementen voor volkse mensen.”
“Te veel afval op de woenselse markt.”
“Veiligere omgeving in daklozenopvang.”
“Meer nachtopvang daklozen.”
“Ik wens meer handhaving (misschien een vriendelijkere/toegankelijke manier dan boa’s.
Idee: service team.”
“Meer groen op Woensel.”

Wonen
“Sociale huurwoningen zijn bijna niet meer beschikbaar voor mensen die in Eindhoven
geboren zijn.”
“Er is een grote woningnood, zowel in huren als in kopen, ik maak me daar zorgen over.”
“Ik ben erg enthousiast over het plan m.b.t. het stations plein. Wanneer beginnen ze met
het bouwen van de nieuwe torens?”
“Meer culturele diversiteit.”

Mobiliteit/verkeer
“Hardrijders op de Kruisstraat zorgen voor gevaarlijke situaties.”
“Fietsen in deze wijk is hartstikke gevaarlijk.”
“Alles in de stad is goed bereikbaar.”
“Veel overlast in de kruisstraat door auto’s.”
“Mijn wens is een veiligere kruisstraat m.b.t. het fietsverkeer.”

Saamhorigheid
“Gemeente moet een actievere rol nemen qua omgaan met racisme en diversiteit”
“We mengen te veel culturen wat leidt tot discriminatie.”

Identiteit
X

Cultuur
“Gemeente moet gratis sport en spel aanbieden aan kinderen uit alle wijken.”

Verdichting stad
“Het is te druk in de stad, er zijn overal veel mensen, en er zijn weinig plekken waar het
nog rustig is.”
“Hoogbouw in het centrum zonder overleg met bewoners is niet goed.”
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Werken
X

Ontplooien
“Ik heb soms wel het gevoel dat de toekomst van mijn kinderen in het gedrang komt.”
“Als buitenlandse winkeleigenaar op de Kruisstraat word ik soms geïntimideerd  door de
politie.”

Verduurzaming
“De luchtkwaliteit in Eindhoven is erg slecht.”

Armoede
X

Leefbaarheid
“Zachter zijn tegen kleine/lichte vergrijpen.”
“Het is mij onduidelijk waar ik aan de bel moet trekken wanneer ik niet meer voor mezelf
kan zorgen op mijn oude dag. Stappenplan?”
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INSTALLATIE BLIKWERPEN

Totaal blikken installatie Blikwerpen: 39
Locaties: Emmaus/winkelcentrum, Praxis Hurk en Winkelcentrum Meerhoven

“We werpen een blik op Eindhoven en zijn benieuwd naar de uwe”

Locatie 7: Emmaus/winkelcentrum

Aantal blikken: 8

Meest besproken thema’s zijn:
Directe leefomgeving
Identiteit
Wonen

Directe leefomgeving
“Het is goed toeven in Gestel, maar er ligt steeds meer zwerfafval op straat.”
“Hoe kunnen we mensen zelf bewust maken om zwerfafval op te ruimen en geen zooi op
straat te gooien. Ergens in Eindhoven staat zo’n mooie prullenbak die als een vogeltje
fluit als je er iets in gooit.”
“Het is fijn wonen in Eindhoven, georganiseerd, schoon, je kunt met de fiets naar het
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werk, je kunt de politie vertrouwen.”
“De binnenstad is enkel steen en beton, er is veel te weinig groen.”

Identiteit
“Ik geef Eindhoven een 10.”
“We mogen niet mopperen, Eindhoven is een fijne stad.”
“Omarm dat je een dorp bent.”
“Straal de internationale allure niet alleen uit, maar breng dat ook terug in de stad.”
“Wij Eindhovenaren zijn zelf de gemeente. Dat besef zou wel bij meer mensen mogen
leven. Niet wijzen en mopperen, maar zelf actie ondernemen.”
“Ik ben trots dat ik in Eindhoven woon, Eindhoven heeft een goede naam qua
evenementen en gebieden, zoals DDW, Glow, HTC, Koningsdag, Strijp etc.”
“Als expat vind ik het heel moeilijk dat ik mijn toekomstige kinderen niet kan inschrijven
zoals ik dat wil (achternaam van beide ouders) omdat daar op het gemeentehuis geen
protocollen voor zijn.”

Wonen
“Er is te weinig woonruimte, ze moeten meer bouwen.”
“Als starter kun je geen huis kopen.”
“Prima stad voor studenten, alleen te weinig kamers.”
“Het was makkelijk om aan een woning in Eindhoven te komen.”

Saamhorigheid
“Gestel is een fijne wijk, mensen kijken hier nog naar elkaar om.”
“Eindhovenaren zijn vriendelijke, glimlachende mensen.”
“Soms denk ik: hoe moet ik iemand aanspreken op zijn gedrag zonder een stomp op mijn
gezicht te krijgen?”

Cultuur &  Sport
“Prima wonen in Eindhoven, maar het centrum is kut.”
“Cultureel aanbod is karig, op Glow en de DDW na.”
“Ik hou van de design en cultuur evenementen.”

Verdichting stad
“Door minder woonruimte per inwoner krijgen openbare parken steeds meer een
verblijfsfunctie, maar het beleid is hier niet op afgestemd.”
“Ik ben helemaal voor de woontorens, zo ontwikkelt Eindhoven zich tenminste tot een
echte stad!”

Werken
“Eindhoven zou meer aandacht moeten geven aan lokale initiatieven.”
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Ontplooien
X

Mobiliteit/verkeer
“Alles is lekker dichtbij.“
“De binnenstad mag wel autovrij gemaakt worden”
“Het OV in Eindhoven is veel te slecht nog, je moet met een bus altijd naar het station om
daar dan over te stappen.”

Verduurzaming
X

Armoede
“Eindhoven zorgt goed voor de armen.“
“Het woningaanbod voor minder bedeelden moet omhoog.“

Veiligheid
“In Eindhoven heb ik een man nodig op straat om me veilig te voelen, dit zou niet zo
moeten zijn in een moderne stad in deze tijd.”
“Er wordt weinig naar me gefloten als ik over straat ga, dat is fijn. “
“Ik voel me niet beschermd door Eindhoven. Bescherm me en luister naar me. Stuur me
niet van het kastje naar de muur.”

Locatie 8: Praxis Hurk

Aantal blikken: 4

Meest besproken thema’s zijn:
Directe leefomgeving
Wonen
Ontplooien

Directe leefomgeving
“Eindhoven is een fijn, groot dorp; bereikbaar, goed winkelaanbod, fijne diverse bewoning
in de straat.”
“Er is best veel overlast waar niet echt op gecontroleerd lijkt te worden; zwervers,
drugsdealers, afvaldumpers, hangjongeren.”
“Vroeger konden kinderen alleen naar de speeltuin gaan, nu gebeurt dat niet meer.”
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“De afvalinzameling in Eindhoven schort, mensen dumpen hun afval gewoon ergens ipv
het naar de stort te brengen.”

Wonen
“Er is grote woningnood in Eindhoven; gewone huur is niet te betalen, en er staan veel
woningen leeg door verhuur aan bedrijven die er expats in plaatsen, die er soms
maanden niet eens zijn.”

Ontplooien
“Er zou in Eindhoven meer gekeken worden naar mogelijkheden voor iedereen; zo is er op
de mogelijkheden tot sport en ontwikkeling voor mensen met een beperking stevig
beknibbeld de afgelopen jaren.”

Saamhorigheid
“Contact met de buren is in Eindhoven niet altijd aanwezig.”

Identiteit
X

Cultuur &  Sport
“Ik vind dat Eindhoven een schrale (nacht)cultuur heeft.”

Verdichting stad
X

Werken
X

Mobiliteit/verkeer
X

Verduurzaming
“Eindhoven is selectief in steunen van (duurzame) ontwikkeling.”

Armoede
X
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Locatie 9: Winkelcentrum Meerhoven

Aantal blikken: 27

Meest besproken thema’s zijn:
Directe leefomgeving
Identiteit
Mobiliteit en verkeer

Directe leefomgeving
“Eindhoven is een schone en goed onderhouden stad.”
“Er zijn meer speelplekken in het centrum nodig.”
“We hebben het goed, omdat er genoeg parken en speeltuinen in de buurt zijn.”
“Ik wil niet tot overlast zijn; spreek ons aan als het te druk is in plaats van een melding te
maken.”
“Een buitenplek met overkapping zou top zijn; ver genoeg van de huizen af zodat
bewoners geen overlast hebben. Ik weet wel een goede locatie voor deze chillplek.”
“Het is hier fijn wonen, alles is bereikbaar en er is veel groen en park in de buurt.”
“Het is fijn wonen in Meerhoven, maar er is wel een afvalprobleem. Gelukkig doet Ergon
wel goed zijn werk.”
“Ik vind het wonen in Meerhoven fijn, het voelt er veiliger en is ruimtelijker dan het
centrum van Eindhoven.”
“Er mag wel wat meer groen komen hier rond WC Meerhoven.”
“De ondergrondse afvalinzameling werk niet goed, er wordt altijd afval bijgezet bij de
containers.”
“Er is veel overlast van jongeren die in het park hangen en afval dumpen daar.”
“Er is lekker veel te doen voor skaters in Eindhoven.”

Identiteit
“Expats brengen diversiteit.”
“We moeten zorgen dat expats goed integreren om onze identiteit te waarborgen, ook
als ze maar kort in  Nederland blijven.”
“Eindhoven is een comfortabele stad.”

Mobiliteit/verkeer
“Ik maak me zorgen over groei van de luchthaven voor de luchtkwaliteit.”
“We hebben hier net zo’n goede faciliteiten en bereikbaarheid als een grote stad.”

Saamhorigheid
“Ik heb goed contact met mijn buren.”
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Cultuur &  Sport
X

Verdichting stad
“Er blijft niets meer over van het park als er zo doorgebouwd wordt hier.”
“Parkeren in het centrum van Eindhoven is niet fijn.”

Wonen
X

Werken
X

Ontplooien
“Er is weinig te doen voor 12 tot 16 jarigen.”
“Er wordt door de gemeente niet echt geluisterd naar jongeren.”

Verduurzaming
“Er mogen wel wat meer oplaadpunten voor elektrische auto’s komen in Eindhoven.”

Armoede
X
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INSTALLATIE FRISSE BLIK

Totaal blikken installatie Frisse Blik: 48
Locaties: Beukenlaan Basketbal, Trudoplein en Clausplein

“We zijn op zoek naar frisse blikken op Eindhoven, heeft u er eentje?”

Locatie 10: Beukenlaan Basketbal

Totaal blikken locatie: 10

Meest besproken thema’s zijn:
Directe leefomgeving
Saamhorigheid
Cultuur

Directe leefomgeving
“Het centrum is te onpersoonlijk. Alleen focus op horeca en winkels.”
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“Slechts 1 goed openbaar basketbalveld. Daardoor is het er veel te druk.”
“De klimspin bij Beukenlaan is te gevaarlijk.”
“Mostly Gay friendly city, in most parts I feel safe.”
“In the area of Wattstraat/Edisonstraat and Neckerspoel (achter het station), I’m in the
past harassed. I don’t feel safe.”
“In Neckerspoel (o.a. in de fietstunnels achter het station) is het in de avond schimmig en
je voelt je alleen. Geen prettig gevoel als ik hier langs moet.”
“Er zijn te weinig basketbalvelden in Eindhoven (met officiële lijnen en een goed net).”
“Vaak erg druk op het enige veld in de omgeving in Woensel West.
“Grote overlast vanuit Wattstraat/Edisonstraat. Voortdurend de straat overvol met
auto’s, veel rumoer en een gespannen sfeer.”

Saamhorigheid
“De Cruyfveldjes en het basketbalveldje zorgen voor meer saamhorigheid onder
jongeren.”
“In Woensel-West is de leefbaarheid verbeterd door het “opschonen” & woningen
vergeven door inplaatsing. De verbondenheid van de wijk gaat er echter op achteruit
tussen oud/nieuw bewoners. Tante netty is een goed initiatief om dit te verhelpen maar
mag meer steun krijgen.”
“Tante netty of andere initiatieven mogen prominenter aanwezig zijn en meer van de
huidige wijk uitdragen naar buiten.”

Identiteit
“PSV stadion moet in het centrum blijven.”
“Stad mag uitbreiden.”
“De oude identiteit van Woensel-West, het ruige moet plaats maken voor iets anders.”

Cultuur &  Sport
“Ik wil meer uitgaansmogelijkheden naast Stratumseind. Meer variatie.”
“Mensen snakken naar evenementen. Zodra dingen veer mogelijk zijn niet te afwachtend
handelen.”
“Cultuursector mag meer aanwezig zijn in de stad. Meer subsidie naar kleinere
initiatieven als kunstgaleries en theaters.”
“De komst van het Urban sports center is top.”

Verdichting stad
X

Wonen
X
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Werken
X

Ontplooien
“De openbare sportvelden zorgen ervoor dat jongeren niet het slechte pad op gaan.”

Mobiliteit/verkeer
“Laat een bus over de ring rijden.”
“Busverkeer naar High Tech Campus kan beter geregeld worden.”

Verduurzaming
“Stad mag nog groener.”

Armoede
X

Locatie 11: Trudoplein

Totaal blikken locatie: 15

Meest besproken thema’s zijn:
Identiteit
Verdichting stad
Mobiliteit/verkeer

Directe leefomgeving
“Afvalcontainers worden niet goed verzameld waardoor ze slecht worden opgehaald.”
“Parken zijn vervuild met afval.”
“Als vrouw, slechtziend en gekleurd, voel ik me thuis in eindhoven.”
“Ik houd ook van het diverse aanbod, de internationale sfeer en gemixte culturen.”

Saamhorigheid
“Eindhoven wordt te groot en raakt de sociale controle kwijt.”
“Ik miste activiteiten voor ouderen tijdens Corona.”
“Kloof ontstaan tussen ouderen en jongeren. Overlast heerst in de buurt, hierdoor
ontstaan conflicten. Oplossing is dat jongeren betere openbare voorzieningen krijgen.
Maar ook moet er gepraat worden tussen de groepen, gemeente moet hier gaan
verbinden.”
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Identiteit
“Laat Eindhoven voorloper worden op het gebied van “inclusieve inplaatsing” voor
sociale huur.”
“Met uitgangspunten als sociale cohesie, inclusiviteit, biodiversiteit, kortom, wat iemand
toe kan voegen aan een bepaalde wijk om het te verbeteren.”
“Eindhoven is Tech en Design, maar dat zie ik nog te weinig in het straatbeeld.”

Cultuur & Sport
“Ik hou van de cultuurhistorische significantie van de stad en de wijken.”

Verdichting stad
“Bouw het niet te vol, en behoudt een prettige publieke ruimte met groeimogelijkheden.
voor ‘’functioneel groen”.”
“Er moet meer rekening gehouden worden met de luchtkwaliteit in eindhoven.”
“In de zomer wordt het erg warm in Eindhoven.”

Wonen
“Als starter kom ik niet aan een nieuwe woning.”
“We hebben een stedenbouwkundige visie nodig zodat verdichting mogelijk is met
genoeg voorzieningen om wijken leefbaar te houden.”

Werken
“Het re-integratiebeleid na ziekte op werk verloopt heel moeizaam. Bij wie moet ik
aankloppen?”

Ontplooien
“Innovatie kan naast technisch ook sociaal zijn. Ontwikkel eens op dit vlak!”
“Nergens zo’n goede faciliteiten.”
“Veilige stad, laag in misdaadcijfers.”
“Kansrijke stad vol ontwikkelingen.”
“Goede bereikbaarheid-transport.”

Mobiliteit/verkeer
“Parkeerbeleid is niet consequent genoeg.”
“Overal betaald parkeren, behalve in onze straat. Die staat dus ramvol.”
“Veel misbruik invalidenparkeerkaart.”
“Veel parkeerproblemen door onduidelijk beleid.”
“Meer fysieke verbinding tussen het centrum en de omringende gebieden. Maak het
toegankelijker en investeer in alternatief vervoer.”
“Het verkeer moet veiliger geregeld worden en fietsers moeten meer de ruimte krijgen.”
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Verduurzaming
“Denk ook eens aan de ‘wilde’ natuur. Niet alles aangeharkt!”
“Ieder bankje mag een prullenbak hebben.”

Armoede
X

Beleid & Burger
“Altijd moet maatwerk mogelijk zijn, benader mensen als individu en empatisch zodat zij
de zorg en ondersteuning krijgen die nodig is. Geen bureaucratie.”

Locatie 12: Clausplein

Totaal blikken locatie: 23

Meest besproken thema’s zijn:
Directe leefomgeving
Identiteit
Mobiliteit/verkeer

Directe leefomgeving
“Ik zou graag meer openbare toiletten willen in de stad.”
“De binnenstad versloebert door zoveel verschillende elementen die niet bij elkaar
passen, zoals prullenbakken/banken/banners/palen.”
“Meer groen.”
“Ondersteuning voor kwetsbaren.”
“Transparantie in hoe belangen gewogen worden.”
“Containers voor flatgebouwen zijn vaak een grote bende.”
“In de afgelopen jaren is Eindhoven gezelliger en mooier geworden. Ik vind dat er slim
wordt gebouwd door het renoveren/transformeren van bestaande bouw.”
“Hoeveelheid afval: slechte afvalscheiding is een verbeterpunt.”
“Er moet een plan komen voor dames toiletten bij drukke openbare plekken.”

Saamhorigheid
“Eindhoven is gewoon kei gezellig!!”
“Betrek de jeugd nog meer met culturele initiatieven.”

Identiteit
“Advanced city, open surrounding and divers.”
“Pleasant city for an international.”
“Erg praktische stad, mag wat meer flair krijgen.”

Project uitgevoerd door social design collectief Kade Clubhuis, als onderdeel van het
traject Blik op Eindhoven. www.kadeclubhuis.nl



“Positief is dat het groener is geworden maar het mist nog een gezicht.”
“De binnenstad van Eindhoven is voor dagjesmensen aan het worden.”
“Mede door de grote Amerikaanse fastfoodketens en kleding giganten. Dit is geen
duurzame oplossing en maakt eindhoven niet meer voor de Eindhovenaar. Gebiedsbeleid
als bijvoorbeeld het Wilhelminaplein, Strijp S/R zijn goede voorbeelden die breder
toegepast mogen worden in de stad. Lokale ondernemers maken een unieke stad.”

Cultuur &  Sport
“Naast design mag eindhoven ook meer in muziek investeren.”
“P.G.E. gehandicapten platform is opgeheven en tot op heden geen alternatief. Er is een
tekort aan middelen en betrokken leden (vrijwilligers) en initiatieven. Er zijn pogingen
geweest om dit in een andere vorm terug te laten keren, maar tot op heden zonder
succes.”

Verdichting stad
“Probeer de verschillende bruisende stadsdelen met elkaar te verbinden voor een betere
flow tussen de gebieden voor bezoekers.”

Wonen
“Beter informatie verstrekken over het afvalsysteem in Eindhoven.”
“Strenger handhaven op afval dumpen naast de container.”
“Aandacht voor betaalbare huisvesting.”

Werken
“Eindhovenaren voorrang geven met initiatieven in de stad. Zij weten Eindhoven vorm te
geven.”
“Ik ben 30 jaar ondernemer in de binnenstad, dit bevalt goed.”

Ontplooien
“De bibliotheek speelt een belangrijke rol in de samenleving, van jong tot oud. Mag een
bredere rol krijgen in de maatschappij voor bijvoorbeeld de “zelfredzaamheid” van
mensen.”
“Nu iedereen geacht wordt zijn/haar zaken via online formulieren en websites met
wachtwoorden te doen komen er vaak problemen bij kijken.”
“De bieb zou een geschikte omgeving zijn voor ondersteuning op dit gebied omdat veel
mensen hier moeite mee hebben.”

Mobiliteit/verkeer
“Asociaal rijgedrag in de binnenstad.”
“Drukker op de weg, weinig oversteekmogelijkheden in de binnenstad.”
“Stoplichten voldoen niet meer aan huidige situatie in binnenstad.”
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“De kleine berg is te vol door de komst van alle terrassen/horeca.”
“Houd de binnenstad toegankelijk voor autoverkeer. De initiatieven voor meer groen in de
stad moeten niet ten koste gaan van de mobiliteit.”

Verduurzaming
“Eindhoven is goed op weg met vergroening, maar dit mag NOG meer.”
“Aandacht voor waterberging, iedereen een regenton en maak wateropslagen in de
stad.”
“Niet duidelijk waar ik mijn groenafval kan laten.”
“Meer prullenbakken in de stad!”

Armoede
X
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INSTALLATIE OGENBLIKJE

Totaal blikken installatie Ogenblikje: 132
Locaties: Toeloop Tongelre, TU/e en Kerstroosplein

“Heeft u een ogenblikje op en voor Eindhoven?”

Locatie 13: Toeloop Tongelre

Totaal blikken locatie: 38

Meest besproken thema’s zijn:
Directe leefomgeving
Ontplooien
Cultuur & Sport

Directe leefomgeving
“Veilige buurt: kinderen mogen alleen naar winkelcentrum toe.”
“Probleemveroorzakers uit wijk zijn weg, nu vriendelijk wonen.”
“Je bent zo overal: theater, winkels, bioscopen, restaurants.”
“Veel jongerenoverlast.”
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“Missende uitlaatvelden voor honden.”
“Alle voorzieningen dichtbij.”
“Mooie oude bomen.”
“Levendige stad.”
“Er mogen meer winkels komen.”
“Als je ziek bent wordt je goed geholpen.”
“Geen eet faciliteiten die lopend bereikbaar zijn.”
“Fijne en rustige buurt.”
“Het is schitterend om in Tongelre te wonen.”
“Iets meer sfeer in de wijk zou kunnen, bijvoorbeeld met een clubhuis of horeca.”
“Tongelre is een gat, verschrikkelijk om te wonen, niks te doen behalve de Plus.”
“Ik voel me hier gewoon goed in de wijk.”
“Laten we oog hebben voor jongeren, het groen en activiteiten met elkaar.”
“Maak contact met directe buren, het hoeft maar één minuutje te zijn.”

Saamhorigheid
“Het zou mooi zijn als iedereen meer elkaar helpt en niet naar het uiterlijk kijkt.”
“Eerste moeite met de mensen, moest even wennen, nu gaat het wel.”
“Spontaan contact is verdwenen.”
“Mentaliteit door corona; minder gebroederlijk, meer individualistisch.”
“Zou het fijn vinden als ouderen meer betrokken blijven bij de samenleving.”

Identiteit
“Eindhoven loopt achter op Randstad.”
“Geluksgevoel als ik door de stad fiets.”
“Opstapplek naar de toekomst.”
“Het Brabants gevoel mag wel blijven.”

Cultuur &  Sport
“Leuke speeltuinen.”
“Voetballen in het parkje.”
“Groter/beter nachtleven gewenst.”
“Weinig speelgelegenheden, vooral voor tieners.”
“Geen bibliotheken meer.”
“Te weinig activiteiten, te weinig plek voor jongeren.”
“Meer kleine initiatieven.”

Verdichting stad
“Er is veel bijgebouwd maar nog wel genoeg groen.”
“Alles is makkelijk bereikbaar.”
“Gemakkelijk leven, veel voorzieningen.”
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Wonen
“Meer sociale huurwoningen.”
“Woningnood.”
“Meer woon- en baanzekerheid.”

Werken
“Werkloosheid.”
“Grote welvaart niet compleet.”

Ontplooien
“Meer openbaar water gewenst.”
“Tongelreep moet weer open!”
“Weinig georganiseerd voor hoogbegaafde kinderen.”
“Ik ben blij, super fijne woonomgeving, goed voor de kids”
“Niet veel te doen, niet gezellig, moeilijk wennen.”
“Er gebeurt veel.”

Mobiliteit/verkeer
“Rotzooi in stadsverkeer. Fiets infra logica.”

Verduurzaming
“Zaag de bomen niet om!”
“Veel afval op straat.”
“Het mooiste zou zijn als iedereen meer opruimt.”
“Meer groen in nieuwbouw.”
“Goed bezig met groen.”

Armoede
“Te grote verschillen tussen wijken en buurten (sociaal, rijk, arm, etc).”
“Zorg voor de minder bedeelde “Tongelraar”.”
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Locatie 14: TU/e

Totaal blikken locatie: 60

Meest besproken thema’s zijn:
Saamhorigheid
Identiteit
Wonen

Directe leefomgeving
“Het voelt veilig om van A naar B te gaan.”
“Binnenstad mag groener!”
“Een erg mooie stad.”
“TU campus is very friendly.”
“TU kleine universiteit met grootse mogelijkheden.”
“Gezellige stad met moderne gebouwen.”
“Niet te druk, niet te rustig.”
“Pretty nice city, not too high.”
“Veilige en overzichtelijke stad.”
“Als het donker is is het als vrouw wel spannend om op straat te lopen in Woensel.”
“Eindhoven is leuker als de terrassen open zijn.”
“More recreational places.”

Saamhorigheid
“Lastig om te integreren.”
“Connectie met gemeente mag sterker.”
“Verwelkomend voor expats.”
“Veel eenzaamheid om me heen.”
“Gemeente luistert niet naar inwoners.”
“Brabantse gezelligheid en Brabantse ongehoorzaamheid.”
“Student-friendly.”
“Eindhoven is een gezellige diverse dorpelijke stad waar iedereen zijn plekje kan vinden
en zichzelf kan zijn.”
“I think Eindhoven is really gezellig.”
“Er wordt te weinig gedaan voor nieuwe Eindhovenaren.”
“Quite international, not lonely.”
“Extremely nice people.”
“Inform your citizens more.”
“Behoud de gezelligheid, houd Eindhoven als studentenstad.”

Identiteit
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“In de afgelopen jaren is het mooier en gezelliger geworden in Eindhoven.”
“Eindhoven is niet zo massaal, maar heeft alles wat je nodig hebt als student.”
“Fijn zo een productieve en progressieve stad!”
“Weinig racisme.”
“Veel techniek en creativiteit.”
“Kleinschaligheid is een pré.”
“Eindhoven voelt persoonlijk.”
“Ver weg van Randstad.”
“The vibe of the city is quite impressive!”
“Eindhoven mag een meer sociale stad worden!”
“De Blob is mooi maar hou hem architectonisch.”
“Groot genoeg om groot te zijn, klein genoeg om klein te zijn.”
“Krijg een beetje een fucking identiteit.”
“Grootstedelijk en provinciaals.”
“Behoud klassieke gebouwen.”

Cultuur &  Sport
“Not so much entertainment in the evenings.”
“Geen fijne speelcultuur voor kinderen.”
“Investeer in de bieb!”
“Veel horeca.”
“Veel leegstand om op te vullen.”
“Er mag wel meer te doen zijn, maar kan ook door corona komen.”
“Meer investeren in kunst en cultuur: maakt de burger gelukkiger en geeft een bredere
blik op de samenleving!”
“Lack of historical buildings.”
“Minpunt: verdwijnen sportaccommodaties.”
“Meer activiteiten zoals live muziek op Strijp S en in de stad, en mini-festivals.”
“Niet veel te doen in de stad.”
“Meer gezellige plekken in het centrum.”
“Focus op lage cultuur.”

Verdichting stad
“Veel leegstand om op te vangen.”
“Eindhoven is al geweldig. Met extra groei, hoogbouw, multicultureel wordt dit alleen
maar beter.”
“Locaties voor groepen jongeren om te hangen die activiteiten stimuleren.”
“Bouw de hoogte in en laat de sfeervolle plekken behouden. Bouw in dezelfde vorm.”

Wonen
“Meer studentenhuisvesting!”
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“Mooie nieuwe gebouwen worden er gebouwd in Eindhoven.”
“Er moeten meer woningen komen!”
“Meer studentenhuisvesting nodig.”
“Student housing!”
“Finding an apartment is hard.”
“Goede leefstad.”
“Moeilijk om als student een woning te vinden.”
“The university helped a lot with the accommodation.”
“Wonen aantrekkelijker en betaalbaarder voor alle doelgroepen.”
“Woningen voor jeugd en mensen met een laag inkomen.”
“Tweedeling tussen lokalen en internationalen, meer mixen.”

Werken
“Vrijwilligerswerk stimuleren.”

Ontplooien
“Meer initiatief voor goede doelen.”
“Meer vrijwilligerswerk (promotie).”
“Nostalgisch.”
“I feel good but the future can be better.”
“Door middel van scholing de onderkant van de arbeidsmarkt stimuleren; L.B.O. en M.B.O.
niveau. Zoek een balans tussen de kenniseconomie en de maakeconomie.”

Mobiliteit/verkeer
“Alles is goed bereikbaar.”
“Betere infrastructuur voor fietsers (ook bijvoorbeeld stalling)!”
“Use of bike is a plus.”
“Bussysteem mag beter - soort metro.”
“Fiks de busverbindingen, niet alles hoeft via Eindhoven Centraal.”
“Perfecte stad met een goede leefomgeving en goede bereikbaarheid voor mij als
international.”

Verduurzaming
“Afval moet beter geregeld worden.”
“Veel groen en natuur in en om de stad.”
“Blijf groen of wordt nog groener en minder auto-vriendelijk.”
“Betrek ons meer met beslissingen tot groet en natuur.”
“The city of lights: too much light pollution.”
“Klimaat, werk aan een toekomstig gezond klimaat, betrek iedereen er nu al bij.”
“Een mooie moderne stad met iets te weinig groen.”
“Leefbare stad, maar hopelijk meer natuur in toekomst.”
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Armoede
X

Beleid & Burger
“Geen woorden maar daden.”
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Locatie 15: Kerstroosplein

Totaal blikken locatie: 34

Meest besproken thema’s zijn:
Directe leefomgeving
Wonen
Cultuur & sport

Directe leefomgeving
“Nu het corona is, zijn de junks ook weg.”
“Stratum is ideaal, centraal voor alles: natuur en centrum.”
“Weinig onderhoud aan de straat.”
“Veel criminaliteit.”
“Fijne plek voor honden.”
“De stad is er qua voorzieningen op vooruit gegaan!”
“Alles op loopafstand.”
“Veilige omgeving.”
“Diversiteit aan winkels.”
“Heel fijne buurt.”
“Weinig voorzieningen naast de supermarkt.”
“In deze wijk te weinig terrassen.”
“Missend: luier inzamelingspunt.”
“32 jaar prettig wonen!”
“Goed getroffen hier, geen klagen over zaken.”
“Meer laagdrempelig contact kunnen leggen met mensen uit de wijk en daarbij ook
gebruik kunnen maken van elkaars talenten en kennis.”
“Actieve buurtvereniging in Florapark.”

Saamhorigheid
“Handhaving moet meer contact in/met buurt hebben.”
“Gezellige wijk waar ook al mijn vrienden wonen.”
“We voelen ons als meisjes van 15 soms wel eens onveilig, maar niet in deze wijk.”
“Sociale en vriendelijke inwoners.”
“Gezellige stad.”
“Meer laagdrempelig contact kunnen leggen met mensen uit de wijk en daarbij ook
gebruik kunnen maken van elkaars talenten en kennis.”
“Actieve buurtvereniging in Florapark.”

Identiteit
“Heel internationaal, je merkt niet dat je in Brabant zit.”
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“Blijf van die mooie oude gebouwen in Eindhoven af!”
“Vriendelijke stad.”
“Een fijne stad voor mij en mijn gezin!”
“Meer respect voor de mensen en minder prestige projecten”
“Focus niet te veel op aandacht van buitenaf, maar heb vooral aandacht voor de
Eindhovenaren zelf.”
“Innovatief karakter.”

Cultuur & Sport
“Wens voor meer sporten en spelen!”
“Er is plek voor expressie.”
“Geen zwemparadijs.”
“Minibiebjes in tuin.”
“Beste döner van Eindhoven om de hoek.”
“Stratumseind moet blijven, het faciliteert het mengen van groepen mensen.”
“Goede sportfaciliteiten.”
“De Gemeente Eindhoven zou meer aandacht en waardering voor amateurkunst en
vrijwilligers en gedecoreerden moeten hebben in plaats van de hand op de knip te
houden.”
“Cultuur is op de plekken waar je het niet verwacht.”
“GLOW en Dutch Design Week.”
“Van Abbemuseum moet minder exclusief voor buitenlanders zijn.”

Verdichting stad
X

Wonen
“Er moeten meer huizen komen!”
“Lawaai overlast.”
“Overlast drugsgebruikers.”
“Als je niet in een studentenhuis woont, mogen mensen met niet meer dan twee
gezinnen samenwonen, dat is jammer.”
“Betere aanpak voor sociale huur nodig.”
“Goedkopere betaalbare huizen.”
“Fijne bruisende stad maar wonen is te duur.”
“We hebben meer betaalbare woningen nodig.”
“ASML koopt hele straten, dat zou niet moeten kunnen.”
“Maak de woningen betaalbaarder, vooral de 1e en 2e ring.”

Werken
“Klein netwerk in de omgeving.”
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Ontplooien
“Ik ben al 35 jaar een zeer tevreden Eindhovenaar.”
“Genoeg te doen en voor iedereen iets te doen.”
“Ben tevreden hoor.”

Mobiliteit/verkeer
“Bushaltes verdwijnen.”
“Te veel auto’s op straat.”
“Auto’s verminderen is goed, maar slecht aangepakt.”
“Parkeren belachelijk duur.”

Verduurzaming
“Rondzwervend afval is een probleem.”
“Meer prullenbakken door de stad.’
“Veel fijnstof in de zomer.”
“Veel groen, je kan door een rand aan groen van het centrum naar de rand van
Eindhoven lopen.”
“Te veel rotzooi op stoep, we moeten meer recyclen.”
“Geef meer aandacht aan milieu afval.”
“Groei duurzaam als stad.”
“Meer groen in de stad.”

Armoede
“Eindhoven onbetaalbaar aan het worden.”

Beleid & Burger
“Vraag meer naar de mening van je burgers over 5G, Jorritsma!”
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