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De Blikopeners
Een ontwerp van Kade Clubhuis

“Een blik Eindhovenaren opentrekken”
Binnen dit ontwerp worden conservenblikken gevuld in gesprek met Eindhovenaren over Brede 
Welvaart. Hoe gaat het met jou in Eindhoven? 
Deze blikken worden op een ‘reuring’ manier aangeboden (aanwezig/humorvol) door middel 
van 5 verschillende fysieke installaties in de openbare ruimte. Op 15 verschillende locaties door 
heel Eindhoven heen. 

Blikopeners
De social designers van ontwerpcollectief Kade Clubhuis fungeren als Blikopeners, ofwel degene 
die de blikken van de Eindhovenaren openen en verzamelen. Het blik-concept geeft ons veel 
mogelijkheden om pakkende vragen te stellen over Brede Welvaart.

Gesprekken geconserveerd in een blik
In de blikken wordt de data uit de gesprekken verzameld (voor iedere Eindhovenaar een 
blik): samenvattende quotes worden in de blikken gestopt en gesealed, zodat zij een soort 
van tijdscapsule worden die op een later moment door de gemeente geopend kan worden. 
Geconserveerde gesprekken dus. Is er bijvoorbeeld echt iets gedaan aan thema X na 2 jaar? 
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Door middel van ludieke installaties 
het gesprek aangaan met de bewoners 
van Eindhoven.
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Eindhovens 
Ogenblikje

Eindhovens 
Inblikken

Eindhovens 
Frisse blik 

Eindhovens 
Blikken zonder blozen

Eindhovens 
Blik werpen
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Locaties 

1.  Mileustraat Acht
2.  Sportpark Eindhoven Noord
3.  Basketveld Aanschotpark
4.  Winkelcentrum Woensel 
5.  Winkelcentrum Orion
6.  Woenselse Markt
7.  Emmaus
8.  Praxis Hurk 
9.   Winkelcentrum Meerhoven
10. Beukenlaan Basketveld  
11.  Trudoplein 
12.  Clausplein 
13.  Toeloop Tongelre 
14. TU/e
15. Kerstroosplein 
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Meest besproken thema’s 

Directe leefomgeving
Identiteit
Mobiliteit/verkeer
Saamhorigheid
Cultuur & Sport 
Verdichting stad
Wonen 
Werken
Ontplooien
Verduurzaming
Armoede
Veiligheid
Beleid & Burger 
Leefbaarheid
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Resultaten per installatie 
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Inblikken  
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Locatie 1  
Milieustraat Acht

Aantal blikken: 10

-Directe leefomgeving 
-Wonen  
-Cultuur

Hot topics  

1
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Milieustraat Acht

“In de binnenstad was het te druk, nu woon 
ik rustiger, is veel beter.” 

“Het cultuur leven gaat stil: 
theater en muziekcentrums…”

“Het zwerfafval is een probleem. 
maar ik weet niet zo goed 
waarom het niet gewoon goed 
gedaan wordt met de bestaande 
faciliteiten.”

“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!”

“Ik zou graag meer kleinere bibliotheken 
willen in de wijken, naar het centrum gaan 
is voor mij te ver.”

“Gewoon prima, van alles en nog wat.”

“De WOZ waarden stijgen zo snel, dat 
ik niet weet wanneer ik nog de kans 
krijg om een huis te kopen.”

“Minder huisjesmelkers, ASML koopt 
alle huizen.”
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Locatie 2 
Sportpark Eindhoven Noord

Aantal blikken: 11 

Hot Topics
-Directe leefomgeving
-Identiteit
-Saamhorigheid
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Sportpark Eindhoven Noord

“Geweldige stad, dicht bij 
natuur, veel activiteiten en 
sportfaciliteiten, van alles te 
beleven.”

“Prima leven maar lelijke stad, lelijk 
centrum.”

”De Eindhovenaar is op zoek naar 
rust.”

“Ik heb vertrouwen in mijn gemeente.”

”Inhaaldagen voor afval ophalen op 
de feestdagen zou heel fijn zijn.”

”We moeten minder op onze mobiel 
kijken en vaker met elkaar in gesprek 
gaan.”

“We hebben met onze 
nieuwe (jongere) buren geen 
contact, en dus steeds minder 
contact met onze buren in het 
algemeen.”
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Locatie 3  
Basketveld Aanschotpark

Aantal blikken: 15 

Hot Topics
-Directe leefomgeving
-Identiteit
-Saamhorigheid
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“Alle mooie panden worden afgebroken 
(centrum).”

“Grote stadsgevoel maar wel 
warm en brabants.”

“Heel rustig, geweldig.”

“Woon hier graag, lekker veel groen en 
speeltuinen.”

“Ik verdwaal in de bureaucratie 
van Gemeente Eindhoven, ik 
vind het echt niet meer fijn in de 
communicatie.”

“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.”

”Ik voel me als meisje niet echt veilig 
op dit skatebaantje, groepjes met 
jongeren vallen mij wel eens lastig.”

“Geef jongeren (17-21 jaar oud) meer 
vrijheid en meer te beleven: meer 
animo.”

“Iedereen kan een bakje koffie komen 
drinken.”
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Blikken zonder blozen   
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Locatie 4  
Winkelcentrum Woensel 

Aantal blikken: 31 

Hot Topics
-Directe leefomgeving
-Saamhorigheid
-Identiteit
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WC Woensel

“De meldapp van de gemeente Eindhoven 
werkt goed.”

“Slechte bestrating in Woensel.”

“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.”

“Eindhoven is technisch en economisch 
sterk, maar op sociaal vlak mag het zeker 
nog verbeteren!”

“Ik vind Winkelcentrum Woensel 
smaakloos en oubollig qua uitstraling.”

“Ik heb een hechte groep en een 
goed sociaal vangnet door mijn 
skatersgroep.”

“Er zijn weinig plekken voor jongeren 
om te meeten op plekken waar ze 
geen overlast veroorzaken.”

“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.”
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Locatie 5  
Winkelcentrum Orion  

Aantal blikken: 26 

Hot Topics
-Directe leefomgeving
-Wonen
-Mobiliteit/verkeer
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WC Orion

“Er hangen veel jongeren rond het 
Cruyfveld, dit geeft me vaak een onveilig 
gevoel.”

“Er is veel te weinig woonaanbod 
in Eindhoven, en wat er is is veel te 
duur.”

“Ik vind het lastig om met de 
rollator met het OV te gaan.”

“Save the student! Expensive rooms 
and travelcosts.”

“Er zijn veel plekken in Eindhoven waar het 
gevaarlijk is voor slechtzienden.”

“Steeds meer leegstaande winkels in 
de kleine winkelcentra, Zoek naar een 
alternatieve invulling, want leegstand 
= achterstand = minder veilig.”

“Heerlijk wonen, wil hier nooit meer 
weg, Ik ken iedereen om mij heen en er 
zijn 3 winkelcentra in de buurt.”

“Er zijn veel onveilige 
verkeerssituaties hier in de wijk.”
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Locatie 6  
Woenselse Markt 

Aantal blikken: 36 

Hot Topics
-Directe leefomgeving
-Wonen
-Mobiliteit/verkeer
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Woenselse Markt

“Het winkelaanbod op de Kruisstraat is 
eenzijdig en niet meer interessant”

“Hardrijders op de Kruisstraat 
zorgen voor gevaarlijke situaties.”

“Alles in de stad is goed bereikbaar.”

“Weinig evenementen voor volkse 
mensen.”

“Sociale huurwoningen zijn bijna niet 
meer beschikbaar voor mensen die in 
Eindhoven geboren zijn.”

“Ik ben erg enthousiast over het plan 
m.b.t. het stations plein. Wanneer 
beginnen ze met het bouwen van de 
nieuwe torens?”

“Er is een grote woningnood, zowel in 
huren als in kopen, ik maak me daar 
zorgen over.”

“Ik wens meer handhaving (misschien een 
vriendelijkere/toegankelijke manier dan 
boa’s. Idee: service team.”
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Blikwerpen   
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Locatie 7  
Emmaus 

Aantal blikken: 10

Hot Topics
-Directe leefomgeving
-Identiteit
-Wonen
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emmaus

“De binnenstad is enkel steen en 
beton, er is veel te weinig groen.”

“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.”

“Wij Eindhovenaren zijn zelf de gemeente. 
Dat besef zou wel bij meer mensen mogen 
leven. Niet wijzen en mopperen, maar zelf 
actie ondernemen.”

“Prima stad voor studenten, alleen te weinig kamers.”

“Het is fijn wonen in Eindhoven, 
georganiseerd, schoon, je kunt 
met de fiets naar het werk, je kunt 
de politie vertrouwen.”

“Als starter kun je geen huis kopen.”

“Ik ben trots dat ik in Eindhoven woon, 
Eindhoven heeft een goede naam qua 
evenementen en gebieden, zoals DDW, 
Glow, HTC, Koningsdag, Strijp etc.”
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Locatie 8  
Praxis Hurk  

Aantal blikken: 5 

Hot Topics
-Directe leefomgeving
-Wonen
-Ontplooien8
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praxis hurk

“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.”

“Eindhoven is een fijn, groot dorp; 
bereikbaar, goed winkelaanbod, fijne 
diverse bewoning in de straat.”

“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.”

“Er is best veel overlast waar 
niet echt op gecontroleerd lijkt te 
worden; zwervers, drugsdealers, 
afvaldumpers, hangjongeren.”

“De afvalinzameling in Eindhoven 
schort, mensen dumpen hun afval 
gewoon ergens ipv het naar de stort te 
brengen.”
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Locatie 9  
Winkelcentrum Meerhoven  

Aantal blikken: 25 

Hot Topics
Directe leefomgeving
Identiteit
Mobiliteit en verkeer
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wc meerhoven

“Er zijn meer speelplekken in het centrum 
nodig.”

“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.”

“De ondergrondse afvalinzameling werk 
niet goed, er wordt altijd afval bijgezet bij 
de containers.”

“We hebben hier net zo’n goede faciliteiten 
en bereikbaarheid als een grote stad.”

“Expats brengen diversiteit.”

“We moeten zorgen dat expats goed 
integreren om onze identiteit te 
waarborgen, ook als ze maar kort in  
Nederland blijven.”

“Ik maak me zorgen over groei van de 
luchthaven voor de luchtkwaliteit.”

“Eindhoven is een comfortabele stad.”
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Frisse blik   
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Locatie 10 
Beukenlaan Basketveld  

Aantal blikken: 10 

Hot Topics
Directe leefomgeving
Saamhorigheid
Cultuur
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Beukenlaan Basketbal

“Mensen snakken naar evenementen. 
Zodra dingen veer mogelijk zijn niet te 
afwachtend handelen.”

“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.”

“De Cruyfveldjes en het 
basketbalveldje zorgen voor meer 
saamhorigheid onder jongeren.”

“Ik wil meer 
uitgaansmogelijkheden naast 
Stratumseind. Meer variatie.”

“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.”

“De klimspin bij Beukenlaan is te 
gevaarlijk.” 

“Tante netty of andere initiatieven 
mogen prominenter aanwezig zijn en 
meer van de huidige wijk uitdragen 
naar buiten.”

“Mostly Gay friendly city, in most parts 
I feel safe.”
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Locatie 11 
Trudoplein  

Aantal blikken: 15 

Hot Topics
Identiteit
Verdichting stad
Mobiliteit/verkeer
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“Eindhoven is Tech en Design, maar dat zie 
ik nog te weinig in het straatbeeld.”

“Met uitgangspunten als sociale 
cohesie, inclusiviteit, biodiversiteit, 
kortom, wat iemand toe kan voegen 
aan een bepaalde wijk om het te 
verbeteren.”

“Er moet meer rekening gehouden 
worden met de luchtkwaliteit in 
eindhoven.”

“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.”

“Laat Eindhoven voorloper worden 
op het gebied van “inclusieve 
inplaatsing” voor sociale huur.”

“Bouw het niet te vol, en behoudt 
een prettige publieke ruimte 
met groeimogelijkheden.  voor 
‘’functioneel groen”.”

“In de zomer wordt het erg 
warm in Eindhoven.”
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Locatie 12 
Clausplein   

Aantal blikken: 25 

Hot Topics
Directe leefomgeving
Identiteit
Mobiliteit/verkeer12
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“Alle mooie panden worden afgebroken 
(centrum).”

“Hoeveelheid afval: slechte afvalscheiding 
is een verbeterpunt.”

“Er moet een plan komen voor dames 
toiletten bij drukke openbare plekken.”

“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.”

“De binnenstad versloebert door 
zoveel verschillende elementen 
die niet bij elkaar passen, zoals 
prullenbakken/banken/banners/
palen.”

“Pleasant city for an 
international.”

“De binnenstad van Eindhoven is voor 
dagjesmensen aan het worden.”

“Stoplichten voldoen niet meer aan 
huidige situatie in binnenstad.”

“Houd de binnenstad toegankelijk 
voor autoverkeer. De initiatieven voor 
meer groen in de stad moeten niet ten 
koste gaan van de mobiliteit.”

35



Ogenblikje   
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Locatie 13 
Toeloop Tongelre   

Aantal blikken: 35

Hot Topics
Directe leefomgeving
Ontplooien 
Cultuur & sport13
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Toeloop Tongelre

“Veel jongerenoverlast.”

“Veilige buurt: kinderen mogen 
alleen naar winkelcentrum toe.”

“Geen bibliotheken meer.”

“Weinig georganiseerd voor 
hoogbegaafde kinderen.”

“Groter/beter nachtleven gewenst.”

“Tongelre is een gat, verschrikkelijk 
om te wonen, niks te doen behalve de 
Plus.”

“Meer openbaar water gewenst.”

“Ik ben blij, super fijne woonomgeving, 
goed voor de kids”
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Locatie 14 
TU/e Aantal blikken: 60 

Hot Topics
Saamhorigheid
Identiteit
Wonen
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TU/e

“I think Eindhoven is really gezellig.”

“The vibe of the city is quite 
impressive!”

“Gemeente luistert niet 
naar inwoners.” 

“Mooie nieuwe gebouwen worden er 
gebouwd in Eindhoven.”

“Groot genoeg om groot te zijn, klein 
genoeg om klein te zijn.”

“Veel eenzaamheid om me heen.”

“Wonen aantrekkelijker en 
betaalbaarder voor alle doelgroepen.”

“Finding an apartment is hard.”
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Locatie 15 
Kerstroosplein Aantal blikken: 35

Hot Topics
Directe leefomgeving
Wonen
Cultuur & sport
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“De stad is er qua voorzieningen op vooruit 
gegaan!” 

“Missend: luier inzamelingspunt.”

“Fijne bruisende stad maar 
wonen is te duur.” 

“Als je niet in een studentenhuis woont, 
mogen mensen met niet meer dan twee 
gezinnen samenwonen, dat is jammer.”

“Cultuur is op de plekken waar je 
het niet verwacht.”

“ASML koopt hele straten, dat 
zou niet moeten kunnen.”

“Van Abbemuseum moet minder 
exclusief voor buitenlanders zijn.” 

“Meer laagdrempelig contact kunnen leggen 
met mensen uit de wijk en daarbij ook gebruik 
kunnen maken van elkaars talenten en 
kennis.”

Kerstroosplein
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     Eindhovenaren, 
BEDANKT!

WWW.KADECLUBNHUIS.NL
© Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd
of openbaar worden gemaakt, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van KADE CLUBHUIS.


