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Stop plan bouw monsterlijke
torens Stationsplein Eindhoven;
voer eerst grondig debat
EINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden
brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de
lezersbrieven die dinsdag 9 maart in de krant verschenen.
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Monsterlijke torens Stationsplein Eindhoven

Over het bestemmingsplan van het nieuwe Stationsplein in Eindhoven valt
dinsdagavond de beslissing. Er moeten drie woontorens verrijzen. Een
ervan wordt 170 meter hoog. Omwonenden en ondernemers zijn fel tegen
het ingrijpende plan. Inspraak heeft echter niet mogen baten. Bezwaren
tegen de verkeersintensiteit, de hittestress, schaduwhinder en de impact op
de leefbaarheid zijn achteloos weggewuifd.
De gemeente maakt er een farce van. In de context van hittestress zegt de
Nota van zienswijzen dat ‘hogere en dichtere bebouwing schaduw brengt
die nu afwezig is. Dit zorgt voor een aangenamer verblijf tijdens
hittegolven.’ Dat sluit aan op de taal van stadspromotie die de gemeente
gebruikt. De hallucinerende impressies op www.district-e.nl doen
vermoeden dat Citymarketing elk gevoel voor realiteit mist.
Iedereen vindt dat het Stationsplein verbeterd moet worden, zodanig dat je
er wil vertoeven en de ogen de kost wil geven. Maar de drie op elkaar
gepropte torens vormen tezamen een gigantische kluis van meer dan
honderd meter hoog. De visuele impact daarvan is monsterlijk: ze vormen
een pompeus hoogaltaar dat alle leven aan het Stationsplein ontneemt. Het
fabuleuze Bijenkorf-groen en de monumentale glazen pui van het Station
vallen volkomen in het niet. De oplossing is simpel: laat de vooraan
liggende toren weg, halveer de hoogte van de twee andere torens, zorg dat
de schil van die twee toonbaar wordt en besteedt veel meer aandacht aan
de verblijfsfunctie van het Stationsplein.
Beste raadsleden, neem nog geen beslissing en voer eerst een grondig
debat met de belanghebbenden en de stad.
Bas van Stokkom is socioloog en verbonden aan de Stichting Beter
Eindhoven.

