
“Durf te vragen, 

te vertrouwen 

en ruimte te geven.

Ondersteun, faciliteer en geef zelf 

‘t goede voorbeeld.”

Joop Ketelaers
Adviseur Duurzame Stedelijke Ontwikkeling



‘Forse aantallen van 70.000 arbeidsplaatsen en 62.000 
woningen die er naar verwachting bij zullen komen in de 
periode 2020-2040’

‘Het gezond en toekomstbestendig ontwikkelen van de regio, 
inclusief voldoende ruimte voor water en klimaatadaptatie is 
belangrijk. Daarnaast het betaalbaar houden van de 
woningmarkt, het sociaal en fysiek verduurzamen van 
bestaande wijken en het doorvoeren van de energietransitie.’

‘Om het Stedelijk Gebied Eindhoven internationaal 
concurrerend te laten blijven is een schaalsprong in 
verstedelijking nodig’

‘Eindhoven moet binnen enkele tientallen jaren zo'n 
300.000 inwoners hebben. Om die 300.000 
Eindhovenaren te huisvesten, denkt de burgemeester 
vooral aan dichter op elkaar en meer hoogbouw in de 
stad.’
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• CO2 reductie 

Duurzame opwek en energiebesparing 

• Duurzame (emissieloze) mobiliteit

Smart Mobility, minder auto’s

• Circulariteit

Grondstoffen en materialen. Afval bestaat niet!

• Biodiversiteit

Flora en Fauna. Meer groen

• Klimaatrobuust

Voorkomen wateroverlast en hittestress

Gezond

Duurzaam

Toekomstbestendig 



• Gezondheid, comfort en toekomstbestendig

Mens als gebruiker centraal. Schone lucht, 

beweging, langer leven in goede gezondheid. 

Fysiek en mentaal

• Sociale impact 

Zorgen voor elkaar en verantwoorde productie

• Zichtbaarheid, MVO en TDK 

Wat we doen is zichtbaar. We inspireren en 

helpen anderen. Design en innovatie is 

vanzelfsprekend en we zijn er trots op!

Gezond

Duurzaam

Toekomstbestendig 





WIE INITIATIEF

ZAAIT ZAL 

VERANDERING

OOGSTEN

AMBITIE

NOU

GEWOON

ALLES



Kunnen wij als gemeente niet alleen.

Ongeveer 5-10% directe invloed.
Voor de rest zijn we afhankelijk van onze 

partners in de stad.

Corporaties
Ontwikkelaars

Vastgoedeigenaren
Bewoners

Ketenpartners (aannemers, 
architecten, adviseurs etc.)
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