WERKCONFERENTIE SGE:
“HOE MAKEN WE SAMEN
HET VERSCHIL?”

Op woensdag 19 juni 2019 waren burgemeesters,
wethouders, gemeentesecretarissen, coördinatoren en
themamanagers van de negen SGE-gemeenten te gast
op het Veldhovense hoofdkantoor van ASML. Na een
rondleiding in het Experience Center, een inleiding van
SGE - en dagvoorzitter Hans Gaillard en een plenaire
introductie van Executive Vice President Frits van Hout
verkenden we in deelsessies de gezamenlijke opgaven van
het bedrijfsleven en onze gemeenten in het licht van de
Samenwerkingsagenda 2018-2025.
We kwamen te weten dat er op de Veldhovense ASMLcampus in 2021 plaats zal zijn voor 16.000 medewerkers en
hoorden waarom de 10.000ste medewerker ervoor koos te
verhuizen uit onze regio en iedere dag op en neer te rijden
naar Nieuwegein. In de deelsessie Maatregelenpakket de
Run over publiek-private samenwerking werd duidelijk
dat het bedrijfsleven en de overheid elkaars taal niet altijd
spreken maar dat evengoed wel “het meest innovatieve
verkeersplan van Nederland” op tafel ligt.
De veelzijdigheid van de regio met zijn voorzieningen en
evenementen in negen gemeenten is niet gemakkelijk
kort samen te vatten, zo bleek uit de deelsessie regionale
profilering. In de deelsessie Gebiedsvisie Brainport City
werden brainstormend verkeersstromen, woongebieden
en groen ingetekend op de kaart. Een ruimteraket
werd gelanceerd vanuit Oirschot in een workshop
over toekomstscenario’s van het Planbureau voor de
leefomgeving. Kortom: een inspirerende avond!

Frits van Hout, Executive Vice President
van ASML, vertelde ons dat iedere
smartphone tegenwoordig meer
capaciteit heeft dan Neil Armstrong en
Houston hadden tijdens de maanlanding.
Dat is dankzij de wet van Moore: het
aantal transistors in een geïntegreerde
schakeling verdubbelt elke twee jaar.
Nadat Moore in 1965 had gezegd dat
de capaciteit jaarlijks zou verdubbelen,
stelde hij dat tien jaar later bij naar
tweejaarlijks. De groei zou zéker eindig
zijn. Maar dat laatste is nog altijd niet
het geval, mede dankzij ASML en zijn
toeleveranciers. Zo’n vijfduizend mensen
werken parallel aan de ontwikkeling
van de nieuwste EUV-chipmachines. Er
wordt zo nauw samengewerkt met de
toeleveranciers dat zij vanaf het begin
betrokken zijn bij de (door)ontwikkeling.
De onderlinge afhankelijkheid is dus
groot. Ook bedrijven en overheid zijn
afhankelijk van elkaar op thema’s
als verkeersproblematiek, woningen
voor internationals en locals, een
aansprekende woonomgeving en
voorzieningen. De overheid is onmisbaar
bij het versterken van economische
kracht. Tijdens deze werkconferentie
vormden we onszelf beelden hoe we als
Stedelijk Gebied Eindhoven hieraan een
bijdrage kunnen leveren.

“ALS SGE-GEMEENTEN
WILLEN WE HET BRANDPUNT
VAN DE ECONOMIE ZIJN.”

De economie groeit. Er is veel werk, bedrijven
en werknemers dragen via belasting bij
aan publieke voorzieningen. Maar, wat zijn
de uitdagingen van economische groei?
Voor elke nieuwe medewerker van ASML,
nemen toeleveranciers twéé mensen aan. Zij
wonen vaak nog niet in de regio, zelfs niet
in Nederland: er wordt specifieke expertise
gevraagd. Nieuwe medewerkers zoeken dus
woonruimte, verplaatsen zich tussen huis en
werk. Vrije tijd willen ze plezierig doorbrengen.
Soms brengen ze een partner of gezin mee.
Als ze langer blijven, leren ze Nederlands.
Anderen vormen een Engelstalige community.
Gemeenten richten logischerwijs vooral de
blik op de bestaande lokale gemeenschap.
Het bestuurlijke tempo loopt niet gelijk met
de stormachtige economische ontwikkeling.
Noodzakelijke voorzieningen zíjn er dus in veel
gevallen (nog) niet. Intensief contact met bedrijven
over de veranderende realiteit is dus hard nodig!
Provincie, rijk, gemeenten en bedrijfsleven sloegen

SGE-voorzitter Hans Gaillard ging in gesprek
met Sebastiaan Arkesteijn, de 10.000ste
medewerker van ASML op de Veldhovense
locatie. Hij kwam vanuit Finland terug naar
Nederland, waar hij na twee maanden
door ASML in hartje Eindhoven te zijn
ondergebracht, een jaar in Valkenswaard
woonde. Toen hij een definitieve keuze
voor een woonplaats moest maken, werd
het Nieuwegein. “Als je in het centrum van
Eindhoven staat, heb je niet het gevoel dat je in
een stad bent. En een betaalbare woning kon
ik sowieso niet vinden.” Hij rijdt dus nu iedere
dag vanuit de Randstad naar Eindhoven: “De
rit van 90 kilometer verloopt soepel, tót de
ring van Eindhoven, waar de drukte richting
ASML begint. De laatste tien kilometer kosten
me twintig minuten. Ik zou graag met het OV
reizen maar dat kost me 1.45 uur. Met de auto
ben ik een klein uur onderweg.”

de handen ineen voor het ontwikkelen van het
Maatregelenpakket de Run. Dat wordt ervaren als
een begin: “Echt stappen maken is moeilijk. We zijn
zeven maanden verder en aan uitvoering zijn we nog
niet toe.” Maar ook: “Dit is het meest innovatieve
mobiliteitsplan van Nederland.” Oftewel: “Het gaat
niet altijd makkelijk maar we gaan elkaar steeds
beter verstaan.”
Bekijk hier de presentatie.

“	AAN BEIDE KANTEN ZIT ER EEN
HELE KETEN ACHTER VRAGEN
EN BESLUITEN. DAAR MOETEN
WE ELKAAR ZICHT OP BIEDEN.
BEDRIJVEN EN OVERHEID MOETEN
ELKAARS TAAL LEREN SPREKEN:
DAAR ZIJN WE ALLEBEI VOOR
VERANTWOORDELIJK.”
Tijdens de deelsessie Regionale Profilering blijkt
het nog niet zo eenvoudig het verhaal van onze
regio te vertellen. Want wat is de rode draad tussen
PSV- en designstad Eindhoven en het ons kent ons
van Waalre? Hoe breng je de groene Dommelvallei
in Geldrop-Mierlo en de Traverse in Helmond onder
één noemer? Leven expats en geboren Brabanders
in dezelfde wereld? Tijdens deze sessie kwamen
Amsterdam, Oslo, de Veluwe en Luxemburg voorbij
als voorbeelden. De kreet High Tech, High Touch
verbindt het hoge niveau van de technologie met de
Brabantse gezelligheid. Een City of Villages waarbij
de steden Helmond en Eindhoven de motoren zijn
van onze economie en de omliggende gemeenten
onder meer zorgen voor meer diversiteit in
woonmilieus. Een regionaal profiel op een half
A4-tje om sturing te geven, bijvoorbeeld om te
bepalen welke regionale voorzieningen waar in de
regio het beste kunnen landen, dat is de uitdaging!
Een mooi ‘streekgerecht’ met ingrediënten uit
alle delen van de regio. Genoeg vragen die nog
beantwoord moeten worden: welke elementen uit
onze regio zijn van toegevoegde waarde voor ons
profiel? Wat is vanuit de individuele gemeenten
van meerwaarde voor de SGE-regio? En wat voor
meerwaarde heeft het totaal voor de individuele
gemeenten? Binnenkort komen verschillende
stakeholders bij elkaar voor een snelkookpansessie.

Om te kunnen blijven concurreren met toptechnologieregio’s als Helsinki, Zurich of Vancouver moet het
vestigingsklimaat voor bedrijven en werknemers
flink verbeteren. Binnen het thema Ruimte stelt het
Stedelijk Gebied Eindhoven zich onder meer ten doel
aan te sluiten bij de gebiedsvisie Brainport City. Hierin
werken onder meer Eindhoven, het rijk, de provincie en
Brainport Development aan bereikbaarheid (duurzame
mobiliteit) en voorzieningen (cultuur, sport, onderwijs,
groen, bruisend stadshart). In welke vraagstukken
kan het SGE een rol vervullen? Grote groepen mensen
trekken dagelijks naar de stad. Hoe geleiden we die
verkeersstromen? Bijvoorbeeld door het aanleggen
van P&R terreinen die aansluiten bij het OV. Of het
stimuleren van fietsen met een fietspadennetwerk.
Het snelfietspad tussen Eindhoven en Helmond,
klaar eind 2020, is een mooie start. Voor de stad is
het groen in de SGE-regio belangrijk: versterking van
de groengebieden in een ‘propellor-vorm’ rondom
Eindhoven kan ook stedelingen veel bieden. De 40.000
nieuwe woningen die gebouwd moeten worden,
waar komen die in de binnenstad, de wijken en
randgemeenten? De kaarten van de regio die op tafel
lagen werden in de loop van de avond volgetekend met
goede ideeën. Wordt vervolgd dus.

“HET GAAT NIET ALTIJD
GEMAKKELIJK MAAR WE ZIJN
BEREID OM SAMEN TE INVESTEREN
EN WE GAAN ELKAAR STEEDS
BETER VERSTAAN. OP DE INHOUD
WORDT HET SOMS HARD GESPEELD,
MAAR NÍET OP DE RELATIE.”

“ STOKKEND VERKEER 		
	IS DE KEERZIJDE VAN
SUCCES.”

In 2049 is Oirschot een ruimtevaartbasis geworden.
Tesla stelt gratis downloads beschikbaar voor
zelfrijdende auto’s. De Helmondse automotive
campus is verdwenen. Dommeldal de Hogt
wordt door ASML volgebouwd met villa’s:
topmedewerkers verdienen topwoningen! En we
leven in een heerlijke groene maar jammer genoeg
nogal dictatoriale wereld waarin wegen overbodig
zijn geworden. In onze verbeelding dan. Tijdens
de deelsessie over toekomstscenario’s van het
Planbureau voor de Leefomgeving fantaseerden
vier groepen over bedrijventerreinen in onze
toekomstige leefwereld. Vier héél verschillende
toekomstschetsen vormden daarbij het kader én de
uitdaging. Ligt in 2049 de focus bij People, Planet
of Profit? Wie bepaalt: de EU, het Rijk, gemeenten,
markt of burgercollectieven? Ligt het zwaartepunt
meer bij efficiency, technologie en perfectionisme?
Of kiezen we voor zorgzaamheid, een kritische
houding ten opzichte van technologie en ruimte
voor menselijke feilbaarheid? Vier werelden waarin
deze elementen zich anders tot elkaar verhouden
zijn het resultaat. Geen toekomstvoorspellingen
maar hulpmiddelen om te kunnen denken over
onzekerheid. Eenmaal losgekomen van de status
quo, kwamen de creatiefste scenario’s voorbij.
Weinig realistisch?! Misschien. Maar tussen
de grote verhalen, kwamen ook interessante
en inspirerende gesprekken op gang: over
bedrijventerreinen zoals we die nu kennen en de
beweging naar meer functiemenging bijvoorbeeld.

Meer informatie over de samenwerking van de negen
gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven? Check
www.stedelijkgebiedeindhoven.nl of volg @StedelijkGebied.

