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Raadsvragen   
van de raadsleden D. Rennenberg en C. Verbeek van 
Ouderen Appel Eindhoven over de Aftrap. 
 
 
Op 24 mei 2016 is door u, in de Raadsinformatiebrief 16R6803, gereageerd op vragen 
die het Ouderen Appèl u stelde over de voortgang van het supportershome van PSV "de 
Aftrap". Door herbestemming van het politiebureau aan de Mathildelaan, dat deel 
uitmaakt van het huisvestingsplan van de Nationale Politie, dient de locatie waarin de 
Aftrap zich bevindt, per 1 januari 2017 weer ter beschikking van de Politie te komen. In 
genoemde Raadsinformatiebrief werd door u aangegeven dat na de besluitvorming over 
de definitieve keuze het gereedmaken van de huisvesting zou volgen, waarbij werd 
verwacht dat de nieuwe locatie uiterlijk 1 januari 2017 zou kunnen worden betrokken. 
Het is nu eind november en er ontstaat, op zijn zachtst gezegd, enige ongerustheid bij 
de uitbaters van de Aftrap, omdat ze een procesgang zien waarin de opening van de 
nieuwe locatie, inclusief de inrichting van het pand, voor het einde van dit jaar, zoals het 
er nu voorstaat, niet tot uitvoering zal komen. 
 
Graag leggen wij u de volgende vragen voor: 
1. Voor zover ons bekend is op de nieuwe locatie nog geen aanvang genomen met de 

werkzaamheden ten behoeve van de totstandkoming van de nieuwe Aftrap. Kunt u 
ons aangeven of deze constatering juist is en kunt u ons dan tevens aangeven 
waarom dat niet is gebeurd? 

2. Door u werd aangegeven dat de nieuwe locatie uiterlijk 1 januari 2017 zou kunnen 
worden betrokken. Nu het er naar uitziet dat dit niet zo zal zijn, kunt dan aangeven 
wanneer die datum wel kan worden vastgesteld? 

3. Door het niet tijdig kunnen betrekken van de nieuwe locatie, komen de uitbaters en 
hun bezoekers in de problemen. Een oplossing zou kunnen worden gevonden in het 
open houden van de oude Aftrap, totdat de nieuwe Aftrap is gerealiseerd. Bent u 
bereid met betrokken partijen in overleg te treden om te bewerkstelligen dat het 
huurcontract van de oude Aftrap zodanig kan worden verlengd? 

4. Bent u bereid om op korte termijn met de uitbaters van de Aftrap deze kwestie te 
bespreken en daarbij tot een voor hun passende oplossing te komen? 

 
Eindhoven, 25 november 2016. 
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Antwoord van burgemeester en wethouders 
 
 
1.Voor zover ons bekend is op de nieuwe locatie nog geen aanvang genomen met de 
werkzaamheden ten behoeve van de totstandkoming van de nieuwe Aftrap. Kunt u ons 
aangeven of deze constatering juist is en kunt u ons dan tevens aangeven waarom dat 
niet is gebeurd? 
 
Op het terrein tussen Vonderweg is nog geen activiteit waarneembaar maar de 
voorbereidingen zijn in volle gang. De omgevingsvergunning is inmiddels verleend, PSV 
heeft de leverancier van het semipermanent gebouw klaar staan om te plaatsen en 
aanpassingen van de buitenruimte zijn bepaald. PSV en gemeente hebben met politie 
én uitbaters een aantal bijeenkomsten georganiseerd met een klankbordgroep van 
omwonenden en TAC (alsmede met hun achterbannen). Inzet is om de nieuwe Aftrap bij 
de eerste thuiswedstrijd in 2017, op 14 januari 2017, in gebruik te hebben. Voor de 
zekerheid, er kunnen altijd onvoorziene omstandigheden zijn waardoor vertraging 
optreedt bij de bouw bijvoorbeeld door vorst, heeft de gemeente bij de politie de vraag 
uitgezet of een beperkte uitloop in de bestaande accommodatie mogelijk is.    
 
2.Door u werd aangegeven dat de nieuwe locatie uiterlijk 1 januari 2017 zou kunnen 
worden betrokken. Nu het er naar uitziet dat dit niet zo zal zijn, kunt dan aangeven 
wanneer die datum wel kan worden vastgesteld? 
 
Zie antwoord bij vraag 1. Meer zekerheid ontstaat begin december.   
3. Door het niet tijdig kunnen betrekken van de nieuwe locatie, komen de uitbaters en 
hun bezoekers in de problemen. Een oplossing zou kunnen worden gevonden in het 
open houden van de oude Aftrap, totdat de nieuwe Aftrap is gerealiseerd. Bent u bereid 
met betrokken partijen in overleg te treden om te bewerkstelligen dat het huurcontract 
van de oude Aftrap zodanig kan worden verlengd? 
 
Zie antwoord op vraag 1. 
 
4.Bent u bereid om op korte termijn met de uitbaters van de Aftrap deze kwestie te 
bespreken en daarbij tot een voor hun passende oplossing te komen? 
 
Vanuit de gemeente is er frequent contact  met  PSV,  uitbaters, politie en omwonenden. 
Zie ook antwoord 1.  
 
Eindhoven,  


