
  

   

 
ZOEK

NIEUWSBRIEVEN 

ADVERTERENABONNERENCONTACT

17 mei 2007 

  

  

  

  

  

  

COLOFON STADSREDACTIE

Debbie Langelaan (040 233 6222)
Coördinator, Centrum, Allochtonen

Rob Burg (040 233 6414)
Stratum, Verkeer en vervoer

Ellen van der Hart (040 233 6321)
Tongelre, Welzijn

Gerard Janssen (040 233 6298)
Acht, Woensel, Wijkrubrieken

drs. Yolanda de Koster (040 233 
6223)

Gestel, Politiek
Corrie de Leeuw (040 233 6209)

Verslaggever, Strijp/Meerhoven
Peter Scholtes (040 233 6230)

Woensel-Zuid, Politiek

Karel van Dijk: simultaanschaker voor 
Brainport  
door Peter Scholtes  
 

 
Karel van Dijk: mensen maken de Brainport. foto Ton de Hond  

De strateeg van de dienst stedelijke ontwikkeling en beheer heeft zijn werkterrein 
verlegd. Hij is nu verantwoordelijk voor de gemeentebrede strategie die 
nadrukkelijk stoelt op Brainport, het economisch stimuleringsprogramma dat ook in 
bijvoorbeeld ruimtelijk en sociaal beleid moet gaan doordringen.  
 
„De mensen en hun organisaties maken de Brainport. Iedereen kan aan Brainport 
bijdragen”, is het motto van de bestuursadviseur. Hij ziet mogelijkheden te over. 
Neem de drie ‘prachtwijken’ Woensel-West, Bennekel en Doornakkers die extra 
aandacht krijgen van minister Vogelaar. „ Je zou moeten nagaan of je iets 
specifieks kunt bedenken voor die wijken dat is gerelateerd aan Brainport. 
Doornakkers is de buurwijk van DAF, dat op zoek is naar extra personeel.  
Een idee waarover wordt nagedacht, is om met een aantal instituten te kijken of je 
mensen uit de buurt kunt interesseren voor DAF. Stel dat je er voor kunt zorgen 
dat vijftien Marokkaanse jongens daar monteur kunnen worden, dan heb je heel 
wat bereikt.” In een andere wijk zou een energiebesparingsprogramma kunnen 
worden opgetuigd met hulp van bijvoorbeeld het energiebedrijf en kennisinstituten, 
om energiekosten in woningen van minima te beperken, zegt Van Dijk.  
 
Meedenken in gemeentelijke projecten die in voorbereiding worden genomen, is 
een van zijn taken. Een andere is de coördinatie van Brainport-initiatieven. „Het is 
zaak voor het bestuur om overzicht te houden. We praten over Brainport-
programma’s met ministeries, de provincie, Brussel, instituten. Het is schaken op 
verschillende borden tegelijkertijd.”  
De erkenning als Brainport en daarmee als ‘economische motor van Nederland’ 
zorgt er volgens Van Dijk voor ‘dat heel veel partijen potenties zien voor de stad’.  
 
Het ‘zelfbewustzijn van Eindhoven is enorm gegroeid’, constateert Van Dijk. 
„Burgemeester Sakkers heeft daar een trekkersrol in gespeeld. Met Brainport en 
het Lichtplan heeft hij Eindhoven wat dat betreft op een ander plan gezet. Meer 
zelfbewust: we hebben wat te bieden.”  

AFDRUKKEN  STUUR DOOR   

 

EINDHOVEN – Op zijn bureau liggen nog bescheiden stapeltjes 
papierwerk. Het archief waarmee topambtenaar Karel van Dijk faam 
verwierf is nog niet verhuisd naar de nieuwe werkplek: hij werd onlangs 
benoemd tot bestuursadviseur voor Brainport. Van Dijk (57) was 
tientallen jaren de gezichtsbepalende planoloog van de gemeente 
Eindhoven. 
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