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Hoe is de bereikbaarheid van de Kanaalstraat tijdens de bouw?    

De bouwwerkzaamheden hebben geen structurele invloed op de bereikbaarheid of 

doorgang Kanaalstraat. (DELA)     

          

Wat gebeurt er met Jezusbeeld op de kerk?      

Deze blijft op de kerktoren. (DELA)     

          

Hoe is de vernieuwing van de Kanaalstraat in te passen in de toekomst van de Vestdijk? 

Daarin was de Kanaalstraat de "opening" van de Rondweg naar de Vestdijk. /  Hoe wordt 

de kruising met Kanaalstraat, Ten Hagestraat en Vestdijk?     

Voor de Vestdijk is in het voorlopig ontwerp in december 2017 vastgesteld. Daar zat het 

ontwerp voor de kruising met de Kanaalstraat al in. In dat ontwerp is al rekening 

gehouden met het ontwerp van Kanaalstraat. En op dit moment is de gemeente bezig 

met de definitieve ontwerpfase van de Vestdijk, hierin wordt kruising met Kanaalstraat 

verder uitgedetailleerd. De planning voor deze ontwikkeling is dat eind maart de 

gemeente een informatie avond gaan houden voor alle geïnteresseerden in de stad, 

waarbij het ontwerp van de Vestdijk inclusief ontwerp kruising Kanaalstraat / Ten 

Hagestraat zal worden toegelicht. (Gemeente)     

          

Wat wordt de inrichting van het voorplein en de toegang tot de Tramstraat?   

Vooralsnog blijft de inrichting zoals die nu is. (Gemeente)     

          

Komt er een verbinding tussen de "Dommeltuin" en de tuin aan de huidige hoofdentree 

Paterskerk?      

Via entree Kanaalstraat en Dommelplein kun je door het gebouw heen lopen. Het is een 

complex waar mensen welkom zijn en zich welkom zullen voelen. Wanneer mensen in 

het gebied aan het wandelen zijn, streven we ernaar dat ze uitgenodigd worden om ook 

in het gebouw te kijken. Als er in de kerk geen activiteiten zijn, is het mogelijk om in de 

kerk te kijken. Het is voor ons belangrijk dat de mensen dit complex als een stukje van 

Eindhoven gaan ervaren waar het fijn is als je er bent! (DELA)     

          

Hotel, restaurant en vergaderruimtes zijn in principe onderscheidene activiteiten. Hoe zal 

hier toch een soort eenheid in worden gecreëerd?  

De exploitatie van het totaal komt in handen van Ronald Kooistra en Sandra Megens. Het 

gaat als één geheel functioneren. De verschillende functies zijn hier wel genoemd, maar 

zal straks als één geheel functioneren. Je bent straks welkom bij DomusDELA, één 

uitstraling met verschillende functies en mogelijkheden binnen in het complex. (DELA)

             

Wat gebeurt er met de bomen aan de Dommel (tijdens de bouw)?    

De kwetsbare bomen langs de Dommel worden beschermd tijdens de bouw. Voor zover 

deze binnen het bereik van de bouw(route) liggen. (Gemeente)   

  

          



Wat zijn de gevolgen voor de kerk als de "knoop" tegen de kerk wordt geplaatst? 

(bouwkundig)      

Door het knoopgebouw constructief nagenoeg los te houden van de kerk en het als het 

ware tussen de bestaande gebouwen te plaatsen, blijft de kerk zelf intact. (DELA) 

             

Waar kunnen de bezorgdiensten en leveranciers parkeren voor korte tijd in de 

Kanaalstraat?  

De gemeente Eindhoven heeft contact gehad met de voorzitter van de vereniging van 

eigenaren. Er kunnen inhoudelijk momenteel nog geen concrete uitspraken worden 

gedaan op dit punt. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden. (Gemeente) 

             

Hoe laat beginnen ze 's ochtends met de werkzaamheden?     

In de bouw is het gebruikelijk om 's morgens om circa 7:00 uur te beginnen.  (DELA)

    

Blijft het huidige religieuze interieur van de kerk intact? / Wat blijft er in de kerk, wat 

verdwijnt (orgel, biechtstoelen, altaar, preekstoel, tabernakel)?    

Er worden al ruim een jaar geen kerkdiensten meer gehouden, de kerk is aan de 

eredienst onttrokken. Zoals uitgelegd wordt de kerk neutraler, minder expliciet. Dit 

neutraler maken houdt in dat het hoogaltaar wordt verplaatst en een mooie plek krijgt in 

het Augustinianum, er wordt een vide gerealiseerd waar het hoogaltaar gepositioneerd 

wordt. Een aantal beelden zijn door de paters op andere plekken ondergebracht. Ook de 

‘kruisweg’ is verplaatst. De beelden die nog aanwezig zijn het tabernakel krijgen een 

andere plek in het complex. De zij-altaren en de preekstoel blijven allemaal op hun 

huidige plek. De kerkbanken zijn al uit de kerk. Wat betreft het orgel is in de vergunning 

opgenomen dat we deze mogen verwijderen. Er wordt momenteel gekeken naar een 

geschikte andere plek is, maar voor alsnog is er nog geen andere plek gevonden. (DELA)

     

Blijven er ook kerkdiensten?      

De kerk is uit de eredienst onttrokken, waardoor er geen Eucharistievieringen kunnen 

plaatsvinden. (DELA)    

          

Nieuwe buizen op het binnenterrein: wordt regenwater gescheiden van rioolwater?  

De nieuwe buizen zijn voor de nieuwe riolering. Daarmee wordt het hemelwater en het 

rioolwater gescheiden afgevoerd. (DELA)     

          

Hoe wordt kruising bij Tramstraat ingericht. Nu keren veel auto's van de Vestdijk om 

alsnog de stad in te rijden.  

Wat te zien is in de plannen is de herinrichting van de Kanaalstraat tot aan de 

Tramstraat/Kerkplein. Er wordt op dit moment nog druk getekend aan de kruising met de 

Vestdijk en aansluiting met Tramstraat/Kanaalstraat. Op dit moment kan hier nog geen 

sluitende uitspraak over gedaan worden. (Gemeente)     

          

Ingang restaurant kapel, waar komt deze, Kanaalstraat of Binnenplaats?  

Deze ingang komt aan Binnenplaatszijde en Kanaalstraat. (Dela)   

  

Waar parkeren de gebruikers van het ceromoniehuis en de hotel- en congresgasten? 

Bezoekers van het complex DomusDELA parkeren voor het grootste deel in openbare 

parkeergelegenheden in de binnenstad. (DELA)     

          



Blijft de Tramstraat - momenteel vanaf de kerk te bereiken - tijdens de bouw 

toegankelijk en ook daarna?      

Ja. De bouwplannen in principe geen invloed op de huidige of toekomstige 

verkeersbewegingen. (Gemeente/DELA)     

          

Hoe wordt er met het rijksmonument omgegaan en wat blijft bewaard?  

De Paterskerk is hierboven toegelicht bij religieus interieur kerk. Met de rest van het 

monument wordt in feite de vergunning gevolgd. Er veranderen kleine zaken, maar daar 

is geen discussie over, iedereen is hierover complimenteus. (DELA)   

           

Wat is de frequentie en intensiteit van alle activiteiten in het complex?   

DomusDELA omvat onder andere een conferentiehotel. De activiteiten die daarbij horen 

gaan 24/7 door. Ceremonies (uitvaarten, trouwerijen en dergelijke) vinden veelal 

gedurende de dag plaats. Culturele activiteiten vinden meer buiten de werkuren plaats, 

einde dag en in de weekenden. (DELA)     

          

Op welke aantallen aanwezigen zijn de plannen gebaseerd m.a.w. hoeveel personen 

(gasten en personeel) verwacht men?      

DomusDELA biedt ruimte aan verschillende activiteiten die ook soms gelijktijdig kunnen 

plaatsvinden. De maximale bezetting voor het grote ceremoniehuis, als voorbeeld, is 750 

personen terwijl het hotel 68 tweepersoonskamers heeft. (DELA)   

           

Kan de toegang voor het brengen van bouwmateriaal ruimer worden gemaakt? 

Momenteel is er geen ruimte voor grote vrachtwagens en wij moeten iedere keer de auto 

verplaatsen: Het gaat heel moeilijk.    

Deze vraag wordt meegenomen richting de aannemer. Natuurlijk kan deze breder 

gemaakt worden, maar we willen zolang mogelijk proberen om de huidige poort intact te 

houden, vanwege het feit dat die het terrein netjes afsluit. Maar als het nodig is, dan 

gaan we met de aannemer kijken hoe dit mogelijk is. (DELA)     

          

Blijft het Dommelpad over de hele lengte begaanbaar tijdens de bouw?   

Het Dommelpad blijft over de hele lengte begaanbaar, het is een openbare route van de 

gemeente Eindhoven. En daar wordt voor de bouwactiviteiten in principe geen gebruik 

van gemaakt. (DELA)    

          

Is er overlast bij renovatie van het Augustinianum aan de Kanaalstraat? Wordt het 

gebouw gezandstraald? Hoe is de bereikbaarheid gedurende de verbouwing?   

De gevels worden schoongemaakt, niet gezandstraald. De stenen lijden anders te veel 

van het straalwerk. Tijdens een bepaalde periode, denk hierbij aan aantal maanden, is er 

ook een steiger nodig om de gevel te reinigen. Het trottoir is hierdoor op een aantal 

plekken tijdelijk niet volledig te gebruiken. Maar dan zorgt de aannemer voor een veilige 

voetgangersroute, zoals gebruikelijk in binnenstedelijke gebied. (DELA)  

           

Waarom is het Jezusbeeld niet altijd verlicht?      

We zijn bezig met de reorganisatie van de stroom. Tijdens de verbouwing van de kerk 

gaat ook de stroom van het pand af waardoor tijdens de bouwperiode regelmatig het 

Jezusbeeld niet verlicht zal zijn. (DELA)     

          

Hoe wordt de kerk beschermd tegen het uitgaanspubliek dat plast tegen de muren? 



Tijdens de bouw wordt het gebouw beschermd door een bouwhek. (DELA)  

   

Blijft de torenklok slaan op hele en halve uren?      

Dit weten we momenteel nog niet. Op dit moment is de stroom tijdelijk niet beschikbaar. 

We zullen dit, en de verlichting van het Christusbeeld zo snel mogelijk herstellen. (DELA)

     

Wordt de uitrit van de Mignot en De Block flat opgeheven? Onderdoorgang min. 4.5 

meter voor Kanaalstraat      

Verwacht niet dat door het bouwplan een andere uitrit wordt geblokkeerd. De vereiste 

doorrijhoogte van 4,5 meter (bij bijvoorbeeld bomen) zullen we doorgeven aan het 

ontwerpteam.  (DELA)    

          

Hoe loopt het af met de monumentale plataan?     

Loopt het goed mee af. (DELA)     

          

Wat is de planning, plaats en gebruik van het nieuwe bruggetje?  

Op dit moment is de gemeente bezig met het bestemmingsplan. De gemeente zorgt 

ervoor dat de mogelijkheden er zijn om de brug te realiseren en onderzoekt of het te 

maken is van biocomposiet. Biocomposiet wordt bij de TU/e ontwikkeld en is een 

duurzame oplossing voor dit type bruggetjes. Bedoeling is om er een langzaamaan 

verkeerroute van te maken. Volgende fase is om hier een technische oplossing voor te 

ontwerpen. (Gemeente)     

          

Gaat het parkeren van de gasten ten koste van parkeerplaatsen van bewoners? 

Neen, gasten van DomusDELA maken geen gebruik van de bewonersparkeerplaatsen, 

maar van de openbare parkeervoorzieningen in het centrum van Eindhoven. 

(Gemeente/DELA)    

          

Wanneer wordt Kanaalstraat aangepakt? Van … tot?      

Zoals het er nu naar uitziet start het verleggen van de rijbanen ergens in juni en eindigt 

in september 2018. De planning is afhankelijk van wanneer de kruising van de Vestdijk 

wordt aangepakt. De aanleg van de promenade (groenstrook, fietspad en voetpad) volgt 

eind van 2018 en loopt tot het voorjaar van 2019. (Gemeente)     

          

Hoe breed wordt de rijbaan van Kanaalstraat?      

Iedere rijbaan wordt 3 meter breed. Totale breedte van de twee rijbanen is 6 meter. 

(Gemeente)     

          

Inrijden parkeergarage Mignot en De Blockplein, vanaf Kanaaldijk zou 

verkeersopstopping kunnen veroorzaken. Is hier rekening mee gehouden?   

Met deze mogelijke verkeersopstopping is rekening gehouden. (Gemeente)  

            

Hoe wordt de in- en uitrit van Mignot en De Blockplein gewaarborgd?    

De toegang tot ondergrondse parkeergarage Mignot en De Blockplein is gegarandeerd. Er 

wordt gezorgd dat de bewoners erin en uit kunnen rijden. Uitzondering zal zijn op 

moment dat de Kanaalstraat letterlijk wordt aangepakt, dan worden hier tijdelijke 

maatregelen voor getroffen. (Gemeente)     

          

Wordt de Kanaalstraat en Tramstraat 30 km zone?      



Dat zijn al 30 km zones. Met de herinrichting wordt gezorgd dat het in de toekomst ook 

voelt en uitziet als een 30 km weg. De beleving heeft deze weg momenteel nog niet met 

de huidige inrichting. (Gemeente)     

          

Hoe gaat men om met de openbare tuin? Sluitingsmomenten? Zwervers? Vandalisme? 

De tuin is openbaar toegankelijk, tot een bepaald moment in de avond. De exacte 

openings- sluitingstijden zijn nog niet bekend. (Gemeente)     

          

Hoe is de toegang voor het hotel geregeld?      

Het hotel is via de Knoop op 3 manieren toegankelijk. Via de Kanaalstraat, binnenplein 

Augustinianum en voorplein Paterskerk. Verwachting is dat toegang Kanaalstraat vaakst 

gebruikt zal worden voor hotel. (DELA)     

          

Toegang tot ondergrondse parkeergarage Mignot en De Blockplein, kan er een ’niet 

parkeren’ vak op de Kanaalstraat worden aangebracht? Straks gaat alle inkomende en 

uitgaande verkeer over de Kanaalstraat. Lastig voor de bewoners.    

We gaan geen afkruisvakken aanbrengen op de heringerichte Kanaalstraat. (Gemeente)

             

Hoe en waar wordt de parkeergelegenheid gerealiseerd?     

Aan noordzijde Dommeltuin worden circa 30 parkeerplaatsen gerealiseerd voor 

medewerkers etc. De gasten zullen gebruik maken parkeergelegenheid in openbare 

gelegenheden. (Gemeente/DELA)     


