UITNODIGING

BIJEENKOMST DOORONTWIKKELING
PREHISTORISCH DORP
Eind vorig jaar ontving je van ons een nieuwsbrief waarin we je berichtten over het plan
om het preHistorisch Dorp door te ontwikkelen tot een nieuw museum met de naam VONK*.
In november zijn we gestart met de ruimtelijke verkenning van VONK*. Het doel van deze
verkenning is onderzoeken op welke manier de doorontwikkeling van VONK* het beste
kan plaatsvinden in de Genneper Parken. We willen jou als omwonende daar graag bij
betrekken. Daarom organiseren we op 21 januari 2021 van 19:00 uur tot 20:30 uur een
online bijeenkomst.
DOEL VAN DE BIJEENKOMST
Tijdens de bijeenkomst informeren we je over
de stand van zaken van de ruimtelijke verkenning.
We presenteren twee scenario’s voor de
doorontwikkeling, die in samenspraak met de werkgroep
zijn opgesteld. Samen met vertegenwoordigers van
belangengroepen, buren van het preHistorisch Dorp en
bewoners van de omliggende wijken, zijn kansen voor
de ontwikkeling in beeld gebracht. Na de presentatie
is er gelegenheid om vragen te stellen en verder in
gesprek te gaan over de plannen.
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PREVIEWMOGELIJKHEID
Een preview van de scenario’s is van vrijdag
15 januari t/m woensdag 27 januari te zien in
de Genneper Parken, naast de ingang van
het preHistorisch Dorp.
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Je kunt ook gebruikmaken van het online
antwoordformulier op prehistorischdorp.nl/vonk
of door je mening te mailen naar
museumpark@eindhovenmuseum.nl.
We ontvangen je reactie graag uiterlijk maandag
25 januari.
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AANMELDEN
Stuur vóór 18 januari 2021 een e-mail naar
museumpark@eindhovenmuseum.nl als je deel
wilt nemen aan deze bijeenkomst. Je ontvangt van
ons dan uiterlijk 20 januari een bevestiging met
alle benodigde informatie voor de bijeenkomst. We
maken gebruik van Zoom en/of Microsoft Teams.

REAGEREN OP DE SCENARIO’S
Op de achterzijde van deze uitnodiging vind je een
reactieformulier. Heb je naar aanleiding van de
bijeenkomst nog opmerkingen, dan kun je die via
het reactieformulier aan ons doorgeven. Dit kan
door de achterzijde van deze brief te sturen naar,
of af te leveren bij, het preHistorisch Dorp,
Boutenslaan 161B, 5644 TV Eindhoven.
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REACTIEFORMULIER
Naam:
Adres:
E-mailadres:
Aanwezig bij de bijeenkomst op 21 januari 2021: ja/nee

REACTIE – vermeld hierbij om welk scenario het gaat:

CONTACT
Heb je vragen over VONK*? Neem dan contact
op via: museumpark@eindhovenmuseum.nl
www.prehistorischdorp.nl/vonk

preHistorisch Dorp is onderdeel van
Stichting Eindhoven Museum
Boutenslaan 161B • 5644 TV Eindhoven • 040 252 22 81
museumpark@eindhovenmuseum.nl
www.eindhovenmuseum.nl • www.prehistorischdorp.nl
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