UITNODIGING

BIJEENKOMST SCHETSONTWERP
DOORONTWIKKELING PREHISTORISCH DORP
In november 2020 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. In januari hebben we tijdens een bijeenkomst
2 scenario’s laten zien. Scenario 1, waarbij het preHistorisch Dorp wordt uitgebreid op het
voormalig baggerdepot en deel van het terrein van de rijschool, werken we nu verder uit
tot een schetsontwerp.
We willen jou daar graag bij betrekken. Daarom organiseren we op 20 en 22 april 2021
van 19:00 tot 20:30 een online bijeenkomst.

WAT IS HET DOEL VAN DE BIJEENKOMST?
Tijdens de bijeenkomst willen we de aanwezigen
informeren over de stand van zaken van de
ruimtelijke verkenning. We presenteren het
programma van eisen voor de doorontwikkeling,
dat in samenspraak met de werkgroep en gemeente
is opgesteld. Na de presentatie gaan we digitaal met
jou om de tafel, in gesprek over het schetsontwerp.
Je kunt dan vragen stellen, maar vooral vragen we
iedereen om mee te denken over de inrichting
van het museum.

De input die we tijdens de bijeenkomst ophalen
verwerken we in het schetsontwerp. De vervolgstap
is toewerken naar een voorlopig ontwerp. Later in het
proces is het ook mogelijk om hier op te reageren. In
een vergelijkbare bijeenkomst laten wij zien welke
aandachtspunten een plek hebben gekregen welke
niet. De verwachting is dat we deze bijeenkomst
in juni organiseren.

AANMELDEN
Beide avonden hebben hetzelfde programma. Stuur vóór 18 april 2021 een
e-mail met de datum van je voorkeur naar museumpark@eindhovenmuseum.nl
Je ontvangt van ons dan tijdig een bevestiging met alle benodigde informatie
voor de bijeenkomst. We zullen gebruik maken van het programma Zoom.

VRAGEN?
Meer informatie over de doorontwikkeling van VONK*
vind je op www.prehistorischdorp.nl/vonk. Hier vind je
ook een antwoord op veelgestelde vragen en kun je een
reactie achter laten. Als je naar aanleiding van deze brief
nog vragen of suggesties hebt, kun je met ons contact
opnemen via museumpark@eindhovenmuseum.nl
of 040-252 22 81
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