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B&W beslisdatum

Betreft: melding betreffende uitbreidingsplannen Eindhoven Museum /
VONK

Geachte heer Peppelenbos,
ln uw brief van 31 januarijongstleden maakt u melding van uw
zienswijze rondom de uitbreidingsplannen van het Eindhoven Museum /
PreHistorisch Dorp in uw brief met als titel "Behoud Genneper Parken".
Allereerst willen we ook in deze reactiebrief onze condoleances
overbrengen aan u en de andere leden van de Henrivan Abbestichting
vanwege het overlijden van de heer Van den Baar, die zich jarenlang
heeft ingezet voor de stad en uw stichting, zo getuige ook deze
ingestuurde brief rondom Eindhoven Museum. We wensen u allen heel
veel sterkte toe bij het dragen van dit verlies.

We willen u hartelijk bedanken voor deze brief en voorzien u hierbij van
een reactie. Het is in de huidige fase waarin het plan zich bevindt nog te
vroeg om uitspraken te doen over de ruimtelijke vertaling en
haalbaarheid van mogelijke scenario's. Wij venruachten dat het
Eindhoven Museum eind van dit jaar helder heeft hoe de definitieve
ruimtelijke planvorming eruit ziet en dat (pas) in 2021 een formele
ruimtelijke procedure wordt opgestart. ln gesprekken met de directeur
sturen wij aan op een stapsgewijze aanpak in 2020, die in nauw overleg
met de omgeving en alle relevante stakeholders wordt vormgegeven. Op
termijn zullen ook vanuit de gemeente Eindhoven formele besluiten
genomen moeten worden. Omdat de processtappen mede mogelijk
worden gemaakt met bijdragen uit de Regio Deal, is het aan het
Regiofonds Brainport om hierin mee te gaan.
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We hechten grote waarde aan een zorgvuldig proces met (mogelijkheid
tot) inspraak van alle stakeholders en stimuleren de betrokkenheid van
deze partijen in het proces. Om die reden achten wij sowieso de
periodieke bijeenkomsten van de Klankbordgroep Genneper Parken van
groot belang. Parallel hieraan verwachten wij van de directeur van het
Eindhoven Museum een proactieve benadering waarbijextra aandacht
wordt besteed aan communicatie met stakeholders in het vervolgproces.
Wij staan te alle tijden open om met u van gedachten te wisselen over
de ontwikkeling van Genneper Parken. U kunt hiervoor contact
opnemen met gebiedsmanager Mikke Leenders via
m. leenders@eindhoven. nl of 040-238. 8852.

lk vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
n a mens burgemepstêt-q':l wethouders van
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