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Werkgroep Picuskade/NRE organiseert brainstormsessies:

‘Denk mee over de Projectontwikkelingen in uw Wijk’  

Woensdag 22 mei  -  19:00  -  Gemeenschapshuis De Ronde



Hoe ziet de avond eruit? 

19:00 - De avond begint met algemene informati e over de ontwikkelingsplannen

19:30 - Vervolgens gaan we in groepen brainstormen. Hierin kunt u uw ideëen 
en visies aangeven. De brainstorms gaan over verschillende thema´s:

 • Verkeer: de gebeidsontsluiti ng, parkeermogelijkheden, voetgangersstroming
 • Leefb aarheid: groenzones, speelgebieden, kade kant, de openbare ruimten
 • Historische Erfgoed: herbestemming NRE gebouwen, synergie met omgeving
 • Stedelijke Inpassing: ambiti es, relati e met het centrum, functi es in het gebied

(Er is p.p. ruimte om aan twee thema’s deel te nemen. Elk duurt ongeveer 45min.)

21:15 - De avond wordt afgesloten met een samenvatti  ng van de belangrijkste 
besproken punten, ideëen en toepasbare visies. Aan de bar kan worden nagepraat.

Waar gaat het over? De gebieden op en rondom het NRE terrein, de Picuskade, 
de Kanaalzone en Mariënhage zijn volop in ontwikkeling. In deze gebieden 
zijn  een reeks projectontwikkelingen in de maak én er wordt gewerkt aan een 
grootschalig bouwproject rondom het DAF museum. De Werkgroep Picuskade/
NRE wil de bewoners uit de omliggende wijken mee laten praten en denken in 
de ontwikkeling van deze gebieden. Het gaat ten slott e over uw toekomsti ge 
leefomgeving. 
Om dit mogelijk te maken organiseert de Werkgroep een avond met 
brainstormsessies, waarin u uw ideëen en visies kwijt kunt. Dit is op de avond van:

Woensdag 22 mei, vanaf 19:00u, in het Gemeenschapshuis De Ronde, 
op de Tongelresestraat 146 

En wat daarna? De Werkgroep zal alle informati e uitwerken en verwerken in 
een visiedocument. Dit zullen wij aan alle belanghebbenden en regelgevende 
instanti es gaan presenteren en gebruiken om de wijkvisie op de kaart te zett en.

Werkgroep Picuskade/NRE organiseert brainstormsessies:

‘Denk mee over de Projectontwikkelingen in uw Wijk’

Voor aanmelding en gedetailleerde informatie kijkt u op:
 villaparkeindhoven.nl/subpages/PicusNRE.html

of mail naar beternre2.0@gmail.com


