
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

                                                     
 
  





Herontwikkeling VB terrein Eindhoven 

Van leegstaand kantoor naar een nieuw woonpark! 

Graag horen we uw mening! 

diederendirrix Buro Lubbers FAAM architects Stichting Trudo BPRE Ten Brinke 

open architectuur 

open stedenbouw 
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landschapsarchitectuur & stedenbouw LIFE DIALOCUE ARCHITECTURE lilml BRINKE. 
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Bijlage 2: De tijdens de avond getoonde informatie over de plannen 
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t, 1Veel mooi groen, zorg wel voor goed onderhoud. 

t, 1 Mooi veel groen, fan van 

� 1 Blij met hoeveelheid groen 

� 1Prachtige plannen, we kijken uit naar mooi groen 

Bouwvolume 

'l' 1 Nieuwbouw te hoo1 
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(zoals nu geval is bij bouw door Moeskops) 

� 1Mooi plan. Zorg voor voldoende afvalcontainers. 

� lzeer hoge vraag naar speeltuin/toestellen 

� Graag speeltoestellen 

Pro1ramma 

� IGraag openbaar terras/skybarop toren 
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past dit in concept Vredeoord? waar die komen? 

� 1Mooi plan, dek is mooi. 
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� 1Mooi.e_lan ! 

t, 1AI met al een mooi .e_lan 

� IActiviteiten voor jongeren en hondenuitlaatveld � IGraag supermarkt 
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� lzorg voor realistisch parkeerbeleid 

� lzorg voor voldoende fietspaden 

Bijlage 3: Uitgewerkt reactieformulier




