


Agenda 2021  Woensdag 20 januari digitale jaarpresentatie Plein 11

 Donderdag 25 februari: Architectonische wandeling Den Bosch

 Maandag 19 april 2021: Projectbezoek Kempenbaan-West

Bij het organiseren van bovenstaande evenementen wordt rekening 
gehouden met de Corona richtlijnen, maar zijn uiteraard onder voorbehoud 
van de dan geldende regels. 

Overige data 2021:

 15 juni 2021

 29 september 2021

 4 november 2021

 10 december 2021



Bijeenkomsten Andere ideeën voor bijeenkomsten:

 Digitalisering in de bebouwde omgeving 

 Bezoek Greystar “Our Domain” Rotterdam / Amsterdam

 Golftoernooi in juni?

Zelf een goed idee? 

Neem contact op met het bestuur en laat het ons weten! 



Architectonische 
wandeling 

25 februari 2021

Den Bosch

 Stadswandeling door Den Bosch waarbij we door het 
paleiskwartier lopen, de paleisbrug zien, aandacht voor het EKP 
terrein en 2 info centra bezoeken. Bij de start en onderweg zal er 
een versnapering “to go“ worden aangeboden. Start half 4.

 Vanwege COVID-19 worden kleine groepen gemaakt.

 Uitnodiging volgt zsm.



Projectbezoek

Kempenbaan West

19 april 2021

Eindhoven

Op dit moment staat er dagelijks file op de Kempenbaan. Dit komt 
doordat de wegenstructuur de hoeveelheid verkeer niet meer aan 
kan.

Door de huidige en toekomstige sterke groei van het bedrijfsleven 
blijft de bereikbaarheid onder druk staan. Het gaat dan onder meer 
om bedrijventerrein De Run (o.a. ASML) en enkele omliggende 
economische toplocaties. 



Vervolg Projectbezoek

Kempenbaan West

april 2021

Eindhoven

 Het programma in hoofdlijnen is als volgt:

 16.00 Ontvangst

 16.15 Toelichting en presentatie van het werk door de heer 
Vissers (projectmanager gemeente    Veldhoven) 

 Rondleiding over het terrein door de heer Pijnenburg 
(projectmanager Van Gelder/Mobilis)

 18.00 Afsluiting

 Aanvullende informatie valt na te lezen op: 
www.kempenbaanveldhoven.nl/west

 Parkeren: op de parkeerplaats bij projectkantoor Kempenbaan 
West. Adres: Locht 93 te Veldhoven. 



Projectbezoek

OurDomain

datum volgt

Amsterdam / 
Rotterdam

OurDomain is een concept van Greystar, dat door Blauwhoed in 
opdracht van van Greystar is ontwikkeld in Amsterdam Zuidoost. In 
2014 had niemand oog voor het toenmalige kantorenterrein in 
Holendrecht. Blauwhoed, LSI en Fakton zagen er de potentie van om 
te wonen, werken en recreëren. Na onderzoek is een totaalvisie 
ontwikkeld met kleinere huurappartementen en studio’s die van alle 
gemakken voorzien zijn, voor studenten en young professionals. 



Plein 11 - 2021

Afsluiting / vragen? 


