UITNODIGING
Informatiebijeenkomst Eindhoven Airport
10 oktober 2018
Eind 2017 zijn de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Defensie, de provincie Noord-Brabant, de gemeente Eindhoven,
de omliggende gemeenten en Eindhoven Airport gestart met een traject om te komen tot een toekomstperspectief voor Eindhoven
Airport na 2019. Een eerste stap in dat traject was een analysefase, die inmiddels is afgerond. Op 1 oktober 2018 gaat een
Proefcasus van start. De luchthaven wordt daarmee een proeftuin voor de luchtvaart van de toekomst in Nederland.
De gezamenlijke partijen in de ‘Stuurgroep Eindhoven Airport na 2019’ en de voorzitter van de Uitvoeringstafel Eindhoven Airport, de heer
Pieter van Geel, nodigen u van harte uit voor de Informatiebijeenkomst Eindhoven Airport.
Datum:
Tijdstip:
Locatie:

Donderdag 10 oktober 2018
18.30 uur inloop
19.00 uur aanvang programma
22.00 uur einde bijeenkomst
Evoluon, Noord Brabantlaan 1A, 5652 LA Eindhoven

Programma
Na afloop van deze bijeenkomst bent u volledig op de hoogte over de voortgang van de Uitvoeringstafel, wat het doel van de Proefcasus is
en hoe de aanpak van de Proefcasus er uit ziet.
Daarnaast geven we ook een toelichting op de resultaten van de diverse voorbereidende onderzoeken, die de afgelopen maanden zijn
uitgevoerd. Deze onderzoeken zijn begin september publiek gemaakt en vormen o.a. bouwstenen voor de proefcasus.
18.30 uur
19.00 uur

20.00 uur
20.30 uur
21.00 uur

22.00 uur

Inloop
Aanvang eerste deel plenair programma
Welkomstwoord door dagvoorzitter
Voortgang van de Uitvoeringstafel door de heer Pieter van Geel
Opzet en resultaten analysefase door ministerie van IenW en RHDHV
Pauze
Aanvang tweede deel plenair programma
Doel en aanpak Proefcasus Eindhoven Airport door wethouder van de gemeente Best, Marc
van Schuppen, ministerie van IenW, en de verkenner van de Proefcasus
Aanvang gesprekstafels
Thema Uitvoeringstafel
Tafel Leefbaarheidsfonds
Tafel Evaluatie route 1b
Tafel Resultaten Masterclass Redesigning Eindhoven Air Traffic
Thema Analysefase
Tafel Airport Infrastructuur
Tafel Luchtruim/luchtzijdige bereikbaarheid
Tafel Economische spin-off
Tafel Leefbaarheid, Milieu en Duurzaamheid
Tafel Landzijdige bereikbaarheid
Tafels Proefcasus Eindhoven Airport
Einde bijeenkomst

Gesprekstafels
Alle onderwerpen genoemd in het programma komen zowel plenair aan bod als tijdens de Gesprekstafels. Tijdens de gesprekstafels kunt u
al uw vragen stellen en input geven. Er zijn ook onderzoekers en deskundigen aanwezig om vragen te beantwoorden.
U kunt zich tot 9 oktober aanmelden via het digitale aanmeldingsformulier voor deze bijeenkomst en tevens aangeven aan welke
gesprekstafels u wilt deelnemen.
Wij hopen u op 10 oktober te begroeten in Eindhoven.
Met vriendelijke groet,
Namens de Stuurgroep Eindhoven Airport na 2019

Pieter van Geel
Voorzitter Uitvoeringstafel Eindhoven Airport

