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HaskoningDHV Nederland B.V.
Mobility & Infrastructure
Projectteam Landsteinerlaan-Schweitzerlaan en bewoners
Sanne Laumen (Royal HaskoningDHV)
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Teams
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BH9497-MI-MI-211217-1255
Beperkt verspreid
-

Onderwerp:

Bewonersavond Landsteinerlaan en Schweitzerlaan

Notulen

1

Welkomstwoord
Joris, projectleider van de gemeente Eindhoven, verwelkomt
iedereen op deze digitale bewonersavond. Joris benadrukt de
hoge opkomst op deze avond en bedankt iedereen voor
zijn/haar betrokkenheid. Joris geeft het woord aan Royal
HaskoningDHV die namens de gemeente de herinrichting
uitwerkt tot een definitief ontwerp.

2

Agenda van vanavond
Rob van Royal HaskoningDHV leidt deze avond en stelt de
medewerkers van Royal HaskoningDHV voor.

3.

Presentatie het voor ontwerp
Dirk, projectleider van Royal HaskoningDHV, presenteert het
proces tot nu toe. Vervolgens licht Corine, landschapsarchitect
van Royal HaskoningDHV, het voorlopig ontwerp toe.
In de presentatie worden de gestelde vragen op het online
platform zo veel als mogelijk beantwoord. Deze presentatie
wordt na afloop van de avond gedeeld op het online platform.

4

Vragen?
Na de presentatie is er tijd gereserveerd voor het stellen van
vragen. Dit kan door middel van het ‘handje’ op te steken of
door de vraag te stellen in de chat.
De vragen worden door Royal HaskoningDHV en de gemeente
Eindhoven beantwoord. De vragen die gesteld zijn in de chat
zijn helaas niet meer aan bod gekomen. Deze vragen worden
samen met de gestelde vragen op het online platform en de
gestelde vragen via de mail gebundeld.
De antwoorden op de vragen worden afhankelijk van de vraag
individueel teruggekoppeld of via het online platform. Dit wordt
samen met het definitieve ontwerp gedeeld.
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Hierbij zal eenduidig teruggekoppeld worden hoe we uw
vragen en opmerkingen al dan niet verwerkt hebben en
waarom.
5.

Toelichting op vervolgstappen
Tot slot geeft Joris een kijkt op de planning en werkzaamheden
voor de komende maanden:
‐ Het definitief ontwerp en onderzoek van Royal
HaskoningDHV zal in februari 2022 tot een einde komen.
Het definitief ontwerp is ook mede afhankelijk van de op te
stellen kostenraming voor het definitief ontwerp en de
beheertoets van de gemeente Eindhoven.
‐ De gemeente gaat dan verdere stappen nemen richting
uitvoering.
‐ De werkzaamheden zullen naar verwachting in Q4 2022 of
Q1 2023 starten en zullen ca. 6maanden duren. De start en
duur is ook afhankelijk van externe factoren.
‐ De werkzaamheden aan de wegen zullen gefaseerd
uitgevoerd worden. Dit betekent dat steeds een bepaald
stuk wordt aangepakt, bijvoorbeeld tussen twee zijwegen.

6

Einde
Wij wensen iedereen fijne kerstdagen en alvast een goed
en voorspoedig 2022!
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