Gezocht:
Deelnemers Bouwcommissie Winkelvoorziening
Beste bewoner(s),
We zijn nu in de volgende fase voor de winkelvoorziening op Acht aangekomen. Op dit
moment is de gemeente Eindhoven met de firma Jan Linders in gesprek over het vestigen van
een winkelvoorziening op de locatie Rijnstraat / Cor Gehrelslaan. Daar bevindt zich nu de
dierenweide. Jan Linders is echter genegen om een deel van de dierenweide te behouden,
zodat er een deel van dit groen aanwezig blijft.
De Dorpsraad vindt het van groot belang dat deze supermarkt past in de lange termijnvisie van
het centrum van Acht. Om ons dorpskarakter te behouden moet de supermarkt uitstralen dat
zij echt in ons dorp thuis hoort.
Om dit te bereiken wil Jan Linders graag overleggen met de bewoners. Concreet betekent dit
dat we een ‘Bouwcommissie’ in het leven willen roepen, die samen met Jan Linders gaat
bespreken waar zowel pand als winkelterrein aan moeten voldoen. Het gaat dan o.a. om de
uitstraling van het gebouw en de inrichting van het parkeerterrein. Natuurlijk hoort daar ook de
nieuwe opzet van de dierenweide bij.
De Bouwcommissie zal bestaan uit de volgende vertegenwoordigingen:
• direct omwonenden (2 personen);
• overige geïnteresseerden (2 personen);
• de reeds bestaande Adviescommissie Winkelvoorziening (1 persoon) en
• de Dorpsraad (2 personen).
Wilt u deel uitmaken van deze Bouwcommissie, meldt u dan aan bij de Dorpsraad door het
sturen van een mail naar info@dorpsraadacht.nl.
De werkwijze is als volgt. Er wordt een bijeenkomst georganiseerd voor de 'Omwonenden’ en
de ‘Overige geïnteresseerden’ die zich aangemeld hebben. In deze bijeenkomst kiezen beide
groepen elk twee vertegenwoordigers voor de Bouwcommissie. Deze gekozen vertegenwoordigers bespreken met de overige leden van hun achterban wat ze gaan inbrengen in de
Bouwcommissie en rapporteren achteraf de uitkomsten.
De Dorpsraad vindt het van groot belang dat er door de bewoners meegedacht wordt bij de
realisatie van de winkelvoorziening. Mede door uw inbreng hopen we op Acht een mooi en
levendig centrum te krijgen waar de supermarkt deel van uit maakt.
We zien uw aanmelding graag tegemoet, uiterlijk 24 april 2016.

Met vriendelijke groet,
Namens de Dorpsraad Acht,
Remco van Dooren, voorzitter
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