Uitnodiging
openbare vergadering Dorpsraad
Beste bewoner(s),
Bij dezen nodigen wij u van harte uit voor een bijzondere openbare vergadering van de
Dorpsraad Acht op:
maandag 26 september 2016 om 20:00 uur
in het Dorpshuis Acht, Lekstraat 4.
Deze avond staat in het teken van het nabijgelegen vliegveld Eindhoven Airport én het geplande
treinstation Acht. Graag nodigen wij u uit om op deze avond aanwezig te zijn.

Eindhoven Airport
In de afgelopen tientallen jaren is Eindhoven Airport enorm veranderd. Vorig jaar waren er bijna
4,3 miljoen passagiers en meer dan 30.000 vliegbewegingen. Met de verwachte economische
groei zullen deze aantallen blijven stijgen. De directeur van Eindhoven Airport, de heer Joost
Meijs, zal deze avond ingaan op de huidige stand van zaken rondom het vliegveld. Tevens zullen
de nieuwe ontwikkelingen worden toegelicht, bijvoorbeeld het aantal toekomstige vliegbewegingen, de verwachte uitbreidingen en de diverse effecten daarvan.
Station Acht
Om in te spelen op de groei van Eindhoven en haar vliegveld is het belangrijk om ook de
omgeving mee te laten ontwikkelen. Vanuit de gebiedsvisie Brainport City werken zowel het Rijk
als de regionale overheden en het bedrijfsleven aan een internationale toplocatie voor de
hightechindustrie en de kenniseconomie. Het moet een regio worden met een aantrekkelijk
leefklimaat, internationale banden en goede bereikbaarheid. Het toekomstige treinstation Acht
maakt onderdeel uit van deze visie. De programmaleider van Brainport City, de heer Ronald
Rijnen, zal ingaan op de plannen voor het station Acht en de verbinding daarvan naar de
luchthaven. Wanneer kunnen we de komst van het station verwachten? Hoe ziet de verbinding
naar het vliegveld er uit? En wat zijn de mogelijke gevolgen voor onze Achtse gemeenschap?
Zoals u ziet, zal er in de informatiebijeenkomst duidelijk ingegaan worden op de ontwikkelingen
rond Eindhoven Airport en het treinstation Acht, alsmede de effecten daarvan op ons dorp.
We zijn van mening dat het zowel voor u als voor ons een bijzonder interessante avond zal
worden. Er zal ruimschoots de gelegenheid worden geboden om uw vragen te stellen en met de
genoemde vertegenwoordigers in gesprek te gaan.
U bent van harte welkom op deze informatiebijeenkomst. De koffie en thee staan klaar.
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