Aan de bewoners van
Straatnaam 00
0000 AB Eindhoven

Eindhoven, 3 september 2021

Onderwerp: tweede samenspraakbijeenkomst woningbouwplan Vitruviusweg 41 ‘De Vlinder’
Beste buurtbewoners,
Eerder dit jaar heeft u een uitnodiging gehad voor de presentatie van nieuwbouwplan De Vlinder aan
de Vitruviusweg 41 in Eindhoven (locatie van voormalige basisschool De Korenaar). Op deze locatie
worden 51 koopappartementen gerealiseerd, waarvan een aantal in een deel van het oude
schoolgebouw. De eerste presentatie vond plaats op 25 februari 2021. Deze presentatie en het
verslag hiervan heeft u terug kunnen vinden op www.devlindereindhoven.nl.
Het eerder gepresenteerde plan hebben we sinds de vorige bijeenkomst verder uitgewerkt. Op
www.devlindereindhoven.nl geven we u een impressie van de plannen tot dusver. Ook vindt u op deze
website andere informatie die voor u interessant kan zijn. Denk aan: wat is de planning? Met wie kan
ik contact opnemen als ik vragen heb?
Voor een persoonlijke toelichting over de ontwikkelingen en de te nemen vervolgstappen organiseren
wij op donderdag 16 september 2021 van 19.30 tot 21.00 uur een digitale bijeenkomst via Microsoft
Teams.
Wilt u aan deze bijeenkomst deelnemen, meld u dan aan via contact@collectiefduurzaamwonen.nl.
Wij vragen u bij uw aanmelding het e-mailadres door te geven waarmee u aan de bijeenkomst wilt
deelnemen. Een paar dagen voor de bijeenkomst ontvangt u op het doorgegeven e-mailadres:
!
!

een link waarmee u aan de bijeenkomst kunt deelnemen;
praktische informatie over de bijeenkomst.

Met vriendelijke groet,
Team Collectief Duurzaam Wonen B.V.

Aan de bewoners van
Straatnaam 00
0000 AB Eindhoven

Eindhoven, September 3, 2021

Subject: second consultation meeting housing development plan Vitruviusweg 41 ‘De Vlinder’
Dear residents,
Earlier this year you received an invitation for the presentation of the new housing development plan
De Vlinder at the Vitruviusweg 41 in Eindhoven (location of the former elementary school De
Korenaar). At this location 51 apartments (for sale) will be realized, of which some of them will be in a
part of the old school building. The first presentation was given on February 25, 2021. This
presentation and its report were published on www.devlindereindhoven.nl.
We have worked out the plan presented earlier in a more detailed way since the last meeting. On
www.devlindereindhoven.nl we give you an impression of the plans so far. You will also find other
information on this website that may be of interest to you. For example: What is the planning? Who
can I contact if I have questions?
For a personal update on the developments and the further steps to be taken, we are organizing a
digital meeting via Microsoft Teams on Thursday, September 16, 2021 from 7:30 pm to 9:00 pm.
If you would like to attend this meeting, you can sign up at contact@collectiefduurzaamwonen.nl.
When signing up, please include the e-mail address you want to use to participate to the meeting. A
few days before the meeting you will receive an e-mail at the e-mail address you provided with:
!
!

the link to join the meeting;
practical information about the meeting.

Note, the website www.devlindereindhoven.nl and our presentation during the Microsoft Teams
meeting are in Dutch. During the meeting it is possible to ask your questions in English.
Kind regards,
Team Collectief Duurzaam Wonen B.V.

