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Tentoonstelling 

Deze tentoonstelling is het 3e moment. 
In juni namen wij omwonende mee op 
buurtsafari om de buurt te verkennen.  In 
november gingen we op de uitwisselmarkt in 
gesprek. 
Dit keer laten we graag zien hoe alle inbreng 
heeft geresulteerd in een ......

DOEL van de bijeenkomst

Het verhaal van Djept

De tentoonstelling
Leuk dat u zich heeft ingeschreven voor de 
tentoonstelling voor het stedebouwkundig 
plan van Djept. 

Vanuit de plattegrond zult u een aantal 
elementen van het toekomstige plan kunnen 
spotten. 
-Mobiliteit
-Ecologie & Hoogtes
- Vogelview? / renders/ sfeer
- Viewpoints? / renders/ sfeer

Op de tenoonstelling lopen gidsen rond die u 
meer kunnen uitleggen over de keuzes die zijn 
gemaakt en uw vragen kunnen beantwoorden. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud 
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TENTOONSTELLING
HET VERHAAL VAN DJEPT
Een parkachtige woonomgeving naast het 
centrum van Veldhoven. Dat is straks het unieke 
gebied tussen de Smelen, Heerbaan en Djept. Er 
komen zo’n 300 woningen bij. Dat betekent best 
wel wat voor de huidige bewoners van het gebied. 
Daarom konden de bewoners wensen, zorgen 
aandachtspunten en ideeën inbrengen. Dit heeft 
geleid tot een plan waar de kernwaarden 
verdichten, vergroenen en verbinden zichtbaar 
worden.

DE TENTOONSTELLING
Leuk dat u belangstelling heeft voor het 
stedenbouwkundige uitwerking van de 
gebiedsontwikkeling Djept. Op 8 en 9 maart tonen 
we u graag in de raadzaal van het gemeentehuis 
het uitgewerkte stedenbouwkundig plan.  
Vanuit de plattegrond in het midden van de
raadzaal ziet u hoe elementen hun plek in het plan 
hebben gekregen.
U kunt alles zelf en op eigen tempo bekijken. Wilt u 
een toelichting of heeft u vragen? Spreek ons 
gerust aan. We zorgen dat er altijd mensen 
hiervoor aanwezig zijn. Zo kunnen u meer vertellen 
over de keuzes die zijn gemaakt en uw vragen 
beantwoorden.

DOEL VAN DE TENTOONSTELLING
Met deze tentoonstelling willen we u laten zien hoe 
alle inbreng en inzichten uit de voorgaande periode 
is uitgewerkt in het stedenbouwkundig plan voor 
Djept. U kunt hier uiteraard op reageren, maar we 
halen voor dit onderdeel geen input meer op. 
In mei/juni houden we een informatieavond over 
het ontwerp-bestemmingsplan. Dan kunt u 
formeel uw mening geven over hoe de 
gebiedsontwikkeling in regels wordt vastgelegd. 
Vanaf het derde kwartaal wordt de participatie 
weer opgepakt. Dan gaat het over de 
gebouwontwerpen.
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