
Uitnodiging inloopbijeenkomst locatie De Hongerman 

 

Hierbij nodigen wij u uit voor een inloopbijeenkomst over de mogelijkheden van een nieuwe 

Hongerman op de locatie van de huidige Hongerman. Deze inloopbijeenkomst vindt plaats op 

dinsdag 22 augustus, in sporthal De Hongerman van 19:30-21:30 uur.  

 

Waarom organiseren we een inloopbijeenkomst 

Op 25 april 2019 heeft de gemeenteraad de Structuurvisie Nuenen-Zuid vastgesteld. Op basis 

van deze structuurvisie worden deelprojecten uitgewerkt. Eén van die deelprojecten is De 

Hongerman. Aan de hand van het gemeenteraadsbesluit op 25 april 2019 zijn we een proces 

gestart waarbij we onderzoeken of de nieuwe sporthal op dezelfde locatie gesitueerd kan 

worden. Dit terwijl de huidige sporthal in gebruik blijft. De studie richt zich louter op de 

ruimtelijke aspecten en stedenbouwkundige impact van een nieuwbouw op de omgeving. 

Daarbij willen wij ook uw belang als omwonenden van de locatie meenemen.  

 

Met het Actieplatform Nuenen-Zuid zijn daarom afspraken gemaakt over het proces en op 

welke manier u als omwonenden betrokken wordt. Dat doen wij door het organiseren van 

twee inloopbijeenkomsten. Een vertegenwoordiging van het Actieplatform neemt daarnaast 

deel aan een werkgroep met de initiatiefnemers en de gemeente.  

  

Doel van de inloopbijeenkomst 

Tijdens deze eerste inloopavond worden de eerste ruimtelijke modellen gepresenteerd. De 

bijeenkomst is bedoeld om feedback op te halen vanuit de omgeving. Mede op basis van jullie 

input kunnen we toewerken naar een of meerdere voorkeursmodellen. De inloopbijeenkomst 

is van 19:30 uur tot 21:30 uur . U kunt op ieder gewenst tijdstip binnenlopen. Er is geen 

plenair programma, maar op verschillende plekken kunt u met ons in gesprek gaan over de  

voor- en nadelen van de verschillende modellen. Daarbij willen wij vooral ook van u horen 

wat u belangrijk vindt. De werkgroep heeft nagedacht over kwaliteiten, knelpunten, wensen 

en ambities. Deze resultaten hangen aan de muur. Uiteraard kunt u ook hier op reageren. 

 

Wij hopen u op 22 augustus te ontmoeten. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Menno Moen  

Projectmanager gebiedsontwikkeling Nuenen-Zuid 

   

 

 


