
Beste Statenleden, 
 

Op 21 december jl. stuurde GS u de statenmededeling aangaande de participatie in de 
gebiedsontwikkeling Fellenoord. GS doen aan de agendavergadering het voorstel deze op 18 februari 
2022 oordeelsvormend met u te behandelen.  
Voorafgaand aan deze behandeling nodigen Yasin Torunoglu en ik u en de raadsleden van de 
gemeente Eindhoven, uit voor een werkbezoek aan Eindhoven Internationale Knoop XL.  
 
Datum: 28 januari 2022 
Tijd: 16:00 -18:00 uur  
Locatie: Stationsplein 17 te Eindhoven (5611 AC, zuidzijde), gebouw van het voormalige VVV-
kantoor. 
 
Programma: 

- Welkom door Yasin Torunoglu en Erik Ronnes 

- Korte presentatie van het gebied Knoop XL 

- Wandeling door het gebied incl. toelichting op de toekomstige ontwikkelingen 

- Afsluiting in Student Hotel 

 
Aanleiding: 
De ontwikkelvisie Fellenoord is door de gemeenteraad van Eindhoven unaniem in maart 2021 
vastgesteld, nadat deze ook met u informerend en oordeelsvormend behandeld is.  
 

Samen met de verzending van de statenmededeling door GS aan u, heeft het college van B&W een 
raadscommissie notitie naar de raad gestuurd. Deze stukken worden begin februari met de 
Gemeenteraad besproken. Zoals aangegeven voorzien GS behandeling van de stukken op 18 februari 
2022.  
 
Uiteraard is het aangegeven programma van het werkbezoek onder de voorwaarde dat het binnen 
de voorgeschreven coronamaatregelen aangeboden kan worden. Als dit niet kan, wordt een 
alternatief gezocht in bijvoorbeeld kleinere groepen of volledig digitaal.  
 
Vanwege de voorgestelde verregaande samenwerking tussen gemeente Eindhoven en provincie 
Noord-Brabant heeft dit werkbezoek niet alleen een inhoudelijk karakter, maar biedt het u als 
statenleden ook de gelegenheid om met raadsleden hierover in gesprek te gaan.  
 
Wij reken op uw komst en kijken ernaar uit u daar te ontmoeten. 
 

Aanmelden kan via deze link.  
 
Met vriendelijke groet, 
Mede namens Yasin Torunoglu 
Wethouder wonen, wijken, werken en ruimtelijke ontwikkeling Gemeente Eindhoven  
 
Erik Ronnes  
Gedeputeerde Ruimte en Wonen Provincie Noord-Brabant 
 

 

 

https://noordbrabant.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/1d3cee43-51ec-4be3-adcf-aa686575b222?documentId=de815eed-eb66-4e69-902a-a7b7748b91ce&agendaItemId=4dccda97-edf5-4ca1-be0b-f449dab849ee
https://noordbrabant.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/1d3cee43-51ec-4be3-adcf-aa686575b222?documentId=de815eed-eb66-4e69-902a-a7b7748b91ce&agendaItemId=4dccda97-edf5-4ca1-be0b-f449dab849ee
mailto:eindhovenknoopxl@eindhoven.nl

