


programma
----------------------------------------------------------------

12.30 - 13.45  > lunch-buffet 
aanmelden via info@eplus.nl

 > korte introductie cees donkers

14.00 - 14.40 > autumn city - TU/e-architectuur: 

4 presentaties van 4 groepen (1 per groep) die onder 

leiding stonden van Marco Vermeulen.

14.40 - 15.00 > reflectie door forum

15.00 - 15.30 > greye+
Presentatie werk studenten Design Academy door 

Hans van de Markt en Ester van de Wiel (docenten)

15.30 - 16.00 > reflectie door forum

16.00 - 16.30 > evaluatie, aanbevelingen 
gemeente en afsluiting

16.30 - 17.30 > borrel

----------------------------------------------------------------

gespreksleider: Rob Frank

forum: Frans van de Put (oud design manager Philips 

Design), Liesbeth van der Pol (hoofd ‘man and public 

space’ DA/e), Stefan de Bever (architect).

toegang gratis

Ook live te volgen op www.citytv.nl

zie ook www.eplus.nl

greye+

Met het thema GREYE+ heeft de gemeente Eindhoven de stad willen 

verkennen als laboratorium voor studie en kennisontwikkeling op het 

vraagstuk van de vergrijzing. Docenten TU/e architectuur en Design 

Academy hebben deze vraag vertaald in projecten, waarna studenten 

dit hebben uitgewerkt in studieresultaten. Tijdens deze expert meet-

ing worden de resultaten compact gepresenteerd en voorzien van 

commentaar door enkele experts. De conclusie wordt als aanbeveling 

teruggegeven aan de stad. Het vermogen van de kennisinstellingen 

om mee te denken in de stedelijke ontwikkeling, wordt op deze wijze 

praktisch en inspirerend vertaald.

autumn city 

Het project Autumn City betreft de opgave van de ouderenhuisvest-

ing waarin steeds hogere eisen worden gesteld aan de woning en 

woonomgeving. Er is in Eindhoven daarom een grote vervangings- en 

uitbreidingsopgave in deze categorie van verzorgd wonen, circa 1440 

woningen tot 2010. Omdat de nieuwe woningen veel groter zijn, gaat 

deze opgave gepaard met een grote toename van bouw-volume.

design academy

Het project greye+ van de Design Academy betreft twee opgaven:

- ouderen en mobiliteit

- datcha’s en volkstuinen 

Met deze verkenningen worden inspiraties aangereikt voor nieuwe

ontwikkelingen in de meest brede zin.
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datum > 21 februari 2007

tijd > 12.00 - 17.00 uur

lokatie > Raadszaal Stadhuis

Stadhuisplein 1, Eindhoven

graag tevoren aanmelden 
via info@eplus.nl


