
Vragenhalfuur Raadsvergadering 19 september 2006 Philips Evoluon WCCC

Geachte voorzitter,

In 1966 werd ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Philips in Eindhoven een wetenschap- en
techniektentoonstelling geopend in het Evoluon. Het terrein werd ter beschikking gesteld door de
Gemeente Eindhoven. Het Evoluon was een cadeau van Frits Philips die iets moois en vooral
leerzaams aan de bevolking wilde geven.

In 1989 werd het Evoluon voor het publiek gesloten en sinds 1996 herbergt het Evoluon het World
Class Conference Center van Philips.

Op zondag 10 september jongstleden was er in het Evoluon een stadsdebat in het kader van de
landelijke Open Monumentendagen. Diverse hoogtepunten werden aan ons gepresenteerd,
waaronder het boek ‘Evoluon, 40 jaar boegbeeld van een ambitieuze regio’.

Binnen de programmalijn ‘omgeving’ van Horizon bestaat een programmaonderdeel ‘Evoluon’ met
als doel : “Behoud van het Evoluon en het gebouw een functie laten vervullen, bij voorkeur als
icoon voor  technologie, innovatie en industrie in Brainport”. Projecteigenaar Drs. A. Kraaijeveld.

Omschrijving: “Verkenning van de mogelijkheden, haalbaarheid van en wijze waarop het Evoluon
ook in de toekomst een functie, bij voorkeur als icoon voor technologie, innovatie en industrie in
Brainport, kan vervullen”.

Het zal u niet verbazen dat wij door de actuele activiteiten in en rondom het Evoluon allen
inmiddels nieuwsgierig zijn naar de conclusies van het rapport.

Wij hebben dan ook de volgende vragen aan u:

 Kunt u bevestigen dat het project ‘Evoluon’ van Horizon is afgerond?

 Zo ja, kunt u bevestigen dat het eindrapport inmiddels is opgeleverd?

 Wat waren de belangrijkste conclusies uit het rapport?

 Wat gaat u concreet doen met de uitkomst van dit rapport?

en ten slotte:

 Kunnen wij op enig moment inzage krijgen in het adviesrapport van de commissie Kraaijveld?

Tot zover mijn vragen.

Mede namens Bernard Gerard, fractievoorzitter SP Eindhoven.

Maarten Houben
CDA Gemeenteraadslid Eindhoven


