Nota van Inlichtingen
2e Nota van Inlichtingen behorende bij de Eo Wijers Prijsvraag 2019-2020, d.d. 09-03-2020

Inleiding
Het bepaalde in deze nota van inlichtingen gaat voor het bepaalde in het reglement van de prijsvraag
d.d.27 september 2019. De sheets van de gehouden algemene presentaties van 07 februari 2020,
zoals op de site www.eowijers.nl staan worden beschouwd als onderdeel van deze nota van
inlichtingen.

Opmerkingen van de uitschrijver
e

1. De uitschrijver van de 2 ronde is de Eo Wijers Stichting.
2. Na vaststelling van de geldigheid van de inzendingen zal de Eo Wijers Stichting de inzenders
hierover berichten met daarbij de gegevens voor facturering.
3. De regio’s organiseren zelf hun regio-ateliers (afgesproken is 2 x) met hun stakeholders en de
inzenders. Van het bestuur van de Stichting Eo Wijers is Koos Seerden aanspreekbaar voor
begeleiding in Zuid- Limburg, Ingeborg Thoral en/of Elfi de Wit voor Twente, David van Zelm
van Eldik voor Kempen/Groote Heide en Bert Harmelink voor Alblasserwaard
/Vijfheerenlanden. Contactgegevens van teamleden, regionale coalities (mede-initiatiefnemers
zie 1.2 reglement) en betrokken bestuursleden zijn gedeeld met alle betrokken teams.
4. Voor vraagstelling aan de in de site opgenomen kennispartners kan het inschrijfformulier
aldaar worden gebruikt. zie https://eowijers.nl/kennisvragen/
5. De deadline van inzenden van deze 2e ronde is maandag 22 juni 2020 12.00 uur (digitaal)
6. De inzender rapporteert met drie A0 panelen (staand) en maximaal 2500 woorden. De A0panelen zijn digitaal beschikbaar bij indiening en in hardcopy beschikbaar voor de jury en de
expositie op de slotdag op 23 september 2020. Op de panelen moet ingegaan worden op de
vijf criteria die zijn benoemd in het reglement (4.3). Tezijnertijd zullen we duidelijk maken hoe
en waar de panelen moeten worden aangeleverd.
7. De jurering per regio is steeds een halve dag in Utrecht, waarbij de teams elk 15 minuten
beschikbaar hebben om hun inzending te presenteren. De wijze van presenteren is vrij.
1. Woensdag 1 juli 9.00-12.00 Kempen Groote Heide
2. Woensdag 1 juli 13.00-16.00 Zuid Limburg
3. Donderdag 2 juli 9.00-12.00 Twente
4. Donderdag 2 juli 13.00-16.00 Alblasserwaard/Vijfheerenlanden
8. De teams moeten zelf met de regio’s afspraken maken voor een of meerdere presentaties na
de jury beoordeling in de regio’s.
9. De slotdag met presentaties, uitslag en debat is op woensdag 23 september in de LocHal in
Tilburg. Wij zullen te zijner tijd iedereen voorzien van een aanpak en een wijze van
presenteren.
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Aangepaste planning
Aftrap 2e ronde
Regio-ateliers
Sluiting inzendingen
Inleestijd juryleden
Beoordeling door regionale en nationale jury

Schrijven juryrapport
Check juryrapport
Presentatie in de regio's van eindresultaten
Finale tijdens Landschapstriënnale
Publicatie Juryrapport

7 februari 2020
In overleg met de regio's, data worden
gecommuniceerd op de regiopagina's op de website
22 juni 2020, 12.00 uur
22 t/m 30 juni 2020
1 en 2 juli, met de volgende indeling:
woe 1 juli 9.00-12.00 uur: Kempen en Groote Heide
woe 1 juli 13.00 -16.00 uur: Zuid-Limburg
do 2 juli 9.00 - 12.00 uur: Twente
do 2 juli 13.00 - 16.00 uur: AlblasserwaardVijfheerenlanden
3 juli t/m 12 juli
13 t/m 16 juli
In overleg met de regio's
23 september 2020, 10.00 - 19.30 uur
23 september 2020

Vragen & Antwoorden
A. Vragen aan of over de regio’s
1.
Hoe ziet de invulling van de regio-ateliers eruit?
Antwoord: Dat is aan de regio’s zelf. Zodra wij hier specifieke informatie over hebben zullen we dat
met de teams delen. Een lid van het Eo Wijers-bestuur is beschikbaar voor modereren. Voor de opzet
van de regio ateliers en specifieke wensen kunt u ook contact opnemen met de regio’s.
2.
Wat is de bedoeling van de regio-ateliers?
Antwoord: Interactie tussen regionale (mede) opdrachtgevers, andere stakeholders en de teams.
3.
Hoe is de betrokkenheid van kennispartners en andere overheden bij deze ateliers
georganiseerd?
Antwoord: Op verzoek kunnen kennispartners benaderd worden voor deelname. Zie daarvoor de
website (https://eowijers.nl/kennisvragen/)
B. Vragen over de Prijsvraag algemeen
1.
Is het mogelijk enkele van de sprekers van 7 februari te benaderen voor input en reflectie
gedurende het traject.
Antwoord: Ja via https://eowijers.nl/kennisvragen/ kun je aangeven wie je waarover wil spreken.
2.
Is het mogelijk een aanvullende toelichting te ontvangen van de jury over het selecteren van
ons plan (iets meer dan de 4 zinnen uit het juryrapport); wat is sterk/origineel/hoopvol/kansrijk, wat
minder/valkuilen?
Antwoord: Nee, dat is helaas niet mogelijk, dat staat het Reglement niet toe.
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3.
Zou de jury ons drie tips / adviezen / aansporingen kunnen geven m.b.t. uitwerking van de
opgave - de vonk is duidelijk, wellicht nog andere zaken.
Antwoord: Nee, dat is helaas niet mogelijk, dat staat het Reglement niet toe, behoudens hetgeen
reeds in het juryrapport is vermeld.
***
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