Haarlem, 3 juli 2020
Beste ontwerpteams (en regio-coördinatoren),
Afgelopen week, op 1 en 2 juli, vonden de jurydagen plaats waarop de landelijke en de
regionale jury de resultaten van de 2e ronde van de Eo Wijers Prijsvraag hebben bekeken en
beoordeeld. Dank voor jullie inzet en bijdragen daaraan. Van de presentaties en discussies
zijn opnames (via Zoom) gemaakt, deze komen binnenkort beschikbaar.
Planning
Jullie ontwerpen worden door Eo Wijers op 1 augustus online gezet, en dan zal er ook in de
communicatie naar verwezen worden. Het staat jullie echter vrij om je ontwerpen eerder te
publiceren.
Daarna ziet de planning er als volgt uit:
Juli - september: productie van een analysedocument waarbij de prijsvraagresultaten naast
andere ontwikkelingen op het gebied van de toekomst van het landelijk gebied worden
gehouden. Deze analyse is onderdeel van de Eo Wijers Eindpublicatie.
25 aug: bijeenkomst van het comité van aanbeveling t.b.v. een manifest
23 sept: Slotbijeenkomst en Expositie in Tilburg
Regiobijeenkomsten
In september zijn daarnaast vier regiobijeenkomsten gepland met als (voorgestelde) data:
- 2 sept Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
- 9 sept Twente
- 16 sept Zuid Limburg
- 23 sept Kempen en Groote Heide
In deze regiobijeenkomsten staan de dialoog over de opgave en het ontwerpend onderzoek
centraal, wordt het regionale deel van het juryrapport toegelicht en wordt
de regionale winnaar in de spotlight gezet. Op de dag van de regiobijeenkomst wordt het
betreffende deel van het juryrapport gepubliceerd.
Slotbijeenkomst
De slotbijeenkomst vindt plaats op woensdag 23 september van 12.30-17.00 uur in een
drietal zalen van de LocHal in Tilburg. Op deze dag wordt de Eo Wijers Award aan de
landelijke winnaar uitgereikt en het totale juryrapport gepubliceerd.
Omdat we te maken hebben met een maximaal aantal deelnemers in verband met de 1,5
meter regeling, zal de uitnodiging voor deze middag op naam zijn. Per regio gaan we daarbij
op dit moment uit van 12 personen die fysiek in Tilburg aanwezig kunnen zijn, waaronder 2
leden per team. Online zal de bijeenkomst worden uitgezonden en we zouden het leuk
vinden als de regio's dat gezamenlijk bijwonen vanaf een locatie in de regio.
Expositie
Op de slotbijeenkomst worden alle ontwerpen tentoongesteld. De exacte vorm en plek zijn
we nog aan het onderzoeken. Mogelijk vragen we van jullie nog een aanpassing van het
document t.b.v. de tentoonstelling, hierover wordt je dan tezijnertijd benaderd. We streven er

naar dat de expositie gaat 'reizen' en ook op andere relevante bijeenkomsten en plekken te
zien is. Ook daarover hoor je later meer.
Voor nu wensen we je een mooie zomer toe.
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