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Geachte college, geachte raad,
Eindhoven Airport staat volop in de belangstelling. In april van dit jaar heeft voormalig
staatssecretaris Pieter van Geel zijn advies uitgebracht aan de minister van Infrastructuur en
Waterstaat over de ontwikkeling van Eindhoven Airport na 2020. Ook vanuit uw gemeente is via de
Stuurgroep een reactie op dit advies gegeven, waarbij u steun heeft uitgesproken voor de
aanbevelingen van Pieter van Geel.
In de afgelopen jaren is Eindhoven Airport flink gegroeid. We zijn een volwassen luchthaven
geworden die de regio verbindt met tal van economische en toeristische bestemmingen in
Europa. De tijd van sterke groei is inmiddels voorbij. Maatschappelijke ontwikkelingen vragen om
een andere kijk op luchtvaart. Eindhoven Airport heeft daarom vorig jaar gekozen voor een herijking
van haar strategie: van kwantiteit naar kwaliteit. Als luchthavenonderneming willen
we een verrijking zijn voor de regio en iedereen die daar woont, werkt of op bezoek komt. We willen
waarde toevoegen aan de regio door de wijze waarop we onze rol als luchthaven invullen. Of het nu
gaat om verduurzaming, versterking van het bestemmingennetwerk of de luchthaven als entree naar
onze regio: we willen een goede buur zijn en onze regio nóg sterker maken.
Wij nodigen u van harte uit voor een bijeenkomst op Eindhoven Airport voor (leden van) uw college
en raad en alle overige belangstellenden uit uw gemeente (bijvoorbeeld omwonenden) ,waarin wij
graag met u bijpraten over de ontwikkelingen op de luchthaven en over onze kijk op de
toekomst. Wij nemen u dan ook graag mee voor een 'kijkje achter de schermen' in de terminal,
waarbij na afloop uiteraard nog gelegenheid is om met een hapje en een drankje na te praten.
Ik hoor graag van u of u van deze uitnodiging gebruik wil maken. Hiervoor kunt u contact opnemen
met Nora van den Berg (n.vandenberetSeindhovenairport.nl of 06-11918715). Een datum en tijdstip
voor de bijeenkomst kunnen we in nader overleg met elkaar vaststellen.
Met vriendelijke groet.
Eindhoven Airpó^N^

léllemons
Algemeen directeur/CEO

3^
Eindhoven Airport N.V.
Office Luchthavenweg 13 Terminal Luchthavenweg 25, 5657 EA Eindhoven
Telefoon +31 40 291 98 29 E-mail frontoffice@eindhovenairport.nl Website eindhovenairport.nl
IBAN NL54 ABNA 0408 3944 20 BIC ABNANL2A Handelsregister Eindhoven 170 51 407 BTW NL 0067.73.588.B01
Eindhoven Airport N.V. is a member of the Royal Schiphol Group

