
Geachte inzenders voor de DROOM.NH prijsvraag, 
  
Afgelopen dinsdag zijn op een goed bezochte en feestelijke opening van de tentoonstelling 
DROOM.NH in het ABC Architectuurcentrum de nominaties van de openbare ideeënwedstrijd 
DROOM.NH bekendgemaakt. Uit de 14 nominaties zijn ook de twee finalisten onthuld. Zij zijn 
uitgenodigd om af te reizen naar de prijsuitreiking tijdens de vastgoedbeurs MIPIM in Cannes op 12 
maart. Een groot deel van de 63 inzenders was aanwezig bij de tentoonstelling. De oorkondes van de 
genomineerden die niet aanwezig waren worden per post nagestuurd. Via deze e-mail vast een 
update voor eenieder die de opening gemist heeft, maar ook voor alle inzenders een paar praktische 
punten over de berichtgeving, het gebruik en teruggave van de inzendingen.  
  
Nominaties en bekendmaking.  
In het persbericht dat de provincie woensdagmiddag heeft uitgedaan is de volledige lijst van 
genomineerden opgenomen. Alle genomineerde inzendingen zijn tot en met 5 april in het groot te 
bewonderen op de tentoonstelling in het ABC Architectuurcentrum in Haarlem. Later worden de 
genomineerde ontwerpen in een reizende tentoonstelling nog tot eind 2009 op verschillende locaties 
in Noord-Holland getoond.  Daarnaast zijn de genomineerde ontwerpen (panelen en de meegeleverde 
brochure met toelichting van de inzender) ook in te zien op de DROOM.NH website. Direct na de 
prijsuitreiking op 12 maart wordt het juryrapport met de individuele oordelen van de genomineerden 
openbaar gemaakt en de informatie op de website en tentoonstelling aangevuld met het oordeel van 
de jury. De uitslag wordt breed openbaar gecommuniceerd via een e-nieuwsbrief over DROOM.NH. U 
ontvangt die nieuwsbrief op uw eigen email adres. Tegen eind maart ontvangen alle inzenders vanuit 
de Provincie Noord-Holland per brief nog een formeel bericht van de uitslag.  
  
Terugzending ingezonden bescheiden van niet-genomineerde inzendingen:  
De panelen van de niet –genomineerde inzendingen kunnen (indien de inzender deze terug wenst) 
tussen 2 en 13 maart 2009 worden opgehaald bij Architectuur Lokaal in Amsterdam, na telefonische 
afspraak met Maaike van Beusekom van Architectuur Lokaal: (020) 530 40 00. Indien u niet van plan 
bent uw panelen op te halen wordt bericht hierover ook op prijs gesteld.  
  
Terugzending ingezonden bescheiden genomineerde inzendingen:  
Alle voor de wedstrijd ingezonden stukken van de genomineerde inzendingen blijven zeker tot zes 
maanden na de prijsuitreiking ter beschikking van de provincie. De genomineerden ontvangen 
hierover tegen die tijd nader bericht van de provincie. In de tussenliggende periode worden de 
bescheiden van de genomineerde inzendingen in ieder geval gebruikt voor de (reizende) 
tentoonstelling, publicatie op de website van de provincie en voor in een publicatie die waarschijnlijk 
later dit jaar zal verschijnen. 
  
Voor overige vragen kunt u voorlopig contact opnemen met mij op tel: 023 5143724 of email: 
walgreenm@noord-holland.nl  
  
Met vriendelijke groet, 

 
Marianne Walgreen 
coordinator DROOM.NH prijsvraag vanuit de Provincie Noord-Holland 

  

dr. M. (Marianne) Walgreen  

beleidsadviseur Klimaat 

Provincie Noord-Holland 

directie Beleid, sector Water 

Houtplein 33 

Postbus 3007, 2001 DA  Haarlem 

t: 023 5143724 = 06 18302400 

e: walgreenm@noord-holland.nl 
i: www.noord-holland.nl/klimaat   


