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5200 MA  ’s-Hertogenbosch 

 

Eindhoven, 14 april 2016 

Betreft: Beroepschrift inzake verkeersbesluit Winkelcentrum Meerrijk 

 

Middels dit beroepschrift stellen Bewonersvereniging Grasrijk, Buurtvereniging Waterrijk en 
Buurtvereniging Zand-, Bos- en Meerrijk (hierna Samenwerkende Bewonersverenigingen Meerhoven, 
afgekort SBM) beroep in tegen de beslissing die op 4 maart 2016 door het College van Burgemeester 
en Wethouders van de gemeente Eindhoven (hierna gemeente Eindhoven) is genomen inzake het 
bezwaar van de SBM d.d. 16 januari 2015 op het verkeersbesluit Winkelcentrum Meerrijk (hierna 
verkeersbesluit) van 3 december 2014. Het verkeersbesluit (productie 1), het bezwaar van de SBM 
(productie 2) en de beslissing van de gemeente (productie 3) zijn bijgevoegd. Na een korte inleiding 
gaan wij nader in op de gronden van het beroep tegen de onderhavige beslissing. 

1. Winkelcentrum Meerrijk 
Hoewel in het verkeersbesluit wordt verwezen naar ‘Winkelcentrum Meerrijk’, staat het 
winkelcentrum bij bewoners en winkeliers bekend onder de naam ‘Winkelcentrum Meerhoven’. De 
naam Winkelcentrum Meerhoven wordt door de winkeliers ook als zodanig naar de buitenwereld 
gecommuniceerd, waaronder via folders, social media en de website winkelcentrummeerhoven.nl 
waarvan de naamgeving op zichzelf al duidt op bovengenoemd gegeven. Om verwarring en 
onduidelijkheid in deze procedure te voorkomen, nemen wij in dit beroepschrift de door de 
gemeente gehanteerde benaming ‘Winkelcentrum Meerrijk’ over. 

2. Locatie  
Winkelcentrum Meerrijk omvat de straten Meerbos, Meerplein, Meerring en Meerzand en is gelegen 
in het hart van de Eindhovense Vinex-wijk Meerhoven. Het woongebied van deze wijk bestaat uit de 
buurten Grasrijk, Zandrijk, Bosrijk, Waterrijk en Meerrijk. Zie productie 4 voor een plattegrond van de 
wijk Meerhoven en de ligging van winkelcentrum Meerrijk. Het winkelcentrum is in verschillende 
fasen ontwikkeld. Medio 2012 is de ontwikkeling van de tweede fase afgerond en hebben zich 
diverse winkels in het winkelcentrum gevestigd, waaronder twee supermarkten (Albert Heijn en 
Jumbo). Begin 2015 is het winkelcentrum uitgebreid met een gezondheidscentrum waarmee de 
derde en voorlopig laatste fase van de ontwikkeling van het winkelcentrum is afgerond. Het 
winkelcentrum voorziet in de dagelijkse behoefte van de ca. 10.000 bewoners van de wijk 
Meerhoven. Zie productie 5 voor de locatie van de huidige winkels in Winkelcentrum Meerrijk. 
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3. Procesgang 
Sinds enkele jaren is Winkelcentrum Meerrijk ingericht als voetgangerszone. Een uitzondering geldt 
voor taxi's en expeditieverkeer dat het gebied tussen 7.00 en 11.00 uur (gedurende de zogenoemde 
venstertijden) mag betreden. Hieraan lag volgens de gemeente geen formeel verkeersbesluit ten 
grondslag. Met het instellen van het verkeersbesluit van 3 december 2014 (productie 1) heeft de 
gemeente de voetgangerszone in Winkelcentrum Meerrijk vastgesteld. Een uitzondering is gemaakt 
voor fietsers en ontheffinghouders. Tussen 7.00 en 14.00 uur geldt eveneens een uitzondering voor 
taxi's en expeditieverkeer. Ten opzichte van de oorspronkelijke situatie komt dit neer op een 
verruiming van de venster-eindtijd van 11.00 naar 14.00 uur. Tijdens een overleg op 9 december 
2014 heeft de gemeente het reeds genomen besluit medegedeeld aan de SBM. Het verslag van dit 
overleg is als productie 6 bijgevoegd. De SBM heeft op 16 januari 2015 bezwaar gemaakt tegen het 
verkeersbesluit. Het bezwaarschrift is als productie 2 bijgevoegd en dient hier als herhaald en 
ingelast te worden beschouwd. Naar aanleiding van dit bezwaarschrift heeft op 3 september 2015 
een overleg tussen vertegenwoordigers van de SBM en gemeente Eindhoven plaatsgevonden. Hierbij 
is door de SBM een voorstel gedaan om de bezwaren te overkomen (zie productie 7). Op 4 maart 
2016 heeft het College van Burgemeester en Wethouders het bezwaar van de SBM ongegrond 
verklaard (zie productie 3). 

4. Bezwaren 
De bezwaren van de SBM richten zich primair op de verruiming van de venster-eindtijd van 11.00 
naar 14.00 uur zoals deze thans in het verkeersbesluit is opgenomen. Dat wil zeggen een verruiming 
van de venster-eindtijd voor de gehele voetgangerszone van Winkelcentrum Meerrijk. De SBM is van 
mening dat deze verruiming leidt tot een onaanvaardbaar risico voor voetgangers ten gevolge van de 
aanwezigheid van expeditieverkeer. De oorspronkelijke regeling met venstertijden van 7.00 tot 11.00 
uur beperkte zich tot een dagdeel met relatief weinig bezoekers. De verruiming van de venstertijden 
betekent dat ook de lunchtijd binnen het venster valt, inclusief een deel van de middag, waarin het 
winkelcentrum drukker wordt bezocht door winkelend publiek, waardoor het risico van ongevallen 
vanwege conflicterende verkeersstromen sterk toeneemt. In haar bezwaarschrift heeft de SBM ook 
aangevoerd dat zij als belangenbehartiger van bewoners in Meerhoven niet vooraf is gekend in het 
voortraject dat heeft geleid tot het verkeersbesluit. 

5. Beroepsgronden 
De SBM is van mening dat de gemeente Eindhoven in haar beslissing op het bezwaar van de SBM 
alsmede bij het vaststellen van het verkeersbesluit een eenzijdige en onzorgvuldige 
belangenafweging heeft gemaakt waarbij onvoldoende rekening is gehouden met de regels die zijn 
verankerd in de Wegenverkeerswet 1994. Hieronder volgen in meer detail de gronden op basis 
waarvan wij ons niet kunnen verenigen met de beslissing van de gemeente Eindhoven. 

5.1 Aanleiding 
De gemeente gaat zowel in het verkeersbesluit als in haar beslissing op het bezwaar van de SBM 
geheel voorbij aan de directe aanleiding van verruiming van de venster-eindtijd van 11.00 naar 14.00 
uur. Directe aanleiding was de eis die supermarkt Lidl bij de gemeente neerlegde om zich in 
Winkelcentrum Meerrijk te vestigen. Om de leegstand van diverse winkelunits tegen te gaan en het 
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winkelcentrum nieuwe impuls te geven, werd supermarkt Lidl aangetrokken. Aangezien bij de 
ontwikkeling van het winkelcentrum vooraf geen rekening was gehouden met een derde supermarkt, 
was de beoogde locatie niet voorzien van de mogelijkheid om ondergronds te worden bevoorraad. 
Dit in tegenstelling tot de twee andere supermarkten (Jumbo en Albert Heijn) die een eigen 
ondergrondse voorziening hebben waardoor bovengrondse bevoorrading in het voetgangersgebied 
achterwege kan blijven. Het voetgangersgebied was in de oorspronkelijke situatie van 7.00 tot 11.00 
uur toegankelijk voor expeditieverkeer. Aangezien de bevoorrading van Lidl veelal vanuit het 
buitenland plaatsvindt en de venster-eindtijd van 11.00 uur voor de leveranciers niet haalbaar werd 
geacht, heeft Lidl tijdens het onderhandelingstraject geëist dat de supermarkt (aan de achterzijde) 
tot 14.00 uur bereikbaar moet zijn voor laden en lossen. Alleen onder deze voorwaarde wilde Lidl 
zich in Winkelcentrum Meerhoven vestigen. Een en ander wordt bevestigd in de gespreksverslagen 
van 9 december 2014 (productie 6) en 3 september 2015 (productie 7). Middels het verkeersbesluit 
van 3 december 2014 is de gemeente tegemoet gekomen aan de eis van Lidl. Hieruit kan worden 
afgeleid dat de komst van Lidl een cruciale, zo niet alles bepalende rol heeft gespeeld bij het 
verruimen van de venster-eindtijd van 11.00 naar 14.00 uur. De verruiming van de venster-eindtijd is 
destijds niet ingegeven door een probleem ten aanzien van de bevoorrading van de reeds aanwezige 
winkels – die konden immers al tussen 7.00 en 11.00 uur of ondergronds worden bevoorraad – maar 
door de eis van Lidl om tot 14.00 uur te kunnen laden en lossen. Het onbenoemd laten van de eis van 
Lidl – die de directe aanleiding vormt voor het oprekken van de venster-eindtijd middels een 
verkeersbesluit – getuigt niet van een transparant en zorgvuldig besluitvormingsproces. 

5.2 Winkeliersvereniging 
Zowel in het verkeersbesluit als in de beslissing op het bezwaar van de SBM stelt de gemeente dat de 
winkeliersvereniging akkoord is gegaan met de voorgenomen verkeersmaatregelen bij 
Winkelcentrum Meerrijk. Deze stelling dient echter in het juiste perspectief te worden geplaatst. In 
een brief van de winkeliersvereniging d.d. 5 september 2014 (productie 8), gericht aan DELA 
Vastgoed, blijkt dat de winkeliersvereniging de vraag is voorgelegd in hoeverre men bezwaren heeft 
tegen de verruiming van de venstertijd om vestiging van Lidl mogelijk te maken. Dit met als 
uitgangspunt dat Lidl gemiddeld één keer per dag na 11.00 uur bevoorraad zal worden. De 
winkeliersvereniging heeft hiermee ingestemd om de komst van Lidl te bewerkstelligen. Vanuit de 
winkeliersvereniging was geen behoefte om de venstertijden voor het gehele winkelgebied te 
verruimen. Sterker nog, de winkeliersvereniging heeft getracht deze verruiming van de venstertijden 
te voorkomen (zie punt 5.3 hierna). De gemeente suggereert ten onrechte dat verruiming van de 
venstertijden voor het gehele winkelgebied voor de reeds gevestigde winkels noodzakelijk was en/of 
door de winkeliersvereniging wordt toegejuicht. Daarnaast suggereert de gemeente ten onrechte dat 
de reeds gevestigde ondernemers in hun belangen zouden worden geschaad wanneer de 
oorspronkelijke venstertijden voor hen gehandhaafd zouden blijven. Behalve het faciliteren van de 
bevoorrading van Lidl, blijkt er voor de winkeliersvereniging geen ander belang te zijn om de venster-
eindtijd te verruimen van 11.00 naar 14.00 uur. 
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5.3 Oplossingen 
Zowel voorafgaand als na het in werking treden van het verkeersbesluit zijn door diverse partijen 
oplossingen aangereikt om (het grootste deel van de) voetgangerszone te ontzien van 
expeditieverkeer na 11.00 uur. Deze oplossingen zijn onbenoemd in de beslissing van de gemeente 
en zijn klaarblijkelijk niet of niet serieus meegenomen in de afwegingen die aan het verkeersbesluit 
en de beslissing op het bezwaar ten grondslag liggen. Deze oplossingen dienen alsnog expliciet in de 
afweging te worden meegenomen. In productie 9 worden deze oplossingen getoond, alsmede de 
situatie vóór en ná het verkeersbesluit. Het gaat om de volgende oplossingen: 

• Oplossing 1 
In het overleg dat voorafgaand aan het verkeersbesluit tussen de winkeliersvereniging en de 
gemeente heeft plaatsgevonden, heeft de winkeliersvereniging ervoor gepleit om de pollers 
(die de toegang regelen tot de voetgangerszone) enkele meters op te schuiven. Daarmee zou 
Lidl te allen tijden bevoorraad kunnen worden en zouden de oorspronkelijke venstertijden 
voor het grootste gedeelte van de voetgangerszone gehandhaafd kunnen blijven cq. middels 
een verkeersbesluit kunnen worden bekrachtigd. Zie productie 9 voor een schematische 
weergave van deze optie. Aan dit voorstel heeft de gemeente echter geen gehoor gegeven. 
 

• Oplossing 2 
Tijdens het overleg van 9 december 2014, waarin de gemeente de SBM in kennis had gesteld 
van het reeds genomen verkeersbesluit, heeft de SBM voorgesteld om de oorspronkelijke 
venstertijden van 7.00 tot 11.00 uur te handhaven maar een uitzondering te maken voor 
expeditieverkeer van Lidl. Dat expeditieverkeer zou de pollers dan middels een pasje, 
transponder of anderszins kunnen bedienen en daardoor ook tussen 11.00 en 14.00 uur 
toegang kunnen krijgen tot het winkelgebied. De winkeliersvereniging en DELA Vastgoed 
hebben tijdens dat overleg aangegeven voorstander te zijn van deze oplossing (zie productie 
6). Zie productie 9 voor een schematische weergave van deze oplossing. Wij constateren dat 
deze oplossing niet is meegenomen in de afweging van de gemeente.  
 

• Oplossing 3 
Tijdens het overleg van 3 september 2015 is door de SBM het voorstel gedaan om het 
winkelgebied d.m.v. twee pollers in twee zones te verdelen (zie productie 7). Eén zone 
(het grote winkelplein) die zoals voorheen tussen 7.00 en 11.00 uur toegankelijk is voor 
laden/lossen (en één zone (entree winkelcentrum) waarin Lidl kan laden en lossen tot 
14.00 uur. Zie productie 9 voor een schematische weergave van deze oplossing. Deze 
oplossing wordt ondersteund door Lidl en de commercieel manager (CBRE) van 
Winkelcentrum Meerrijk, alsmede de winkeliersvereniging. Aangezien de entree van het 
voetgangersgebied momenteel wordt geregeld met twee pollers, maar op de plek slechts 
één poller noodzakelijk is, kan de andere poller worden gebuikt om de entree van de 
tweede zone te regelen. Zodoende hoeft geen tweede poller te worden aangeschaft. Het 
is opmerkelijk dat in de beslissing van de gemeente wordt verwezen naar het overleg van 
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3 september 2015, maar dat met geen woord wordt gerept over deze oplossing. 
Opnieuw concluderen wij dat ook deze oplossing niet of niet serieus in de afweging van 
de beslissing is meegenomen. Op dringend verzoek van de SBM heeft zij op 7 april 2016, 
d.w.z. vijf weken na de beslissing op het bezwaar, een zeer summiere reactie van de 
gemeente ontvangen waarbij het voorstel is afgewezen (zie productie 10). De afwijzing is 
echter naar onze mening onvoldoende beargumenteerd. Zo wordt als argument 
aangevoerd dat de kosten voor deze oplossing niet in verhouding staan, maar worden 
geen bedragen genoemd. Daarnaast zijn sinds kort ook goedkopere alternatieven voor 
pollers beschikbaar, waaronder toegang met kentekenregistratie (productie 11). 

Uit bovenstaande blijkt dat partijen diverse voorstellen hebben gedaan richting gemeente om (het 
grootste deel van de) voetgangerszone te ontzien van expeditieverkeer na 11.00 uur. Deze 
oplossingen komen de bescherming van voetgangers en de veiligheid op de weg zeer ten goede. De 
gemeente heeft het al dan niet doorvoeren van deze oplossingen niet of onvoldoende 
beargumenteerd. Hier is sprake van een motiveringsgebrek en onzorgvuldige besluitvorming.  

5.4 Veiligheid, hinder en overlast 
In het verkeersbesluit stelt de gemeente het volgende: “Het is ongewenst om voertuigen door het 
winkelend publiek bij winkelcentrum Meerrijk te laten rijden. Hierdoor kan namelijk de veiligheid van 
de voetgangers niet worden gegarandeerd. Daarom geldt ter plaatse van het winkelcentrum Meerrijk 
een voetgangerszone, uitgezonderd fietsers.” Op basis van deze stelling kan men zich afvragen 
waarom de gemeente het voetgangersgebied ueberhaupt gedurende venstertijden openstelt voor 
expeditieverkeer. Immers, zo stelt de gemeente zelf, kan de veiligheid van voetgangers niet worden 
gegarandeerd als voertuigen door winkelend publiek rijden. Niettemin stelt de gemeente het gehele 
voetgangersgebied drie uur langer open dan oorspronkelijk het geval was terwijl daartoe geen enkele 
noodzaak is. Bovendien wijkt de gemeente hierbij af van de stedelijke richtlijn dat een 
voetgangerszone tot 11.00 uur toegankelijk mag zijn en alleen bij uitzondering tot 14.00 uur (zie 
productie 7). In dit licht zou alleen voor het gebied nabij de entree van Winkelcentrum Meerrijk een 
uitzondering tot 14.00 moeten worden gemaakt, maar voor het overgrote deel van het plein zouden 
de oorspronkelijke venstertijden moeten worden gehandhaafd middels een tweede zone. Door de 
gehele voetgangerszone tussen 7.00 en 14.00 open te stellen voor expeditieverkeer, wordt het voor 
dit verkeer mogelijk om gedurende het grootste gedeelte van de reguliere winkeltijden door het 
winkelend publiek te rijden met als gevolg dat voetgangers (waaronder kleine kinderen) met name in 
de drukkere middagperiode letterlijk van hun sokken worden gereden door o.a. bestelbusjes van 
pakketdiensten en andere dienstverleners. De SBM is van mening dat deze situatie haaks staat op het 
doel van het verkeersbesluit. Het besluit zou alleen al daarom moeten worden heroverwogen. 

Volgens de gemeente betekent de verruiming van de venstertijden van 11.00 tot 14.00 uur niet per 
definitie dat dit meer (onaanvaardbare) risico’s met zich mee zal brengen. De gemeente voelt zich 
gesterkt in haar standpunt doordat er sinds de feitelijke instelling van de voetgangerszone, met een 
venstertijd eindtijd tot 11.00 uur (dus de oorspronkelijke situatie), zich geen geregistreerde 
ongevallen hebben voorgedaan. Dit blijkt volgens de gemeente uit de ongevalsanalyse over de 
periode 2010 tot en met 2014 en uit navraag bij de bewoners. De SBM kan zich hierin volledig 
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vinden. De oorspronkelijke regeling met venstertijden van 7.00 tot 11.00 uur beperkte zich tot een 
dagdeel met relatief weinig bezoekers waardoor de kans op conflictsituaties tussen voetgangers en 
expeditieverkeer klein is. Het verbaast de SBM dan ook niets dat zich vóór het verruimen van de 
venstertijden geen geregistreerde ongevallen hebben voorgedaan (voor zover ongevallen in die 
periode werden geregistreerd) en dat nagenoeg geen klachten van bewoners zijn binnengekomen. 
Juist sinds het instellen van het verkeersbesluit van 3 december 2014 met een verruiming van de 
venster-eindtijd van 11.00 naar 14.00 uur ontvangt de SBM klachten van bewoners over hinder, 
overlast en bijna-ongelukken. Het verkeersbesluit dient de door het expeditieverkeer veroorzaakte 
risico’s en aantasting van het karakter van het winkelgebied nu juist te voorkomen of te beperken. 

De gemeente stelt dat ook al zou er sprake zijn van een toename van het aantal voetgangers (waarbij 
men waarschijnlijk doelt op de drukkere middagperiode), de verruiming van de venstertijden geen 
extra risico's met zich meebrengt. Hierbij spreekt de gemeente de verwachting uit dat verruiming van 
de venstertijden niet zal leiden tot toename van (zwaar) expeditieverkeer, maar tot een verspreiding 
van datzelfde vrachtverkeer binnen de venstertijden. Ook al zou dat laatste het geval zijn, dan nog is 
de aanwezigheid van (zwaar) expeditieverkeer in de drukkere periode van de dag ongewenst. 
Bovendien heeft de problematiek die zich thans in het winkelcentrum voordoet met name betrekking 
op bestelbusjes die de gehele dag actief zijn. In de oorspronkelijke situatie met venstertijden van 
7.00 tot 11.00 uur parkeerden de chauffeurs hun bestelbus na 11.00 uur buiten de voetgangerszone 
of in de ondergrondse parkeergarage waarin men de eerste twee uur gratis kan parkeren. Hetzelfde 
geldt voor taxi’s. De ervaring leert dat verruiming van de venstertijden van 11.00 tot 14.00 uur heeft 
geleid tot een toename van het dagelijkse aantal verkeersbewegingen van bestelbusjes in de 
voetgangerszone en de daarmee gepaarde hinder, overlast en onveiligheid. Hier is sprake van een 
onzorgvuldige besluitvorming waarbij de belangen van de bewoners van Meerhoven en derhalve een 
groot deel van het winkelend publiek (de daadwerkelijke gebruikers van de voetgangerszone) 
onvoldoende zijn meegewogen.  

Voorts stelt de gemeente dat zij bij het instellen van de venstertijden rekening geeft gehouden met 
het feit dat de zich in de omgeving bevindende basisschool een continurooster tot 14.30 uur heeft. 
Wat de gemeente niet vermeldt of waar de gemeente geen rekening mee heeft gehouden, is dat de 
lessen van deze basisschool op woensdag om 12.30 uur zijn afgelopen. Rond deze tijd rijdt regelmatig 
zwaar vrachtverkeer temidden van ouders en rondrennende kinderen. Deze situatie is onacceptabel 
en is niet meegenomen in het besluitvormingsproces. Hier is wederom sprake van onzorgvuldige 
besluitvorming. 

5.5 Samenspraak 
Het verkeersbesluit is volgens de gemeente tot stand gekomen in samenspraak met de 
winkeliersvereniging en heeft de goedkeuring van de politie. Opmerkelijk genoeg zijn bewoners of 
bewonersvertegenwoordigers niet gekend in het voortraject. Temeer omdat de SBM ieder kwartaal 
met de gemeente aan tafel zit om de ontwikkelingen rond Winkelcentrum Meerrijk te bespreken. 
Hieruit kan worden geconcludeerd dat de gemeente weinig oog heeft gehad voor de belangen van 
bewoners en daarmee het overgrote deel van het winkelend publiek. Hier is sprake van een 
eenzijdige en onzorgvuldige belangenafweging. 
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6. Conclusie
Samenvattend kan worden gesteld dat de vestiging van supermarkt Lidl een cruciale, zo niet alles 
bepalende rol heeft gespeeld bij het verruimen van de venster-eindtijden van 11.00 naar 14.00 uur. 
Wij zijn van mening dat dat de gemeente Eindhoven in haar beslissing op het bezwaar van de SBM 
alsmede bij het vaststellen van het verkeersbesluit een eenzijdige en onzorgvuldige 
belangenafweging heeft gemaakt waarbij onvoldoende rekening is gehouden met de regels die zijn 
verankerd in de Wegenverkeerswet 1994. Weliswaar is het verruimen van de venster-eindtijden voor 
het gehele winkelgebied vanuit het perspectief van de gemeente de goedkoopste en minst 
arbeidsintensieve oplossing (waarbij enkele de tijden van de pollers opnieuw moesten worden 
ingesteld), maar leidt deze verruiming tot onacceptabele risico’s voor voetgangers. Ondanks het feit 
dat de SBM niet in het voortraject is gekend, heeft zij op constructieve wijze oplossingen 
aangedragen om de bevoorrading van supermarkt Lidl nabij de entree van Winkelcentrum Meerrijk 
tot 14.00 uur mogelijk te maken en tevens de veiligheid van de voetgangers te waarborgen. Daarin 
wordt zij gesteund door de winkeliersvereniging, CBRE én Lidl. De gemeente heeft deze oplossingen 
niet of niet serieus meegenomen in de afwegingen die aan het verkeersbesluit en de beslissing op 
het bezwaar ten grondslag liggen. Deze oplossingen dienen alsnog expliciet in de afweging te worden 
meegenomen, waarbij onze eerste voorkeur uitgaat naar oplossing 3. De SBM is nog steeds en graag 
bereid om in nader overleg met de gemeente te trachten alsnog in der minne tot een oplossing te 
komen. Gelet op het vorenstaande verzoeken wij u het beroep gegrond te verklaren en het 
bestreden besluit te vernietigen. 

Met vriendelijke groet, 

Ruben Trieling 
Voorzitter Bewonersvereniging Grasrijk 
p/a Grasstrook 42 
5658 HG Eindhoven 

Nick Verstappen Jos Hendriks 
Bestuurslid Buurtvereniging Zand-, Bos- en Meerrijk Voorzitter Buurtvereniging Waterrijk 
Meerplein 115  Waterwereld 96 
5658 LL Eindhoven 5658 RM Eindhoven 

Correspondentieadres: Grasstrook 42, 5658 HG Eindhoven 
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Productie 1: Verkeersbesluit Winkelcentrum Meerrijk d.d. 03-12-2014 inclusief bijlage 

Productie 2: Bezwaar verkeersbesluit Winkelcentrum Meerrijk d.d. 16-02-2015 

Productie 3: Beslissing op bezwaar inzake verkeersbesluit Winkelcentrum Meerrijk d.d. 
04-03-2016 

Productie 4: Plattegrond wijk Meerhoven incl. ligging Winkelcentrum Meerrijk 

Productie 5: Locatie van de huidige winkels in Winkelcentrum Meerrijk 

Productie 6: Verslag Ontwikkelingen Winkelcentrum Meerrijk d.d. 09-12-2014 

Productie 7: Kort verslag bijeenkomst wijziging venstertijden winkelcentrum Meerhoven 
(Meerrijk) d.d. 03-09-2015 

Productie 8: Brief winkeliersvereniging inzake venstertijden Winkelcentrum Meerrijk d.d. 
05-09-2014 

Productie 9: Schematische weergave situatie vóór en ná het verkeersbesluit en drie 
oplossingen 

Productie 10: Afwijzing oplossing 3 d.d. 07-04-2016 

Productie 11: Kentekenregistratie als alternatief voor pollers 
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Verkeersbesluit Winkelcentrum Meerrijk,

Kenmerk 714140

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven neemt een verkeersbesluit voor de

volgende straten:

•Meerbos, Meerplein, Meerring en Meerzand.

Wettelijk kader

Voor de volgende inrichtingselementen in het plan is een verkeersbesluit vereist:

• Het instellen van een voetgangerszone op Meerbos, Meerplein, Meerring en Meerzand

(winkelcentrum Meerrijk), uitgezonderd fietsers en ontheffinghouders en tussen 7:00 tot 14:00u

zijn taxi’s en expeditieverkeer toegestaan;

• Het instellen van een lastbeperking van 45 ton op Meerbos, Meerplein, Meerring en Meerzand.

Het gemeentebestuur is bevoegd tot het nemen van dit besluit. De basis hiervoor is artikel 18, lid 1,

sub d van de Wegenverkeerswet 1994.

De onderstaande belangen zijn de basis voor het verkeersbesluit. Zij staan in artikel 2 van de

Wegenverkeerswet 1994:

• het verzekeren van de veiligheid op de weg;

• het instandhouden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

• het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van

de functie van objecten of gebieden.

Aanleiding

Meerbos, Meerplein, Meerring en Meerzand zijn bij de gemeente Eindhoven in beheer en maken

onderdeel uit van het winkelcentrum Meerrijk. Door de aanwezigheid van winkelpanden en onderliggende

parkeergarage is het noodzakelijk om verkeersmaatregelen te treffen.

Belangen a fweging

Meerbos, Meerplein, Meerring en Meerzand maken onderdeel uit van het Winkelcentrum Meerrijk. Het

is ongewenst om voertuigen door het winkelend publiek bij winkelcentrum Meerrijk te laten rijden.

Hierdoor kan namelijk de veiligheid van de voetgangers niet worden gegarandeerd. Daarom geldt ter

plaatse van het winkelcentrum Meerrijk een voetgangerszone, uitgezonderd fietsers.

Om te voorkomen dat de bevoorrading van de winkels wordt geblokkeerd geldt voor expeditieverkeer

tussen 7h en 14h een uitzondering voor het voetgangersgebied. Deze uitzondering geldt ook voor

taxiverkeer. Op deze manier kan de bevoorrading van de winkels plaatsvinden en blijven de

appartementencomplexen rondom het winkelcentrum per taxi bereikbaar.

Verder is onder het winkelcentrum Meerrijk een parkeergarage gelegen. Het dak van deze parkeergarage

kan echter maar een beperkte aslast verdragen. Daarom geldt op het parkeerdek een maximaal

toelaatbare aslast van 45 ton. Hiermee kan schade aan de parkeergarage worden voorkomen.

Samenspraak

Alle maatregelen die betrekking hebben op het Winkelcentrum Meerrijk zijn besproken met de

winkeliersvereniging. Zij hebben per brief laten weten akkoord te gaan met de voorgenomen

verkeersmaatregelen bij winkelcentrum Meerrijk.

Advies politie

De politie ziet erop toe dat de verkeersregels worden nageleefd. Daarom is het plan ook met haar

besproken. Zij is akkoord met dit besluit.

Besluit

Het verkeersbesluit nemen voor:

Nr. 35403

STAATSCOURANT 10

december

2014

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

10 december 2014Staatscourant 2014 nr. 354031



• Het instellen van een voetgangerszone op Meerbos, Meerplein, Meerring en Meerzand

(winkelcentrum Meerrijk), uitgezonderd fietsers en ontheffinghouders en tussen 7:00 tot 14:00u

zijn taxi’s en expeditieverkeer toegestaan;

• Het instellen van een lastbeperking van 45 ton op Meerbos, Meerplein, Meerring en Meerzand.

De maatregelen zijn aangegeven op tekening Voetgangerszone en aslastbeperking Winkelcentrum

Meerrijk, gedateerd op 02-12-2014.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen, tot uiterlijk 6 weken na publicatie van het besluit, schriftelijk bezwaar indienen

bij burgemeester en wethouders, Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste:

• de naam en het adres van de indiener

• de dagtekening

• een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht

• de gronden van het bezwaar.

Het bezwaar schorst niet de werking van het besluit.

Wel kan een belanghebbende, met een spoedeisend belang, binnen dezelfde termijn een voorlopige

voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-

Hertogenbosch.

Het verzoek om een voorlopige voorziening moet voldoen aan dezelfde eisen als een bezwaarschrift.

Eindhoven, 3 december 2014.

Hoogachtend,

namens burgemeester en wethouders van Eindhoven,

J.M.A. Splint

hoofd

10 december 2014Staatscourant 2014 nr. 354032



Voetgangerszone en aslastbeperking Winkelcentrum Meerrijk 02-12-2014 

Geldt niet voor: 
1. Taxi en expeditie van

07:00 uur tot 14:00 uur; 
2. Fietsers;
3. Ontheffinghouders

Geldt alleen voor dek 
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Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente Eindhoven 
Postbus 90150 
5600 RB Eindhoven 

Geachte B & W, 

Eindhoven, 16-01-2015 

Hierbij maken de Samenwerkende Bewonersverenigingen Meerhoven bezwaar tegen het 
besluit van B&W d.d. 3 december 2014 en gepubliceerd op 10 december 2014 in de 
Staatscourant inzake het verkeersbesluit om de toegankelijkheid van de voetgangerszone 
van Winkelcentrum Meerrijk te verruimen van 7.00 -11.00 uur naar 7.00 -14.00 uur. 

Onze primaire doelstelling is het behartigen van de belangen van de bewoners en juist deze 
groep is niet gekend in het vooroverleg. Dit kan opgevat worden als het buitensluiten van 
belangengroepen en het ondersteunen van ondernemersbelangen. Vanwege de goede 
samenwerking en informatie uitwisseling op andere onderwerpen gaan wij daar echter niet 
van uit. 

Het belang wat wij willen benadrukken en, wat naar onze opvatting, niet wordt ondervangen 
door toezicht op de verkeersregels is, is het gevaar voor voetgangers van zwaar transport 
door een voetgangerszone. De huidige regeling beperkt zich tot een tijdsvenster met relatief 
weinig bezoekers. De verruiming betekent dat ook de lunchtijd binnen het venster valt 
inclusief de veel drukker bezochte middagen van het winkelend publiek. Wij zijn daarom van 
mening dat deze verruiming leidt tot een onaanvaardbaar risico ten aanzien van de 
voetgangers. 

Wij willen dan ook voorkomen dat door een ernstig ongeval pas op een constructieve wijze 
met alle betrokkenen naar een werkbare oplossing wordt gekeken. Wij denken daarbij 
bijvoorbeeld aan een Logistiek en Veiligheidsplan. 

Voor de slimste stad van Nederland moeten verkeersbeperkende oplossingen inclusief 
toegangscontrole voor de winkeliers en andere bewonerswensen te realiseren zijn. 

Wij vertrouwen erop dat u op uw besluit terugkomt en met ons eerst het overleg aangaat. 

De Samenwerkende Bewonersverenigingen Meerhoven 

Bezwaar besluit B & W d.d. 3-12-2014 en gèpubliceerd SC 10-12-2015 Pagina 1 
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,,__ 
'1N EINDHOVEN ,,__ VERZONDEN 4 MRT 2016 

Retouradres Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven 

AANGETEKEND 

Samenwerkende Bewonersverenigingen 
Meerhoven 
p/a De heer R. Trieling 

Grasstrook 42 

5658 HG EINDHOVEN 

gemeente Eindhoven 

Sector Veiligheid en Bestuur 

Behandeld door mw. mr. S.K. Rijvers 

Telefoon (040) 238 2697 

Ons kenmerk BZ-15-0194-001 

Verzenddatum: 

VERZONDEN 4 MRT 2016 

Betreft: beslissing op bezwaar inzake verkeersbesluit Winkelcentrum Meerrijk 

Geachte heer Trieling, 

U heeft op 16 januari 2015 bezwaar gemaakt tegen onze beslissing van 3 december 

2014. Met deze beslissing zijn wij overgegaan tot het instellen van een 

voetgangerszone in Winkelcentrum Meerrijk, waarbij een uitzondering is gemaakt 

voor onder meer expeditieverkeer en taxi's van 7 tot 14 uur (verder: verkeersbesluit). 

Met oprechte excuses voor de vertraagde afhandeling berichten wij u hierbij over 

onze beslissing op bezwaar. 

Onze beslissing 

Wij hebben besloten uw bezwaar ongegrond te verklaren. Dit betekent dat wij het 

verkeersbesluit in stand laten. Dit lichten wij hieronder toe. 

Heroverweging 

Bij verkeersbesluit van 3 december 2014 hebben wij - voor zover hier van belang -

besloten om een voetgangerszone in te stellen op Meerbos, Meerplein, Meerring en 

Meerzand (hierna: winkelcentrum Meerrijk), omdat het vanwege de veiligheid van de 

voetgangers niet gewenst is om voertuigen door het winkelend publiek te laten 

rijden. Een uitzondering is gemaakt voor fietsers en ontheffing houders, en tussen 

7:00 en 14:00 uur voo r taxi's en expeditieverkeer. De uitzondering voor het 

expeditieverkeer is om te voorkomen dat de bevoorrading van de winkels wordt 

geblokkeerd en de uitzondering voor taxi's moet ervoor zorgen dat de 

appartementencomplexen rondom het winkelcentrum bereikbaar blijven. 

Zowel de winkeliersvereniging als de politie zijn akkoord gegaan met de genoemde 

maatregelen, waarbij de politie heeft aangegeven toe te zien op de naleving van de 

verkeersregels. 

U heeft als Samenwerkende Bewonersverenigingen Meerhoven hiertegen op 

16 januari 2015 bezwaar gemaakt. Dit bezwaar heeft u ingediend namens de 

Buurtvereniging Zand-, Bos- en Meerrijk, Bewonersvereniging Grasrijk en 

Buurtvereniging Waterrijk. 

Bezoekadres Stadhuisplein 1 O 
5611 EM Eindhoven 
www.eindhoven.nl 

Postadres Postbus 90150 
5600 RB Eindhoven 
gemeente@eindhoven.nl 
Telefoon 14 040 
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Uw bezwaren 

Uw bezwaren zijn in essentie gericht tegen de verruiming van de venstertijden. Er 

geldt een tijds beperking van 7:00 tot 11 :00 uur, een tijdstip met relatief weinig 

bezoekers. U bent van mening dat door de verruiming naar 14:00 uur meer mensen in 

het winkelcentrum aanwezig zullen zijn, dit vanwege de lunchtijd en de 

aanwezigheid van meer winkelend publiek. U wijst op het gevaar van zwaar transport 

door een voetgangerszone, welke niet kan worden ondervangen door toezicht op de 

verkeersregels. U vindt dat de verruiming tot een onaanvaardbaar risico ten aanzien 

van de voetgangers leidt. U verzoekt om samen te kijken naar een werkbare 

oplossing. 

Hoorzitting 

U heeft op 9 november 2015 per mail aangegeven dat u afziet van de hoorzitting. 

Beoordeling 

Nagegaan dient te worden of het verkeersbesluit terecht en op juiste grond tot stand 

is gekomen. 

Bij de beoordeling zijn onder meer de volgende bepalingen van belang. 

In artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW) is bepaald dat maatregelen op of 

aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg geschieden krachtens een 

verkeersbesluit, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van 

het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of een weggedeelte gebruik 

mag maken. 

In artikel 2, eerste lid, van de WVW is bepaald dat de vastgestelde regels strekken tot: 

a. het verzeke ren van de veiligheid op de weg; 

b. het beschermen van weggebruikers en passagiers; 

c. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan; 

d. het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer. 

Op grond van het bepaalde in tweede lid kunnen de regels ook strekken tot: 

a. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of 

schade alsmede de gevolgen voor het milieu( ... ); 

b. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het 

karakter of van de functie van objecten of gebieden. 

Ingevolge artike l 21 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het 

wegverkeer (BABW) vermeldt de motivering van het verkeersbesluit in ieder geval 

welke doelstelling of doelstellingen met het verkeersbesluit worden beoogd. Daarbij 

wordt aangegeven welke van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de WVW 

genoemde belangen ten grondslag liggen aan het verkeersbesluit. Indien tevens 

andere van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de WVW genoemde belangen in 
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het geding zijn, wordt voorts aangegeven op welke wijze de belangen tegen elkaar 

zijn afgewogen. 

Wij overwegen als volgt. 

Ingevolge de jurisprudentie, zie onder meer ECLl:NL:RVS:2013:CA3670, is het geen 

vereiste om de absolute noodzaak van een verkeersbesluit aan te tonen. Voldoende 

is dat met het verkeersbesluit de eraan ten grondslag gelegde belangen, bedoeld in 

artikel 2, eerste en tweede lid, van de WVW, worden gediend en dat inzichtelijk 

gemaakt wordt op welke wijze deze belangen tegen elkaar zijn afgewogen. 

Wij stellen vast dat het verkeersbesluit is gericht op het instellen van een 

voetgangerszone voor 7:00 tot 14:00 uur. Ons is gebleken dat er sinds enkele jaren 

feitelijk een voetgangerszone was gerealiseerd, zonder dat hier een formeel 

verkeersbesluit aan ten grondslag lag. De aanvankelijke venstertijden waren 7:00 uur 

tot 11 :00 uur, met het instellen van het formele verkeersbesluit zijn de venstertijden 

vastgesteld op 7:00 tot 14:00 uur. 

Wij constateren dat het verkeersbesluit is genomen uit oogpunt van veiligheid. Het is 

immers niet wenselijk om voertuigen door het winkelend publiek bij winkelcentrum 

Meerrijk te laten rijden. Dit verkeersbesluit is tot stand gekomen in samenspraak met 

de winkeliersvereniging en heeft de goedkeuring van de politie. 

Blijkens het besluit is er gewicht toegekend aan de belangen zoals neergelegd in 

artikel 2, eerste en tweede lid, van de WVW. Door het instellen van het 

voetgangersgebied wordt het winkelcentrum Meerrijk een aantrekkelijke 

verblijfsplek en is om expeditie mogelijk te maken gekozen voor venstertijden 

waarbinnen expeditie en taxivervoer kan plaatsvinden. 

Wij zien geen reden om te twijfelen aan de noodzaak voor het instellen van dit 

verkeersbesluit noch zien wij reden om te oordelen dat er geen afdoende 

belangenafweging heeft plaatsgevonden. 

Wij kunnen ons vinden in de gestelde belangen voor het instellen van het 

verkeersbesluit, namelijk het verzekeren van de veiligheid op de weg, het in stand 

houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan, en het 

mogelijk maken dat het winkelcentrum in bedrijf kan zijn waarbij op een veilige 

manier hiervan gebruik kan worden gemaakt. 

Tevens kunnen wij ons vinden in de gemaakte uitzonderingen. Gelet op het belang 

van de in het winkelcentrum bevindende ondernemers en daarmee het belang van 

het winkelend publiek- de winkels moeten gevuld zijn-, en gelet op het belang van 

degenen die daar wonen, is naar onze mening terecht waarde gehecht aan de 

bevoorrading van de winkels en de bereikbaarheid van de appartementencomplexen 

rondom het winkelcentrum. 
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Overigens hebben wij bij het instellen van de venstertijden rekening gehouden met 

het feit dat de zich in de omgeving bevindende basisschool een continurooster tot 

14.30 uur heeft. 

Ten aanzien van uw bezwaren merken wij het volgende op. Wij lezen in uw bezwaren 

dat deze zijn gericht tegen de verruiming van de eindtijd van 11 :00 uur naar 14:00 

uur. De bezwaren zijn derhalve niet gericht tegen de instelling van de venstertijden, 

en ook niet tegen de venstertijden 7:00 tot 11 :00 uur. 

In essentie komt uw bezwaar erop neer dat de venstertijd zich oprekt naar een 

tijdstip dat er toename is van publiek in het winkelcentrum, waarmee er volgens u 

een onaanvaardbaar risico voor de voetgangers wordt genomen. 

Wij constateren dat er geen onderzoek is gedaan naar het aantal voetgangers en ook 

geen cijfers bekend zijn over de toename van het aantal voetgangers. Wij menen 

echter dat ook al zou er sprake zijn van een toename van het aantal voetgangers, de 

verruiming van de venstertijden geen extra risico's met zich meebrengt. Het ligt 

namelijk niet in de verwachting dat met de verruiming van de venstertijden het 

expeditieverkeer, de verkeersintensiteit en het aantal verkeersbewegingen zullen 

toenemen; in de nieuwe situatie wordt slechts aan de uitzonderingsgevallen de 

mogelijkheid geboden om ruimere toegang te hebben tot de voetgangerszone. Het 

instellen van venstertijden zal dan ook een beperkt effect hebben, het zal niet leiden 

tot toename van (zwaar) expeditieverkeer, maar tot een verspreiding van datzelfde 

vrachtverkeer binnen de venstertijden. 

Ons inziens betekent dit niet per definitie dat dit meer (onaanvaardbare) risicio's met 

zich mee zal brengen. Wij voelen ons gesterkt in ons standpunt doordat er sinds de 

feitelijke instelling van de voetgangerszone, met een venstertij d eindtijd tot 11.00 

uur, zich geen geregistreerde ongevallen hebben voorgedaan. Dit blijkt uit de 

ongevalsanalyse over de periode 2010 tot en met 2014 en uit navraag bij de 

bewoners. 

Hoewel wij uw ongerustheid begrijpen, zien wij, zoals hierboven weergegeven, geen 

reden om te denken dat de verruiming van de venstertijden zal leiden tot een 

verkeersonveilige situatie voor voetgangers. 

Conclusie 

Uit het voorgaande volgt dat het verkeersbesluit terecht en op juiste grond tot stand 

is gekomen. Er is in voldoende mate duidelijk gemaakt door welke belangen het 

verkeersbesluit is ingegeven en is voldoende inzichtelijk gemaakt op welke wijze de 

belangen tegen elkaar zijn afgewogen. Hoewel wij begrip hebben voor de 

ingebrachte bezwaren, kunnen deze niet leiden tot een ander oordeel. 
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Overig 

Volledigheidshalve vermelden wij dat naast deze formele bezwaarprocedure er nog 

een informeel traject loopt, waarbij u in gesprek bent met medewerkers van onze 

gemeente, waaronder de Gebiedsmanager en Gebiedscoördinator Meerhoven. Er is 

op 3 september 2015 een overleg geweest, waar een aantal opties naar voren zijn 

gebracht. De opties zijn onderzocht en hebben tot het volgende geleid: 

1. De winkeliers van Meerrijk worden (nogmaals) verzocht om snelheid in het gebied, 

ook van hun leveranciers, aan te passen en zo nodig mensen aan te spreken op 

ongewenst verkeersgedrag . 

2. Er wordt gezocht naar verduidelijking van de bebording rondom het 

winkelcentrum, zodat nog beter mogelijk gemaakt wordt om mensen op ongewenst 

verkeersgedrag aan te spreken. Tijdens de bewonersavond op 3 maart 2016 zal 

hierover afstemming met de buurt plaatsvinden. 

Beroepsmogelijkheid 

Indien u het niet eens bent met deze beslissing kunt u op grond van de Algemene 

wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van deze brief hiertegen 

schriftelijk beroep instellen bij de rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, 

postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Naast dit beroepschrift kunt u, indien u 

een spoedeisend belang heeft, bij de voorzieningenrechter van de rechtbank 

eventueel een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Zowel voor het instellen 

van beroep als voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u 

griffierecht verschuldigd. 

Vragen 

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelende medewerker 

mevrouw mr. S.K. (Sabita) Rijvers. Zij is in de regel bereikbaar op dinsdag tot en 

donderdag onder het telefoonnummer 040 - 238 2697. 

Hoogachtend, 

namens het college van burgemeester en wethouders, 
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Openbare Ruimte, Verkeer & Milieu*** 

<Adres_Contactpersoon_Dienst_Onderdeel.doc> *** t.a.v. de heer R.E.M . Stevens 

AIHD /FA/ un it 1 /t.a.v. M. Driessen / G. Meijer 
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 gemeente Eindhoven 
 A 

Projectmanagement, Afdeling PM 

Behandeld door I. Bussem 

15-12-2014 

Verslag  Ontwikkelingen Winkelcentrum Meerrijk 

Betreft: vergadering van 09-12-2014, locatie Nachtegaallaan 15, aanvang 11.30 uur. 

Aanwezig Aanwezig 

Ruben Trieling 

Harry vd Kalle 

Jos Hendriks 

Dennis Kuiten 

Bewonersver. 

Bewonersver. 

Bewonersver. 

Dela vastgoed 

X 

X 

- 

X 

Paul Nieuwenburg 

John Jacobs 

Inge Bussem 

CBRE 

Gem. Eindhoven 

Gem. Eindhoven 

X 

X 

X 

1 Opening bijeenkomst 

Beiden partijen hadden behoefte aan een overleg. Gemeente heeft dit 

geïnitieerd, zit het overleg voor en maakt hiervan het verslag.  

Er is een begin 2014 een kwartaaloverleg Meerrijk opgestart. Dit was in 

eerste instantie project gerelateerd maar de aspecten worden echter steeds 

meer gebruik-gerelateerd. Ben Demilt is de gebiedscoördinator van 

Meerhoven en heeft om die reden het voorzitterschap. Eerstvolgend 

overleg staat gepland in de week voor kerst. CBRE is hiervoor reeds 

uitgenodigd.   

IB 

2 Voorstelronde en feitelijke situatie 

Voorstelronde 

• Harry vd Kalle: vertegenwoordiger bewonersvereniging Zandrijk,

Bosrijk, Meerrijk 

• Ruben Trieling: vertegenwoordiger bewonersvereniging Grasrijk

en site www.meerhoven.nl 

• Jos Hendriks, ook vertegenwoordiger van bewonersvereniging,

kon helaas niet aanwezig zijn. 

• Dennis Kuiten: Dela vastgoed, commercieel manager onderdeel

winkelcentra, strategie 

• Paul Nieuwenburg: CBRE, operationeel beheerder van het 

winkelcentrum Meerrijk. Hét aanspreekpunt voor de bewoners en

winkeliers. 

• John Jacobs: Projectmanager Meerrijk 

• Inge Bussem: aangeschoven namens Dieke Fijen voor overall

Meerhoven. 
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Eigendomsverhouding 

Dela vastgoed heeft het volgende eigendom 

- van de 4 bouwblokken (A, B, D, C in volgorde van bouwen) alle 

commerciële ruimtes op de begane grond  

- de openbare parkeergarage, behalve de buitenring (= particuliere 

garage).  

- Eigenaar van 25 appartementen in Blok D (boven Kruidvat/Hema) 

Het gezondheidscentrum op de 1e verdieping is te bereiken via de apotheek 

op de begane grond. Beide panden zijn géén eigendom van Dela Vastgoed. 

Dit is in handen van een derde partij: Koning beleggingen. Korein op de 

begane grond is wel eigendom van DELA 

3 Verantwoordelijkheden 

Er is onduidelijkheid over wie verantwoordelijk is voor wat binnen Meerrijk 

gebeurt. Daarom hieronder een summier basisschema.  

a) Alle (niet gebouwde) openbare ruimte is eigendom van de gemeente

b) Winkels, inclusief roltrap protalen ed. en parkeergarage is eigendom van

Dela Vastgoed. Zij heeft het beheer hiervan elders ondergebracht:  

- CBRE: winkels inclusief Tapit Roland. 

- Q-park: parkeergarage, inclusief inritten en expeditiestraat.  

- VPNA: brandmeldinstallatie/alarm parkeergarage 

4 Veiligheid 

Pollers, door verruiming venstertijden 

Het gemeentelijke beleid met betrekking tot de pollers volgt het 

centrumbeleid (vastgesteld). Dit betekent dat tijdens de venstertijden de 

pollers naar beneden zijn en daarbuiten omhoog staan. Nu de venstertijden 

verruimd worden door de komst van Lidl, staat de poller dus ook langer naar 

beneden. Voorheen van 7.00 tot 11.00uur, nu van 7.00 tot 14.00uur. Hiervoor 

is middels een verkeersbesluit (de enige mogelijkheid binnen het huidige 

beleid) tegemoet gekomen aan de wens van Lidl. Een en ander met 

goedkeuring van de winkeliersvereniging. Het besluit heeft echter nog een 

inspraak periode te doorlopen. 

Bewoners melden dat er nu problemen ontstaan met bestelbusjes die tot 

14.00uur over het dek rijden. Hierdoor ontstaan in de ogen van de bewoners 

onnodige onveilige situaties. 

Ondanks dat het een bewuste afweging is geweest om de Lidl naar centrum 

Meerrijk te halen en de pollertijd af te stemmen op de schooltijden (behalve 

op woensdag) heeft het de voorkeur van de vertegenwoordigers van de 
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bewoners om IVM VEILIGHEID de poller toch na 11 uur te sluiten.  

Hoe kan dit technisch geregeld worden?  

Volgens de bewonersvereniging zou het namelijk al voldoende zijn als enkel 

Lidl na 11 uur (nog één keer) een vrachtwagen op het dek op kan laten. Voor 

de overige winkels is dit niet nodig. Dela Vastgoed kan zich hierin vinden.  

Gemeente geeft aan dat het niet alleen een technische afweging is. Het is 

namelijk een afwijking op het beleid van de gemeente Eindhoven. Er zal dus 

waarschijnlijk een nieuw beleid gemaakt moeten worden.  

De bewonersverenigingen zullen bovenstaande problematiek i.v.m. 

veiligheid inbregen op het kwartaaloverleg d.d. 16-12-2014. 

Daarnaast zal Dennis Kuiten aan Harry vd Kalle bevestigen, middels een 

email, dat ook Dela Vastgoed voorstander is van een systeem waarbij de 

poller na 11 uur weer omhoog gaat en er enkel een uitzondering gemaakt 

moet worden voor Lidl om (bijvoorbeeld middels een pasje) nog één keer 

het dek op te gaan buiten deze venstertijden.  

Gemeente zal nagaan hoe de werking van de poller is en of het technisch 

mogelijk is dat één partij buiten de venstertijden deze poller kan bedienen. 

Daarnaast zal het proces inzichtelijk gemaakt worden hoe te komen tot een 

aanpassing van het beleid (of nieuw beleid) voor venstertijden 

Winkelcentrum Meerrijk.  

HvdK / RT 

DK 

JJ 

JJ 

5 Leegstand in het centrum 

Harry en Ruben geven aan dat er vanuit de bewoners twijfels zijn of het wel 

verstandig is dat er nu 3 supermarkten gevestigd zijn in het winkelcentrum. 

De praktijk zal het uit moeten wijzen.  

Dela Vastgoed heeft de keuze bewust gemaakt, om er hopelijk op deze 

manier voor te zorgen dat mensen die nu elders hun boodschappen gaan 

doen, toch weer zullen kiezen voor winkelcentrum Meerrijk. Het blijkt 

namelijk dat veel mensen naast de reguliere supermarkt ook een Aldi/Lidl 

willen bezoeken. Dat is vanaf nu ook mogelijk in wc Meerrijk.  

Verder is de vraag gesteld over wat er gaat gebeuren met de leegstaande 

winkelpanden.  

Dela Vastgoed wil even afwachten wat er gebeurt door de komst van de Lidl. 

Door een aantal winkels is aangegeven dat er na opening van inrit Zuid en 

de aangekondigde komst van de Lidl iets meer omzet gegenereerd is. Indien 

dat het geval is zullen nieuwe ondernemers eerder naar het winkelcentrum 

komen. Het is dus nog even afwachten.  

Het is lastig om in te spelen op een tijdelijke invulling door bijvoorbeeld 
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starters of kleine ondernemers. De casco winkelpanden zijn écht casco. Er 

moet behoorlijk geïnvesteerd worden om de panden gereed te maken voor 

winkels/bedrijven. Daartoe is Dela nu nog net bereid. Voor de reeds 

ingerichte winkels kan dit wel een kans worden. 

6 Bereikbaarheid  

Volgens de bewonersvereniging en DELA is de verbinding Waterrijk – 

Meerrijk slecht. Hierdoor zal een groot gedeelte van het verzorgingsgebied 

niet regelmatig haar boodschappen doen in Meerrijk. Voorbereidingen voor 

de langzaam verkeer verbinding (nieuwe brug of tijdelijke aansluiting) 

vanuit Meerrijk wordt komend jaar opgestart.  

Het kruispunt bij inrit Zuid (verlengde grasbaan) is nog altijd niet vernieuwd. 

De planning was gereed zijn van dit kruispunt voor de kerst 2014. Het is 

onduidelijk waarom dit niet gerealiseerd is. Intern bij de gemeente nagaan 

wat de actuele planning is.  

Bebording is nog niet aangepast conform plan. Het winkelcentrum staat nog 

altijd niet goed aangegeven. Ben Demilt is hiervoor aanspreekpunt. 

Meenemen in het kwartaaloverleg.  

Via de bewonersvereniging is er melding gemaakt over de openingstijd van 

de parkeergarage. Deze is maar tot 22.00uur toegankelijk voor bezoekers. 

Afgesproken is dat Dela Vastgoed/CBRE dit zullen bespreken en eventueel 

verruimen naar 23.00uur. Door te monitoren moet de afweging gemaakt 

worden of hiermee de veiligheid niet in het geding komt i.v.m. bv racende 

auto’s in de garage.  

JJ 

HvdK / RT 

7 Rondvraag  

Horeca in het park.  

Dennis Kuiten wil graag weten hoe de bewoners hierover denken. Hij heeft 

namelijk te horen gekregen dat de bewoners hier heel positief tegenover 

staan. Los van het initiatief ziet Dela Vastgoed in deze tijd liever dat er een 

ontmoetingsplek wordt gerealiseerd in Meerrijk zelf. Het winkelcentrum 

heeft het nu namelijk al moeilijk, en dan vooral de horeca. Het lijkt dus 

onlogisch om nu een tweede horeacapunt te voorzien.  

Harry vd Kalle geeft aan dat het de bewoners te doen is om een 

ontmoetingsplaats in het park. De bewonersinitiatieven hebben een mooi 

plan, wat perfect aansluit bij de wensen uit de buurt. Dit is nu geparkeerd. 

Verder is het niet duidelijk of de bewoners achter de Feel Good staan.  

Speeltoestellen centrum Meerrijk 

Is het mogelijk om speeltoestellen te plaatsen in het centrum van Meerrijk? 
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Zowel Dela Vastgoed als de bewonerverenigingen zien hier voordelen in. De 

vraag is aan de gemeente gesteld waar dit dan plaats zou kunnen vinden. 

Dela Vastgoed is eventueel bereid om hierin financieel bij te dragen.  

Laad en losplek 

Er is de gemeente op gewezen dat het voor de koeriersdiensten en 

invalidenvervoer geen doen is om buiten venstertijden voor de  “poort”te 

blijven staan. Ook hier graag een oplossing voor bedenken. 

JJ 

JJ 

8 Afsluiting 

Iedereen wordt bedankt voor het constructieve overleg.  

Er is een vervolgoverleg gepland op 3 maart 2015 om 11.00 uur.  

Locatie: Nachtegaallaan 15.  
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Kort verslag bijeenkomst wijziging venstertijden winkelcentrum Meerhoven (Meerrijk) 

3 september 2015 

Aanwezig: 

Diana Baard CBRE 

Jules Vervoort LIDL 

Jos Hendriks bv Waterrijk 

Ruben Trieling bv Grasrijk 

Nick Verstappen VVE (appartementen Meerrijk) 

Julius Schönhoff Vergunningen gemeente 

John Jacobs Projectleider gemeente 

Ben Demilt Gebiedscoördinator Meerhoven (notulist) 

Afwezig met kennisgeving:  Dennis Kuiten  DELA 

Probleemstelling: 
De LIDL heeft voor het openen van een vestiging in het winkelcentrum bij de gemeente  bedongen 
dat de venstertijd, tbv het laden & lossen, is verruimd van 11.00 naar 14.00. 

Bewonersverenigingen hebben bezwaar gemaakt tegen het Verkeersbesluit tot  verruiming van de 
venterstertijd omdat dit in het winkelgebied  gevaarlijke situaties oplevert voor bezoekers. 
Dit wordt mede veroorzaakt door de pakketdiensten die ook gebruik maken van de ruimere 
venstertijd  en het winkelgebied doorkruisen.  

Verklaring Gemeente Eindhoven 
In het kader van de leefbaarheid en de  gebiedspromotie voor Meerhoven heeft de  gemeente 
ingestemd met uitbreiding van de venstertijd. Hiervoor is gebruik gemaakt van de stedelijke richtlijn 
die hierop van toepassing is en dat is 11.00 of bij uitzondering 14.00 uur. 

Mogelijk alternatief 
Na het doornemen van diverse opties is het idee ontstaan om te bekijken of  het winkelgebied, dmv 
het plaatsen van twee pollers,  in zones kan worden verdeeld. Eén zone in het winkelgebied tot 11.00 
uur (zoals voorheen) en één zone  van De Hangar tot AH tot 14.00 uur zodat de LIDL voor die tijd kan 
laden&lossen. 

John Jacobs zal deze mogelijkheid intern bespreken. Misschien is het mogelijk om hiervoor de 
huidige entree met twee pollers aan te passen zodat er eentje verplaatst kan worden.  
John zal proberen antwoord te geven voor het Kwartaaloverleg Meerrijk van 22 september 2015. 
Indien het voorgaande niet wordt overgenomen zal worden bekeken of met bebording en 
handhaving  de situatie kan worden verbeterd. 
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Situatie vóór verkeersbesluit 

Situatie ná verkeersbesluit

7.00-11.00 

7.00-14.00



Oplossing 1 

7.00-11.00 

Oplossing 2 

7.00-11.00 

(7.00-14.00) 



Oplossing 3 

7.00-11.00 

7.00-14.00 
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Ruben Trieling

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

John Jacobs <j.jacobs@eindhoven.nl>
donderdag 7 april 2016 16:47
Ruben Trieling
Inge Bussem; Arno van den Broek; Ard Kuijpers; Jos de Graef 
venstertijden

Hallo Ruben, 

Hierbij de korte inhoudelijke reactie met betrekking tot jullie bezwaarschrift “venstertijden” en de afwijzing van de 
gemeente Eindhoven. 

Het belangrijkste argument vanuit de afdeling verkeer is  dat de verruiming van de venstertijden niet ten koste gaan 
van de veiligheid. De kosten voor een eventuele oplossing door “twee pleinen” te realiseren staan niet in 
verhouding. 
De oplossing is tevens vanuit stedenbouwkundig oogpunt niet gewenst en niet de bedoeling. Dit hebben wij verder 
niet onderbouwd omdat voor ons het verkeersverhaal zwaarder weegt. 

Hopende jou hiermee voldoende te hebben geïnformeerd verblijven wij. 

Met vriendelijke groet John Jacobs  

John Jacobs | Projectmanager sector projectmanagement  | Gemeente Eindhoven |Nachtegaallaan | 
040 238 6058 | j.jacobs@eindhoven.nl   

************************************************************************
*** 
De disclaimer van e-mail van de gemeente Eindhoven vindt u op 
http://www.eindhoven.nl/web/show/id=432311 
Dit bericht is gecontroleerd op virussen en virusvrij verzonden. 
************************************************************************
*** 
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(http://www.nvvc-congres.nl/)

Amersfoort vervangt bollards door 
camera’s met kentekenregistratie

(http://vnet.verkeersnet1.netdna-cdn.com/wp-
content/uploads/2016/03/tholen.jpg)Een deel van de beweegbare 

verkeerspalen in het winkelgebied van de binnenstad van Amersfoort gaat 
verdwijnen. In plaats van palen die het autoverkeer tegenhouden, plaatst de 

gemeente op 7 locaties camera’s met kentekenregistratie.

Wie het gebied binnenrijdt buiten de tijdstippen voor laden en lossen, krijgt 
dan automatisch een boete thuisgestuurd.

De handhaving met camera’s is vooralsnog een proef die twee jaar gaat 
duren. Voor het gebied zelf verandert er niets: het blijft een 

voetgangersgebied waarin gewone voertuigen alleen mogen laden en lossen.

Page 1 of 3Amersfoort vervangt bollards door camera’s met kentekenregistratie – VERKEERSN...
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Het huidige systeem met de palen die omhoog komen buiten de laad- en 

lostijden is echter verouderd en aan vervanging toe, aldus de gemeente. Het 
systeem met camera’s is niet alleen moderner, maar ook goedkoper en 

gebruiksvriendelijker (geen pasjes). Daarnaast zorgen de beweegbare palen 
regelmatig voor schade aan voertuigen en in een aantal gevallen voor 

persoonlijk letsel. Auto’s rijden de paal al dan niet bewust aan, en een paar 
jaar geleden kwam er ook een jonge fietser ten val toen een paal omhoog 

kwam. Op de drukke locaties is de beweegbare paal van een LED-ring 
voorzien, zodat hij beter opvalt, maar beweegbare palen midden in een 

rijbaan vormen altijd een risico, zo stelt Amersfoort.

Een ander voordeel is dat hulpdiensten bij het systeem van cameratoezicht 

de straten kunnen inrijden zonder dat kostbare tijd verloren gaat.

Inmiddels heeft een tiental gemeenten de palen vervangen door camera’s of 
zijn bezig met plannen daarvoor, zoals Delft, Alphen aan den Rijn, Haarlem, 

Dordrecht, Tholen en Zwolle.
De gemeente Zeist kent al een paar jaar een dergelijk systeem. Aanvankelijk 

waren er enkele tientallen overtredingen per dag, ondanks de 
waarschuwingen bij de toegangen, maar dat is afgenomen tot enkele per dag.

De politie heeft overigens soms nog wel enkele bedenkingen, omdat bollards 

het risico op ramkraken zouden verminderen.

Voor vervanging van de bollards door camera’s is in Amersfoort  zo’n €1 
miljoen uitgetrokken, maar de gemeente verwacht dat er een besparing van 

rond €100.000 per jaar is te realiseren.

(http://www.paulrijnders.nl/)

Mail de redactie (../info/tip-verkeersnet-nl/)
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MEER OVER DIT ONDERWERP

Inzet 
kentekenherkenning 
voor onderzoek aan 
regels gebonden
(http://www.verkeersnet.
nl/18188/inzet-
kentekenherkenning-
voor-onderzoek-aan-
regels-gebonden/)

Meer parkeergemak 
door invoering 
kentekenherkenning 
parkeergarages
(http://www.verkeersnet.
nl/16687/meer-
parkeergemak-door-
invoering-
kentekenherkenning-
parkeergarages/)

Resultaten Grootschalig 
Verkeersonderzoek 
Personenverkeer 
beschikbaar
(http://www.verkeersnet.
nl/15847/resultaten-
grootschalig-
verkeersonderzoek-
personenverkeer-
beschikbaar/)

(http://www.verkeersnet.nl/18188/inz
et-kentekenherkenning-voor-
onderzoek-aan-regels-gebonden/)

(http://www.verkeersnet.nl/16687/me
er-parkeergemak-door-invoering-
kentekenherkenning-
parkeergarages/)

(http://www.verkeersnet.nl/158
ultaten-grootschalig-
verkeersonderzoek-
personenverkeer-beschikbaar/
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