NIEUWSBRIEF
ÉÉN BEWONERSVERENIGING

VOOR MEERHOVEN

vergunningen of het leveren van een
financiële bijdrage in de vorm van een
subsidie.”

Commissies en partners
Om alles in goede banen te leiden, zijn
diverse commissies ingesteld waaronder
de commissies leefbaarheid, activiteiten
en communicatie. De vereniging heeft
tevens nauwe contacten met de gemeente, politie en andere partners zoals
winkelcentrum Terminal M en Dynamo
Jongerenwerk.

Bestuur

© Ronald Otter
Met enige trots presenteren we de eerste nieuwsbrief van Bewonersvereniging
Meerhoven! Via dit medium willen we alle bewoners van Meerhoven op de hoogte
houden van wat er in de wijk speelt. Dit als aanvulling op het nieuws dat via
Meerhoven.nl en onze social media wordt verspreid. De nieuwsbrief verschijnt
gemiddeld één keer per kwartaal en wordt bij alle 4500 huishoudens in Meerhoven
bezorgd. In deze editie ruim aandacht voor de nieuwe vereniging en de ontwikkelingen rond stadsverwarming.
Bewonersvereniging Grasrijk, Buurtvereniging Waterrijk en Buurtvereniging
Zand-, Bos- en Meerijk gaan samen verder. “Door de krachten te bundelen in één
Bewonersvereniging Meerhoven kunnen
we slagvaardiger en efficiënter optreden.
Temeer omdat het aantal vrijwilligers beperkt is en er een steeds groter beroep
op hen wordt gedaan”, aldus voorzitter
Ruben Trieling.

Doelen
Belangenbehartiging en het bevorderen
van contacten tussen bewoners zijn
de belangrijkste doelstellingen van de
vereniging. Ook een goede, prettige en
veilige woon- en leefomgeving staat
hoog op de agenda. Belangrijke thema’s
zijn verkeer, de stadsverwarming, het

winkelcentrum, veiligheid en internationalisering. Geert van Buul (secretaris):
“Ook proberen we bewoners te ondersteunen bij het organiseren van activiteiten. Bijvoorbeeld door het beschikbaar
stellen van materialen, het regelen van

WORD LID!
Bewonersvereniging Meerhoven is er
voor alle Meerhovenaren. Hoe meer
leden, hoe beter wij de wijk kunnen vertegenwoordigen. Als lid beslis je mee
over de koers die we varen.
Het lidmaatschap kost slechts € 5 per
huishouden per jaar. Met jouw bijdrage
kunnen wij collectieve acties of juridi-

Bewonersvereniging Meerhoven heeft nu
een interim bestuur dat bestaat uit
Ruben Trieling (voorzitter), Geert van
Buul (secretaris), Jos Hendriks (penningmeester), Marianne van Dorenmalen en
Veronica van der Biezen. De bestuursleden komen uit alle hoeken van Meerhoven en zijn al geruime tijd als vrijwilliger
actief. Tijdens de eerste Algemene
Ledenvergadering in februari 2020 wordt
het bestuur voor de komende jaren gekozen. Bewoners die een actieve bijdrage
willen leveren binnen het bestuur of een
commissie kunnen zich melden via
info@meerhoven.nl.

For English:
www.meerhoven.nl/newsletters
sche procedures starten. Daarnaast
steun je initiatieven zoals deze nieuwsbrief, Meerhoven.nl, Duurzaam Meerhoven, het Buurtpreventieteam Meerhoven, het Meerhoven Internationals
Platform, de Kindervakantieweek
Meerhoven, Stichting Stadsverwarming
Eindhoven, straatactiviteiten, evenementen en nog veel meer.
Nog geen lid? Meld je dan nu aan via
www.meerhoven.nl/lidmaatschap.
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DISCORIJK GROOT SUCCES
Geslaagd

De sfeer in Jongerencentrum De Hangar
zat er de hele avond goed in. Er werd
volop gedanst, limonade gedronken en
videootjes gemaakt om op TikTok te
zetten. Een van de jongeren vatte het
samen: “Dit is zó leuk: de volgende keer
komen we weer en vragen we de hele
klas mee”. Kortom, een geslaagd evenement dat voor herhaling vatbaar is.

Jongerencentrum
De eerste editie van Discorijk was een groot succes. Het gezamenlijke initiatief
van Dynamo Jeugdwerk en Bewonersvereniging Meerhoven trok maar liefst 175
enthousiaste jongeren tussen de 10 en 13 jaar.
Monique Kuijten van Dynamo Jeugdwerk
blikt met trots terug op het evenement:
“Een groep van 26 jonge eventplanners
heeft deze disco helemaal zelf georganiseerd. Ze hebben weken vergaderd in

ZANGRIJK

Meerhoven heeft een eigen zangkoor dat iedere donderdag van
10.00 tot 12.00 uur repeteert in de
kantine van voetbalvereniging DBS
onder leiding van dirigente Caroline
Chamboné. Het koor telt inmiddels
ruim 40 leden. Het repertoire is
laagdrempelig en bestaat uit mooie
canons en pop/folk/ballads.
Nieuwe koorleden zijn van harte
welkom. Kijk voor meer informatie
op www.zangrijk.nl.

verschillende commissies. Van aankleding, sponsoring, catering, regelen van
muziek, boodschappen doen en activiteiten bedenken: alles hebben deze organisatoren zelf geregeld.”

In Jongerencentrum De Hanger worden
diverse sociale, culturele en educatieve
activiteiten georganiseerd zoals naailessen, oppascursussen, tech playgrounds,
reallife Fornite, zelfverdediging, visagie,
dans, rap/producing workshops, buurthelden, Youtube/vlogg, sport, tiener
disco en nog veel meer. Kijk voor meer
info op de Facebookpagina van Jongerencentrum De Hangar.

BUURTPREVENTIE MEERHOVEN
Wil je samen met buurtbewoners ervoor
zorgen dat onze wijk veiliger is en veiliger
voelt? Meld je dan aan bij het Buurtpreventieteam Meerhoven. Het team
bestaat momenteel uit ongeveer veertig
bewoners die regelmatig toezicht houden in Meerhoven. Ze zijn te herkennen
aan hun gele hesjes met daarop de tekst
‘buurtpreventie’.

Meedoen
Het buurtpreventieteam ondersteunt gemeente en politie door melding te doen
van onregelmatigheden. Ook gaat er een
preventieve werking uit van het team.
Immers, in een buurt waar regelmatig
toezicht is, voelt een inbreker zich minder
goed thuis. Meedoen kost maar een paar
uur per maand en is ook nog eens een
gezellige manier om andere buurtbe-

woners te leren kennen. Om de aanwezigheid van het buurtpreventieteam te
benadrukken, worden binnenkort bij alle
toegangswegen van Meerhoven borden
met de tekst ‘buurtpreventie’ geplaatst.

Interesse?
Stuur dan geheel vrijblijvend een e-mail
naar buurtpreventie@meerhoven.nl.
Coördinatoren Kitty van der Leij en John
Tops nemen dan contact met je op.
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COLLECTIEVE ACTIE
STADSVERWARMING
Stichting Stadsverwarming Eindhoven voert al jaren strijd tegen onterechte kosten
voor de stadsverwarming. Onlangs is de stichting namens een grote groep bewoners naar de rechter gestapt om een einde te maken aan deze kosten.

Sinds deze zomer is Erwin van
Melis de wijkagent van Meerhoven.
Tot zijn taak behoort onder andere
het verbinden van burgers met de
politie. Klinkt algemeen, maar Erwin bedoelt het heel letterlijk: “Mijn
motto is: de burgers zijn de ogen
en oren van de politie. Elke verdachte situatie die wordt gemeld,
kan wel eens de oplossing van
een misdrijf zijn. Dus hoe meer
telefoontjes of mailtjes des te liever het mij is. Als je een verdachte
of dringende situatie tegenkomt
waarbij direct de aanwezigheid
van de politie nodig is, bel dan
met 112. Is er geen direct gevaar,
bel dan 0900 8844. Wil je een
probleem (achteraf) bij mij onder
de aandacht brengen, stuur dan
een e-mail naar erwin.van.melis@
politie.nl of bel 0900 8844 en laat
een terugbelverzoek achter.”
Eerder was Erwin 10 jaar lang wijkagent in Stratum. Daarna zat hij bij
de recherche. En nu is hij actief in
Meerhoven. Erwin werkt 32 uur per
week, waarvan 80% voor Meerhoven. Hij werkt samen met Bewonersvereniging Meerhoven, het
buurtpreventieteam, de gemeente
en Dynamo Jeugdwerk.

Het gaat om energiebedrijf Ennatuurlijk
dat warmte levert in Grasrijk, Zandrijk en
Eindhoven centrum. Volgens de stichting brengt Ennatuurlijk diverse kosten
in rekening die niet met bewoners zijn
overeengekomen. Zo betalen de meeste
huishoudens gedurende dertig jaar een
‘aansluitbijdrage’ van ca. € 150 per jaar.
Dit terwijl de aansluitkosten al zijn betaald tijdens de bouw van de woning.
Daarnaast rekent Ennatuurlijk ook nog
andere kosten die niet met bewoners zijn
afgesproken. Totaal gaat het om ongeveer € 450 per jaar per huishouden.

Proefproces
Op initiatief van de stichting is in 2012
een proefproces voor drie huishoudens
in Meerhoven gestart. De bewoners zijn
eigenaar van een woning die ze in eigen
beheer hebben gebouwd. Eind vorig jaar
oordeelde de Hoge Raad dat Ennatuurlijk
de jaarlijkse aansluitbijdrage ten onrechte bij deze bewoners in rekening brengt.
Inmiddels heeft Ennatuurlijk de reeds betaalde jaarlijkse aansluitbijdragen terugbetaald en wordt de jaarlijkse aansluitbijdrage niet meer bij hen in rekening
gebracht. Dit jaar heeft de stichting zich
ingespannen om ook voor andere zelfbouwers hetzelfde resultaat te bereiken.
En dat is voor de meeste zelfbouwers gelukt. Ook zij hebben de betaalde jaarlijkse
aansluitbijdragen (ca. € 1000 tot € 3000
per huishouden) teruggekregen en betalen geen aansluitbijdrage meer.

Collectieve actie
Voor eigenaren van een projectbouwwoning en voor huurders weigert Ennatuur-

lijk een regeling te treffen. Daarom is
de stichting voor deze groep bewoners
een collectieve actie gestart en onlangs
naar de rechter gestapt. Net zoals in
het proefproces richt de stichting zich
eerst op de jaarlijkse aansluitbijdrage.
Naar verwachting gaat het proces nog
minimaal een jaar duren.

Meld je aan!
De meeste bewoners in Zandrijk, Grasrijk
en Eindhoven centrum hebben zich
inmiddels aangesloten bij de collectieve
actie van de stichting. Heb je je nog niet
aangemeld, dan doe je er verstandig
aan om dat alsnog te doen. Anders vis
je later wellicht achter het net. Bovendien: hoe meer bewoners meedoen, hoe
slagvaardiger de stichting kan optreden.
Meld je aan via www.stadsverwarmingeindhoven.nl. Let op: de collectieve actie
is niet van toepassing op huishoudens
die warmte afnemen van de gemeente
Eindhoven, zoals in de buurten Meerrijk
en Waterrijk.

KORT NIEUWS
Vuurwerk afsteken
Om de overlast te beperken, mag vuurwerk alleen worden afgestoken tussen
31 december 18.00 uur en 1 januari 2.00
uur. We hopen dat iedereen zich aan
deze tijden houdt, zodat de jaarwisseling
voor iedereen prettig verloopt.

Wij wensen iedereen
fijne feestdagen!
Plastic afval

Zwarte ratten

Afvalverwerker Cure gaat de capaciteit
voor het inzamelen van plastic afval
in Meerhoven vergroten door een pers
in de ondergrondse containers aan te
brengen. Hiervoor moet een elektrische
aansluiting worden aangelegd. Wanneer
de pers wordt geïnstalleerd, is onbekend.

Bewoners in Meerhoven ervaren in
toenemende mate overlast van zwarte
ratten. In de winterperiode raakt het
natuurlijke voedsel op en gaan ratten op
zoek naar alternatieven, zoals afval en
voer voor vogels en hobbydieren. Zorg
ervoor dat ratten hier niet bij kunnen.
Zie je ratten op eigen terrein of in de
openbare ruimte? Meld dat dan altijd bij
de gemeente. Indien gewenst, krijg je
een huisbezoek van een adviseur van het
Kennis- en Adviescentrum Dierplagen
(KAD) voor een gratis bestrijdings- en
preventieadvies. Kijk voor meer info op
www.meerhoven.nl/ratten.

Spitsbus
Vanwege de nieuwbouw in Meerhoven
en Veldhoven neemt de drukte op buslijn
403 tussen Veldhoven en Eindhoven
toe. Om deze groei het hoofd te kunnen
bieden, is vanaf 15 december spitslijn
103 ingevoerd. Tussen halte De Dom
in Veldhoven en Eindhoven Station (en
andersom) volgt de bus dezelfde route
als lijn 403 en stopt bij dezelfde haltes.

Politiecomplex op Land Forum
Gemeente en politie hebben plannen
voor de realisatie van een groot politiecomplex op bedrijventerrein Land Forum
in Meerhoven. Het gaat ondermeer
om de huisvesting van ca. 1250 politiemedewerkers. Kijk voor meer info op
www.meerhoven.nl/landforum.
Bewonersvereniging Meerhoven houdt
de ontwikkelingen scherp in de gaten.

Vuurwerk afval: ruim het op!
Veel vuurwerkongelukken gebeuren op
Nieuwjaarsdag en daarbij zijn vaak kinderen betrokken. Zij gaan overdag op zoek
naar vuurwerkresten en proberen die
opnieuw af te steken, met alle gevolgen
van dien. Ruim het vuurwerkafval zoveel
mogelijk meteen op, zowel de vuurpijlen
als het restpapier van vuurwerk. Wees
alert op afval dat nog niet is afgekoeld;
smeulend afval is vaak de oorzaak van
brand in een kliko. Stop het afgekoelde
vuurwerkafval in de grijze container. Als
iedereen zijn steentje bijdraagt, kunnen
we met elkaar zorgen voor een schone
en veilige wijk op Nieuwjaarsdag.

Laatste nieuws
Kijk voor het laatste nieuws en activiteiten op www.meerhoven.nl, de MeerhovenApp (meerhoven.nl/meerhovenapp),
Facebook Meerhoven.nieuws of Twitter
MeerhovenNL. Veel info vind je ook op
Facebook ‘Meerhoven Ontmoet Elkaar’.

Deelauto
Op de hoek Grasbloem/Grasland is
een parkeerplek gereserveerd voor een
Greenwheels deelauto. De auto is voor
iedereen met een abonnement te huren
voor lange én korte ritten van minimaal
15 minuten. Met een deelauto bespaar
je kosten voor een eigen auto en heb je
geen omkijken meer naar verzekeringen
of onderhoud. Wil je gebruikmaken van
de deelauto of wil je meer informatie?
Kijk dan op www.greenwheels.nl.
Heb je vragen, stuur dan een e-mail naar
deelmobiliteit@eindhoven.nl.
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