NIEUWSBRIEF

MEERHOVEN WEER NAAR BUITEN
Hetzelfde geldt voor Jeroen Driessen van
Café/Zalencentrum De Hangar.

Ontwikkelingen Meerrijk

Vanwege de coronacrisis kwam het openbare leven in Meerhoven de afgelopen
maanden nagenoeg tot stilstand. Activiteiten werden afgelast, de scholen sloten
hun deuren en velen werkten thuis. Langzaamaan worden de coronamaatregelen
versoepeld en kunnen we het gewone leven geleidelijk weer oppakken. De komende tijd nog wel op minimaal 1.5 meter afstand van elkaar en zonder evenementen
zoals de kindervakantieweek en de wandelvierdaagse.
Bewonersvereniging Meerhoven staat
in nauw contact met gemeente, politie
en andere partners. Samen monitoren
we actief de landelijke ontwikkelingen
én de situatie in Meerhoven. De meeste
Meerhovenaren houden zich keurig
aan de richtlijnen van de rijksoverheid.
Organisatoren van evenementen hebben
we aangeboden om hen financieel te
ondersteunen. En via Facebook ontstaan
mooie initiatieven om buurtgenoten en
ondernemers te helpen.

Scholen
Beide basisscholen in Meerhoven zijn
inmiddels weer open. Sultan Solak,
directeur van basisschool ’t Slingertouw:
“De kinderen moesten de eerste week
wel wennen aan het afstand houden
en vaak handen wassen, maar het gaf
geen problemen. Zowel leerlingen als
leerkrachten zijn blij om weer op school

te zijn.” Ien de Kock, directeur van basisschool De Startbaan, kan dit beamen:
“De kinderen en leerkrachten zijn snel gewend aan alle veranderingen. We kijken
met trots terug op de eerste geslaagde
schoolweek en zien uit naar het moment
dat we weer volledig open kunnen.”

De bouwwerkzaamheden in Meerrijk
hebben tot dusver weinig hinder ondervonden van de coronacrisis. De realisatie
van woontoren Meerzicht vordert gestaag. Naar verwachting zijn alle 88 appartementen eind 2020 opgeleverd. Het
daarnaast in aanbouw zijnde appartementencomplex (33 appartementen)
is naar verwachting begin 2021 klaar.
Daarna gaat de brug voor fiets- en
wandelverkeer tussen Waterrijk en
Meerrijk open. Medio 2020 wordt gestart
met de realisatie van nog eens 140
appartementen en 17 woningen achter
Korein Meerwater. De bouwtijd bedraagt
ongeveer twee jaar. Bewonersvereniging
Meerhoven is in overleg met vastgoeden bouwbedrijf Ten Brinke CoHof en de
gemeente over de aan- en afvoerroutes
van het bouwverkeer.

Sportclubs en horeca
Sportclubs zoals voetbalvereniging DBS
en tennisvereniging Meerhoven hebben
hun trainingen en lessen in aangepaste
vorm hervat. En sinds 1 juni is er ook
meer leven in de brouwerij bij de horeca
in Meerhoven. Ralph Gijbels van Echt
Welschap: “Eindelijk weer open! Wel is
reserveren verplicht en mogen we binnen
een maximum aantal gasten ontvangen.
Om buiten te zitten hoef je niet vooraf te
reserveren.“ Guus Nieuwenhuizen,
eigenaar van cafetaria Vierrijk, is ook blij
dat zijn zaak weer helemaal open mag.
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MEERHOVEN PHOTOGRAPHY
De Facebookgroep ‘Meerhoven Photography’ is begin dit jaar opgericht en kon
direct op grote belangstelling rekenen. Binnen één dag hadden zich 100 leden
aangemeld. Inmiddels zijn meer dan 350 leden actief op het platform.

Activiteiten

Beckmann speelde al langer met het
idee om in Meerhoven actiever met fotografie aan de slag te gaan en merkte dat
andere bewoners dezelfde behoefte hadden. “We hebben ondertussen diverse
gezamenlijke fotosessies gehouden. Erg
leuk om samen op te trekken en foto’s
te maken. De afgelopen periode was het
niet mogelijk om af te spreken, maar nu
is er weer wat meer ruimte om samen te
fotograferen. Er is in Meerhoven genoeg
om op beeld te zetten!” Bewonersvereniging Meerhoven heeft 1000 euro ter
beschikking gesteld voor materialen.

Aanmelden
“Meerhoven Photography is een ontmoetingsplaats voor fotografieliefhebbers
in Meerhoven”, vertelt initiatiefnemer en

Meerhovenaar Douwe Beckmann.
“Een plek om je eigen favoriete foto’s te
tonen, tips uit te wisselen en meer.”

AFVALINZAMELING
Het is geen visitekaartje voor Meerrijk: de overvolle containers voor plastic verpakkingen en de bergen afval daaromheen. Bewonersvereniging Meerhoven heeft
diverse gesprekken gevoerd met de gemeente, waaronder wethouder Rik Thijs, en
Cure Afvalbeheer om tot een oplossing te komen.

Extra containers
Om de druk op de containers in Meerrijk
te verminderen, plaatst Cure AfvalBeheer
in juni op drie nieuwe locaties in Meerhoven extra containers voor plastic verpakkingen. Daarnaast komt er een extra
glas- en textielcontainer nabij De Hangar
in Meerrijk.

Perscontainer
In het najaar worden vijf ondergrondse
containers in Meerrijk vervangen door
perscontainers (twee voor plastic en drie
voor restafval). In een perscontainer past

aanzienlijk meer afval dan in een gewone
ondergrondse container. Tot de komst
van de perscontainers zorgt Cure ervoor
dat de containers vaker leeg worden
gemaakt.

Meer informatie
Bewoners ontvangen binnenkort een
brief van Cure of hebben deze inmiddels ontvangen. Hierin staan de exacte
locaties van de extra containers. Kijk
voor meer informatie over afvalinzameling in Eindhoven op de website van Cure
Afvalbeheer: www.cure-afvalbeheer.nl.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via facebook.com/groups/MeerhovenPhotography. Iedereen is welkom,
van amateur tot professioneel fotograaf,
en van specialist tot fotoliefhebber.

Voorkom storingen
Gebruik voor plastic afval een
(pedaalemmer)zak van maximaal
50 liter. Stop deze niet te vol. Een
zak van 50 liter past gemakkelijk in
de container en voorkomt verstoppingen. Deze zakken zijn te koop bij
elke supermarkt. Maak géén gebruik
van de gratis gele zakken van de
gemeente Veldhoven. Deze zakken
zijn niet geschikt en zorgen ervoor
dat de container verstopt raakt.
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KOEIEN, WATER EN BOMEN

Park Meerland vormt het groene hart van Meerhoven. Het won de Dirk Roosenburg architectuur- én publieksprijs. Het park wordt beheerd door Stichting Beheer
Park Meerland (SBPM): een groep bewoners die hart heeft voor het park en een
schakel vormt tussen de gemeente en andere organisaties, waaronder Bewonersvereniging Meerhoven. Hieronder enkele nieuwtjes over het park.

Koeien
Vorige zomer ontstond bij sommige
bewoners veel onrust over het welzijn
van de rood/zwartbonte koeien in Park
Meerland: te heet, geen schaduw, geen
water, te koud, te nat, teveel wind, giftige
planten, etc. SBPM heeft nu een oplossing: brandrode runderen. Cees
Nagtzaam, voorzitter van SBPM: “Dit
oer-Hollandse sterke ras is uitermate
geschikt voor natuurbegrazing, zoals het
geval is in Park Meerland. De Hollandse
zomer deert hen absoluut niet. In overleg
met de stichting, de boer, de gemeente
en Bewonersvereniging Meerhoven is
besloten om deze runderen naar Meerhoven te halen. We verzoeken bewoners
de koeien niet te voeren.”

Water
Naast onrust over de koeien, waren er
ook zorgen over de lage waterstand
en het welzijn van de vissen. Peter van
den Berk, secretaris van SBPM: “Tijdens
de zomers van 2018 en 2019 vielen de
waterplassen bijna droog. De waterplassen worden gevoed door afstromend
hemelwater van de omliggende woonwijken en bedrijventerreinen. Doordat de

helft van deze terreinen nog niet is ontwikkeld, vindt er minder aanvulling van
water plaats tijdens neerslag. Tijdens
een warme zomerdag verdampt zo’n 500
kuub water. En hoe kom je dan aan extra
water?” SBPM en Bewonersvereniging
Meerhoven hebben hierover overleg met
het waterschap en de gemeente.

Oplossingen
Water uit het Beatrixkanaal levert
volgens het waterschap een risico op
vanwege invasieve waterplanten, zware
metalen en fosfaten. En proceswater van
de biomassacentrale is ongeschikt. Op
dit moment wordt 200 kuub per dag aan
grondwater opgepompt. Meer mag niet
vanwege strenge regelgeving. Als oplossing heeft het waterschap het stuw bij
de centrumplas dit voorjaar 35 cm hoger
gezet. Hierdoor is het waterpeil op dit
moment hoger dan normaal. Met deze
maatregel wordt de kans op droogvallen
van de plassen verkleind.

Arboretum
In het park ligt een arboretum met de
naam Boomrijk: een bijzondere collectie
bomen en heesters voor educatieve

doeleinden. Het arboretum ligt aan
de noordzijde van het park tussen de
Waterlelievijver en de biomassacentrale.
Jaarlijks van 1 april tot en met 28 oktober zijn er elke woensdagmiddag van
13.00 uur tot 16.00 uur vrijwilligers aan
het werk om de bomen te onderhouden.
Extra vrijwilligers zijn van harte welkom.
Benodigde gereedschappen en materialen zijn ter plaatse aanwezig.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over Park
Meerland op de website van SBPM:
www.parkmeerland.nl.

Bestemmingsplan
In mei 2020 is het bestemmingsplan
‘Meerland 2020’ vastgesteld. Hierin
zijn onbenutte planologische ontwikkelingen uit het vorige bestemmingsplan overgenomen. Concreet
betekent dit dat ter hoogte van de
parkeerplaats aan het Zandstrand
nog een woontoren kan worden
gerealiseerd met maximaal 60
woningen. Inhoudelijk zijn vrijwel
geen wijzigingen doorgevoerd. Uitzondering is de functiewijziging van
onzelfstandige horeca naar zelfstandige horeca met een dienstwoning
binnen de bestemming ‘Maatschappelijk’ ten behoeve van het nog te
realiseren FeelGood Park.

KORT NIEUWS
Bestuur en commissies
Wij zijn nog steeds op zoek naar bewoners die een actieve bijdrage willen
leveren binnen het bestuur of één van de
commissies (communicatie, leefbaarheid en activiteiten) van Bewonersvereniging Meerhoven. Interesse of vragen?
Neem dan contact met ons op via
info@meerhoven.nl.

Overlast jongeren
Meerrijk en omgeving worden de laatste
tijd geteisterd door jongeren die overlast
veroorzaken. Het gaat o.a. om vernielingen, geluidsoverlast, dronkenschap en
het achterlaten van rommel. De problemen doen zich met name voor in de
nacht en in de vroege ochtend. Bewonersvereniging Meerhoven, gemeente,
politie, Dynamo Jeugdwerk, het buurtpreventieteam en de winkeliersvereniging werken intensief samen om de
overlast een halt toe te roepen. Zo hebben we omwonenden medio mei via een
brief opgeroepen om bij overlast direct
melding te doen via 0900 8844 en bij
direct gevaar 112 te bellen. Daarnaast
voert de politie intensieve controles uit,
ook ‘s nachts en in de vroege ochtend.
Dit heeft inmiddels effect gehad. Diverse
jongeren uit Eindhoven (waaronder
Meerhoven) en Veldhoven hebben een
proces-verbaal gekregen en de politie
heeft met de ouders gesproken.

Esplanade

Hooglanden

Meerhoven krijgt een eigen ‘Esplanade’:
een recreatiezone van ongeveer 40
meter breed en 600 meter lang, centraal
gelegen tussen Zandrijk en Bosrijk. Het
project wordt in drie fases gerealiseerd.
Het grondwerk van de eerste fase (grofweg tussen de Sliffertsestraat en Echt
Welschap) start naar verwachting in het
vierde kwartaal van 2020. De tweede
fase (tussen Echt Welschap en de busbaan) en de derde fase (tussen de Sliffertsestraat en het kanaal) volgen later.
Kijk voor meer info op www.eindhoven.
nl/esplanademeerhoven.

Op de locatie Hooglanden, tussen de
Graslook en de Meerhovendreef, worden
56 woningen ontwikkeld en gerealiseerd
voor verschillende doelgroepen. De
naam van het plan is ‘PUUR – Wonen in
Meerhoven’. Kijk voor meer informatie op
www.puurwoneninmeerhoven.nl.

Bosrijk
Interesse in de ontwikkelingen in Bosrijk?
Kijk dan op www.eindhoven.nl/bosrijk.
Je kunt je daar ook aanmelden voor een
digitale nieuwsbrief.

WORD LID!
Inmiddels hebben zich ruim 800 huishoudens als lid aangemeld bij Bewonersvereniging Meerhoven. Hoe meer
leden, hoe beter wij de wijk kunnen vertegenwoordigen. Als lid beslis je mee
over de koers die we varen als het gaat
om bijvoorbeeld de verkeersveiligheid,
het winkelcentrum, duurzaamheid,

Waterrijk
We hebben de gemeente gevraagd om
bewoners in Waterrijk te informeren over
de planning van de bouwwerkzaamheden en de inrichting van de openbare
ruimte in Waterrijk, waaronder de straten
Waterstad, Waterwijk, Waterland, Waterfront en Waterlinie. Tevens hebben we
aandacht gevraagd voor het aanbrengen
van verlichting op fietspaden. Bewoners
in Waterrijk ontvangen binnenkort van de
gemeente een Wijkinfo.

COLOFON
internationalisering en de stadsverwarming. Het lidmaatschap kost slechts
€ 5 per huishouden per jaar. Met jouw
bijdrage kunnen wij collectieve acties.
of juridische procedures starten. Daarnaast steun je allerlei wijkactiviteiten.
Nog geen lid? Meld je dan nu aan via
www.meerhoven.nl/lidmaatschap.
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