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ZORGEN OVER POLITIECOMPLEX
We hebben de projectleiding hierop
aangesproken en het ook onder de
aandacht van het College van B&W
gebracht.”

Oude Sliffertsestraat

Gemeente Eindhoven en politie hebben concrete plannen voor een groot politiecomplex op Land Forum in Meerhoven. Het deels braakliggende terrein aan de
oostzijde van Grasrijk moet onderdak gaan bieden aan 2.200 politiemedewerkers
en mogelijk 700 studenten. Bewonersvereniging Meerhoven maakt zich zorgen
over de omvang van het complex en de gevolgen voor de leefbaarheid in de wijk.
Als de plannen definitief doorgaan,
komen er op Land Forum diverse
afdelingen van de Regionale Eenheid
Oost-Brabant, de Landelijke Eenheid,
het Politie Diensten Centrum en de
Politieacademie. Het gaat onder meer
om de divisie Recherche, de dienst
Operationele ondersteuning en de
Mobiele Eenheid (ME). Ook is er een
cellencomplex met 35 cellen (voor
kortverblijf), een schietbaan en een
trainingscentrum voor studenten
gepland. Het politiecomplex heeft geen
openbare functie. Voor een bezoek aan
de politie moeten bewoners naar een
politiebureau zoals aan de Mathildelaan.

Zorgen
“Wij zijn op voorhand niet tegen de
komst van de politie. Maar met zoveel
afdelingen, medewerkers en studenten
zetten wij grote vraagtekens bij het
plan”, aldus Ruben Trieling, voorzitter

van Bewonersvereniging Meerhoven.
“Tevens maken we ons ernstige zorgen
over de impact op de wijk, vooral omdat
de plannen telkens worden bijgesteld.
Eerder dit jaar ging het om ‘slechts’
1.250 politiemedewerkers. Nu gaat het
om 2.200 medewerkers en mogelijk 700
studenten.”

Klankbordgroep
Om de wijk bij de plannen te betrekken,
heeft de gemeente een klankbordgroep
van bewoners, waaronder direct
omwonenden, opgericht. Ook Bewonersvereniging Meerhoven is in die klankbordgroep vertegenwoordigd. “We zijn
echter niet te spreken over de wijze
waarop de gemeente met de inbreng
van de wijk omgaat. Wij beseffen dat de
klankbordgroep alleen een adviserende
rol heeft, maar we willen wel dat onze
input wordt meegenomen. Dat is op dit
moment absoluut niet het geval.

Norbert Piket, lid van de commissie
Leefbaarheid van Bewonersvereniging
Meerhoven is het daarmee eens. “Een
heikel punt is bijvoorbeeld de ligging
van de Oude Sliffertsestraat en de
hoeveelheid verkeer. Die straat was
eerst niet opgenomen in de plannen van
gemeente en politie. Maar nu het
complex alsmaar groter wordt en ze het
terrein hermetisch willen kunnen
afsluiten, willen ze de weg bij voorkeur
verplaatsen richting woonwijk. Ook wil
men de hoofdingang van het complex
hierop aansluiten. Dit alles tegen het
advies van de klankbordgroep.
Meerhoven is opgezet als verkeersluwe
wijk en dat zien we nu absoluut niet
terug in de uitwerking van de plannen.”

Bestemmingsplan
Wat de klankbordgroep ook stoort,
is de stelligheid waarmee gemeente en
politie communiceren dat het complex
er komt. Trieling: “Voor ons is dit nog
lang geen uitgemaakte zaak. Eerst
moet zorgvuldig worden gekeken naar
leefbaarheid, milieu, verkeer, veiligheid,
openbare ruimte en beeldkwaliteit. Om
de plannen door te kunnen voeren,
moet de gemeente het bestemmingsplan wijzigen. En die uitkomst staat
echt nog niet vast!” Bewonersvereniging
Meerhoven houdt de ontwikkelingen
scherp in de gaten en bereidt zich voor
op eventuele juridische stappen.
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DUURZAAM MEERHOVEN
Duurzaam Meerhoven is een collectief van bewoners dat verschillende
activiteiten rondom duurzaamheid
organiseert. Zo prikken vrijwilligers
maandelijks afval in de wijk, zijn
mensen bezig om het park groener
en eetbaar te maken en wordt een
aantal keer per jaar een kledingruilbeurs georganiseerd. Verder is er een
handwerkclub ‘Meerhandwerken’.
Ook zijn ze betrokken bij de gezamenlijke moestuin op Park Forum Oost,
het vredespad en het Arboretum, de
bomentuin.

woningen in Meerhoven zijn goed geisoleerd”, vertelt kartrekker en oprichter
van Duurzaam Meerhoven, Inge Kouw.
“Wat we echter vaak zien, is dat door die
goede isolatie in combinatie met een
slechte ventilatie de CO2-waarden te
hoog zijn. Te hoge CO2-waarden kunnen
schadelijk zijn voor de gezondheid. We
komen graag bij je langs voor een duurzaamheidscheck. Ook geven we advie-

zen over bijvoorbeeld warmtepompen,
zonnepanelen en airco’s.”

Wil je helpen?
Interesse in zo’n gratis advies of heb
je duurzaamheidsvraagstukken waarover je eens van gedachten zou willen
wisselen? Of vind je het leuk om te
helpen in de moestuin of het
Arboretum? Stuur dan een e-mail naar
info@duurzaammeerhoven.nu. Kijk
voor meer informatie op de website
www.duurzaammeerhoven.nu.

Gratis advies
Duurzaam Meerhoven geeft daarnaast gratis advies over het verduurzamen van je woning. “De meeste

BEWONERS WILLEN MEER HORECA
Eind juni heeft de gemeente een enquête
gehouden onder Meerhovenaren over
de toekomst van Meerhoven. Dat de bewoners van Meerhoven zich betrokken
voelen bij hun leefomgeving blijkt wel uit
de enorme respons. Bijna 1.000 bewoners hebben de enquête ingevuld en
ruim 200 bewoners hebben aangegeven
mee te willen denken over hun wijk.

Resultaten
Op de vraag welke voorzieningen bewoners missen in Meerhoven, noemde
ruim 58% van de respondenten horeca.
Ruim 47% mist (bepaalde) winkels.
Ook zou zo’n 20% meer activiteiten en
evenementen willen zien. Op de vraag
‘Waar besteed je als eerste aandacht
aan als je wethouder was?’, staat het
verbeteren van de aantrekkelijkheid
van het winkelcentrum bovenaan. Door
bijna 40% wordt dit punt genoemd. De
problemen met afval staan op de tweede
plek (28%), gevolgd door onveiligheid
(22%). Bewoners voelen zich met name
onveilig door hangjongeren die overlast
veroorzaken en door inbraken. Om op de
hoogte te worden gehouden van wat er
speelt in Meerhoven, geeft 60% de
voorkeur aan de nieuwsbrief van de

bewonersvereniging. Daarna volgt de
gemeentelijke wijkinfo met 35%. Facebook en de website van de bewonersvereniging werden ook genoemd als belangrijke informatiebronnen. Alle resultaten
van de enquête zijn te vinden op
www.meerhoven.nl/gebiedsprogramma.

Gebiedsprogramma
Met de resultaten gaat de gemeente
aan de slag om te komen tot een
gebiedsprogramma dat uiterlijk eind
2020 klaar zal zijn. Met dat programma
brengt de gemeente de aandachtspunten voor de komende jaren in beeld.
Bewoners die hebben aangegeven
mee te willen denken over het
gebiedsprogramma, ontvangen een
uitnodiging om deel te nemen aan een
digitale themasessie.
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BUURTPREVENTIE ZOEKT

VRIJWILLIGERS

ENNATUURLIJK
Klanten van energiebedrijf Ennatuurlijk worden tot enkele duizenden
euro’s per huishouden benadeeld.
Dat blijkt uit onderzoek van Stichting
Stadsverwarming Eindhoven.
Ennatuurlijk brengt bij ruim 3500
huishoudens in Eindhoven, waaronder Meerhoven, diverse kosten in
rekening die niet met bewoners zijn
overeengekomen. Aangezien gesprekken met het bedrijf niets hebben opgeleverd, is de stichting een
collectieve actie gestart.

Collectieve actie

Sinds vorig jaar is het Buurtpreventieteam Meerhoven actief. Een team van
vrijwilligers dat regelmatig met een
aantal koppels door de wijk loopt om
toezicht te houden. Misschien heb je ze
wel eens gezien met hun gele hesjes
met daarop de tekst ‘Buurtpreventie’. Na
een mooie start gooide het coronavirus
roet in het eten. Een aantal vrijwilligers
stopte noodgedwongen. Graag willen we
samen zorgen dat onze wijk veilig blijft
en veilig voelt. Het buurtpreventieteam is
daarom op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

Wat houdt het in?
Een paar keer per maand loop je overdag
of ’s avonds samen met een collega uit

het team een rondje door de wijk. Vooraf
volg je een cursus waarin je leert om te
gaan met situaties die je op straat kunt
tegenkomen. Deze cursus duurt één
avond en wordt je gratis aangeboden.
Daarnaast is buurtpreventie een leuke
manier om de buurt en haar bewoners
beter te leren kennen.

Interesse?
Lijkt het je leuk om deel te nemen aan
het buurtpreventieteam of heb je nog
vragen? Stuur dan een e-mail naar
buurtpreventie@meerhoven.nl. Eén van
de coördinatoren, Kitty van der Leij of
John Tops, neemt dan zo snel mogelijk
contact met je op.

ACTIVITEIT ORGANISEREN?
Bewonersvereniging Meerhoven ondersteunt ieder jaar vele activiteiten in de
wijk. Denk aan het beschikbaar stellen
van materialen, het regelen van vergunningen of het leveren van een financiële
bijdrage in de vorm van een subsidie. Dit
jaar zijn vanwege de coronacrisis veel

activiteiten niet doorgegaan. Hierdoor is
er nog ruimte binnen ons budget om de
komende maanden kleinschalige buurtactiviteiten financieel te ondersteunen.
Heb je voor jouw straat of buurt nog een
leuk, ‘coronaproof’ idee, dan horen wij
dit graag via info@meerhoven.nl.

De collectieve actie bestaat uit het
voeren van diverse juridische procedures. Het gaat ondermeer om de
jaarlijkse aansluitbijdrage, het warmtetarief, de rentabiliteitsbijdrage en
de huur warmtewisselaar. De meeste
eigenaren van een zelfbouwwoning
hebben al tot enkele duizenden euro’s
teruggekregen. Momenteel loopt
een juridische procedure voor onder
andere huurders en eigenaars van
een projectbouwwoning. Vanwege de
coronacrisis is de procedure ernstig
vertraagd. De zaak komt naar verwachting in het eerste kwartaal van
2021 voor de rechter.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de site
www.stadsverwarming-eindhoven.nl.

KORT NIEUWS
Ontwikkelingen winkelcentrum

Digicafé

Winkelcentrum Meerhoven is in beweging. Ter hoogte van de Jumbo opende
een nieuwe tandartsenpraktijk haar
deuren. Deze praktijk, Dental More, is
zes dagen per week geopend. Aan het
Meerplein hebben zich verder een VMG
Makelaar en een financieel adviseur,
Finance Point, gevestigd. Supermarkt
Lidl is begonnen met haar uitbreiding.
Het naastgelegen pand wordt bij de
winkel betrokken waardoor de Lidl niet
alleen groter, maar ook het assortiment
uitgebreid wordt. Deze verbouwing is
waarschijnlijk begin november gereed.
Dan worden ook de winkelwagentjes,
die nu tijdelijk buiten staan, weer binnen
geplaatst.

Uit een enquête van Bewonersvereniging
Meerhoven is gebleken dat er onder senioren behoefte bestaat aan hulp bij het

terecht op onder meer de webpagina
www.welkomonline.nl en het gratis
telefoonnummer 0800-1508 van de
Digi-Hulplijn.

Penningmeester

gebruik van smartphone, tablet of computer. Daarom stonden wij dit voorjaar in
de startblokken om een serie Digicafébijeenkomsten te organiseren. Tijdens
deze bijeenkomsten worden jongeren
ingezet als digicoach om de senioren
te helpen bij het gebruik van hun smartphone, tablet of computer. Vanwege het
coronavirus hebben we echter besloten
dit initiatief uit te stellen. Maar we zijn
vastberaden om deze activiteiten weer
op te pakken zodra het kan! Ondertussen
kunnen senioren met digitale problemen

Het bestuur van Bewonersvereniging
Meerhoven heeft een vacature voor de
functie penningmeester. De huidige penningmeester gaat het bestuur vanwege
verhuizing verlaten. Als penningmeester
ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van het financiële beleid van de
vereniging en draag je zorg voor het
dagelijks beheer van de geldstromen. Je
rapporteert binnen het bestuur, overlegt
met de kascommissie, en jaarlijks –
tijdens de ALV – leg je namens het
bestuur financiële verantwoording af aan
de leden. Interesse? Neem dan contact
met ons op via info@meerhoven.nl.

Laatste nieuws
Kijk voor het laatste nieuws en activiteiten op www.meerhoven.nl. Of volg ons
via Facebook ‘Meerhoven.nieuws’, Twitter
‘MeerhovenNL’ of de MeerhovenApp
(meerhoven.nl/meerhovenapp). Leden
van Bewonersvereniging Meerhoven
houden we ook via e-mail op de hoogte.
Verder vind je veel informatie op het
digitale prikbord van Meerhoven:
Facebook ‘Meerhoven Ontmoet Elkaar’.

COLOFON
WORD OOK LID!

Deze nieuwsbrief is een uitgave van
Bewonersvereniging Meerhoven.

Al bijna 900 huishoudens zijn lid van
Bewonersvereniging Meerhoven. Hoe
meer leden, hoe beter wij de wijk kunnen vertegenwoordigen. Als lid beslis
je mee over de koers die we varen en

Datum:
Oplage:
Vormgeving:
Contact:

steun je diverse wijkinitiatieven. Het
lidmaatschap kost slechts 5 euro per
huishouden per jaar.
Nog geen lid? Meld je dan nu aan via
www.meerhoven.nl/lidmaatschap.

Oktober 2020
5000 stuks
info@petrabaten.nl
info@meerhoven.nl
www.meerhoven.nl

