
Sinds 2011 zijn Eindhovenaren bezig met het hartveilig maken van hun wijk door  
6-minutenzones te creëren. Dat houdt in dat mensen die een hartstilstand krijgen 
binnen zes minuten worden gereanimeerd door vrijwilligers die bekend zijn bij 
112. Ambulances hebben al snel een aanrijtijd van 12 minuten en dat is voor een 
hartstilstand te lang. Met een 6-minutenzone wordt de kans op overleven van het 
slachtoffer aanzienlijk vergroot.

Dit unieke burgerinitiatief wordt onder-
steund door Stichting Eindhoven
Hartveilig. Inmiddels zijn in Eindhoven al
enkele wijken helemaal hartveilig en zijn
diverse andere wijken hiermee bezig.
Bewonersvereniging Meerhoven en
Stichting Eindhoven Hartveilig willen de
hele wijk hartveilig maken door het op-
zetten van voldoende 6-minutenzones.
Een belangrijke voorwaarde hiervoor is
de aanwezigheid van voldoende AED’s
verspreid over de wijk. Meerhoven telt
momenteel vijf apparaten die 24/7 voor
de wijk beschikbaar zijn. Voor een
volledige dekking van de wijk hebben we
er meer nodig.

AED’s aanschaffen
Omdat vanwege het coronavirus veel 
activiteiten in 2020 niet doorgaan, is er 
nog subsidiegeld over. Dit geld vervalt 
aan het einde van het jaar. Bewoners-
vereniging Meerhoven overweegt van 
het resterende budget vier AED’s aan te 
schaffen voor de locaties Zandbloem, 
Zandvis, Grasbloem en Bosrijk. Hiermee 
creëren we voldoende 6-minutenzones 
om heel Meerhoven hartveilig te maken. 

Wie helpt? 
Om de apparaten te kunnen plaatsen, 
zijn we op zoek naar bewoners, vereni-
gingen van eigenaars (VvE’s) en organi-

MEERHOVEN ‘HARTVEILIG’
saties die rond deze locaties hun gevel 
beschikbaar willen stellen. Daarbij is een 
aantal voorwaarden van belang. Zo moet 
de AED 24/7 beschikbaar zijn en worden 
aangemeld bij HartslagNu, het reani-
matieoproepsysteem van Nederland. 
Tevens moet men zorgen voor goed ei-
genaarschap en beheer. Wil jij jouw gevel 
beschikbaar stellen en zo een bijdrage 
leveren aan een hartveilig Meerhoven? 
Of heb je vragen? Neem dan contact met 
ons op via info@meerhoven.nl. 

Voldoende hulpverleners
Naast AED’s moeten er ook voldoende 
burgerhulpverleners in de wijk zijn; bewo-
ners die een geldig reanimatiecertifi caat, 
EHBO- of BHV-diploma hebben. Tot nu 
toe zijn in Meerhoven ongeveer 100 bur-
gerhulpverleners bekend bij HartslagNu. 
Heb jij een geldig reanimatiecertifi caat, 
EHBO- of BHV-diploma, maar ben jij nog 
niet aangemeld als burgerhulpverlener? 
Doe dat dan via www.hartslagnu.nl. Je 
kunt natuurlijk ook een bijdrage leveren 
door eerst een reanimatiecursus te vol-
gen en je dan alsnog aan te melden. Heb 
je belangstelling voor zo’n cursus? Laat 
het dan weten via info@meerhoven.nl. 
Wij vergoeden een deel van de kosten 
en bovendien komen we als groep wel-
licht in aanmerking voor korting. Alleen 
samen kunnen we Meerhoven hartveilig 
maken!  
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Tegelijk met deze laatste nieuwsbrief van 
het jaar ontvang je de adventskalender ‘van 
en door Meerhoven’. Veel kijk- en leesplezier!
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For English: 
www.meerhoven.nl/newsletters
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CORONA EN HORECA

De horeca heeft het dit afgelopen jaar zwaar te verduren gehad, zo ook in Meer-
hoven. “Het is een spannende tijd voor iedereen en iedere persconferentie houden 
we ons hart weer vast”, vertelt Guus Nieuwenhuizen van cafetaria & restaria Vier-
rijk. “Ik hoop dat we allemaal goed en gezond de winter doorkomen.”  

“Toen we in maart hoorden dat de hore-
ca dicht moest, was dat een grote klap”, 
vertelt Guus. “We hebben nu al ruim 
zeven maanden 17 lege tafeltjes. We 
hebben vol ingezet in het online bestellen 
en het afhalen. Daardoor lukt het ons net 
ons hoofd boven water te houden. Ook 
het contact met de klanten is anders. 
Mensen zijn maar heel even binnen en 
een praatje maken is er niet meer bij. 
Dat vind ik een groot gemis, voor onze 
klanten, maar zeker ook voor ons.” 

Dakterras geopend
Lunchroom en tapasbar Echt Welschap 
is nu drie jaar open. “Als jonge horeca-
onderneming moest 2020 ons jaar 
worden”, vertelt manager Ralph Gijbels. 
“Dit voorjaar zijn we elf weken dicht 
geweest en dat was een hard gelag. De 
onduidelijkheid, het niet weten wat er 
gaat gebeuren, is nog het zwaarst. Toen 
we weer open mochten, hebben we vaart 
gezet achter onze plannen voor meer 

buitenplekken. Ons dakterras bleek een 
schot in de roos. Dit najaar moesten we 
weer onze deuren sluiten. We zijn nog 
wel open voor afhaalmaaltijden zoals 
lunchgerechten en borrelplankjes. Op 
deze manier roeien we nog even door 
met de riemen die we hebben. Komende 
lente hopen we weer volop gasten te 
kunnen verwelkomen op ons terras én 
dakterras.”   

De rek is eruit
Ook Café/Zalencentrum De Hangar is 
nu voor de tweede keer verplicht dicht. 
“Tijdens de eerste golf kregen we nog 
wat extra fi nanciële steun”, vertelt Jeroen 
Driessen. “Maar dat blijft nu volledig ach-
terwege. Het duurt erg lang en het per-
spectief is onduidelijk. Ons cateringbe-
drijf is helemaal stil komen te liggen en 
hoewel we hebben geprobeerd de kosten 
te drukken met afhaalmaaltijden, is de 
rek er nu echt uit. Voor de sporthal krij-
gen we wel fi nanciële compensatie maar 

EENZAAMHEID
Niet alleen voor de horeca is het
zoeken naar nieuwe wegen. Ook als
het gaat om elkaar ontmoeten en
contact houden, is er veel veranderd.
Bij ouderen en alleenstaanden kan
het in deze coronatijd erg stil in huis
zijn. Mantelzorgers en familie
ondersteunen waar mogelijk. “Ik
krijg voldoende hulp van mijn
familie”, vertelt een bewoonster van
De Blinkerd, wooncomplex voor
senioren. “Ik voel me niet eenzaam
en verveel me niet, maar alle
beperkingen zijn wel erg jammer.”

Op momenten waarop iemand zich
bijzonder alleen kan voelen, zoals de
kerstdagen, kan eenzaamheid toch
op de loer liggen. Heb je een
familielid, vriend of buur die zich
misschien eenzaam voelt? Bedenk
dan dat er altijd wel iets is dat ie-
mand leuk vindt om te doen, samen 
met jou of met anderen. Het corona-
virus maakt het niet eenvoudig om
samen iets te ondernemen, maar
een klein gebaar kan het verschil al
maken. Kijk wat jij kunt doen op
www.eentegeneenzaamheid.nl.

dat is bij lange na niet genoeg om het 
verlies te dekken. Vanaf november heb 
ik daarom tijdelijk ander fulltime werk 
moeten aannemen om alles fi nancieel 
draaiend te houden. Hopelijk kunnen we 
snel ons bedrijf weer oppakken.”

www.eentegeneenzaamheid.nl

V.l.n.r.: Ralph Gijbels, Guus Nieuwenhuizen en Jeroen Driessen. 



Eind augustus is met veel spektakel de 
nieuwe fietsbrug Tegenbosch over de 
N2/A2 geplaatst. Vrijdag 23 oktober kon-
den fietsers voor het eerst gebruikmaken 
van de brug. Tegenbosch zorgt voor een 
betere verbinding voor het fietsverkeer 
tussen Meerhoven en het noordelijk 
deel van Eindhoven en tussen de stad 
en Eindhoven Airport, Flight Forum en 
Brainport Industries Campus. 

Doordat fietsers nu niet meer direct 
langs de Anthony Fokkerweg fietsen, 
kon deze weg worden verbreed voor 
het autoverkeer. Bewonersvereniging 
Meerhoven heeft bij de gemeente aan-
dacht gevraagd voor de veiligheid van 
de fietsersbrug in verband met de hoge, 
steile en onbeveiligde taluds. We zijn in 
afwachting van een reactie.

FIETSBRUG GEOPEND
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SAMENWERKING 
GEMEENTE, POLITIE EN JONGERENWERK

Afgelopen voorjaar zorgde de gezamen-
lijke inzet van de bewonersvereniging,
gemeente, politie, Dynamo Jeugdwerk,
het buurtpreventieteam en de winkeliers-
vereniging voor een afname van de
overlast. Dat was mede te danken aan
bewoners die massaal gehoor hebben
gegeven aan onze oproep om overlast
direct te melden. Daardoor kon de politie
in veel gevallen gericht actie onderne-
men. Inmiddels hebben gemeente en
politie beter zicht op de groep overlast-
gevers. Deze jongeren wonen niet
allemaal in Meerhoven, maar zijn ook
afkomstig uit andere wijken in Eindhoven
en de gemeente Veldhoven.

Talentontwikkeling
Samen met jongerenwerkers én de jon-
geren wil de gemeente een programma 
opzetten dat jongeren de kans geeft 
om hun talenten te ontwikkelen. Hierbij 
wordt samenwerking gezocht met de 
gemeente, de politie en het jongerenwerk 
in Veldhoven. De verwachting is dat 
hiermee de groep jongeren die overlast 
veroorzaakt kleiner wordt; zeker op de 
langere termijn. Ook is er overleg met de 
beheerder van het winkelcentrum en de 
parkeergarage om te kijken of meldingen 
voortvarend worden afgehandeld en of 
er extra maatregelen kunnen worden 
genomen om de overlast te voorkomen. 

OVERLAST MELDEN
Losliggende stoeptegels, zwerfvuil of 
scheve lantaarnpalen? Met de Bui-
tenBeterApp meld je een probleem 
snel en makkelijk bij de gemeente. 
Je maakt ter plekke een foto, vinkt 
aan om wat voor soort melding het 
gaat en verstuurt de informatie. Heb 
je geen smartphone of meld je liever 
op een andere manier, vul dan het 
meldingsformulier op de website van 
de gemeente (www.eindhoven.nl) in 
of bel naar telefoonnummer 14 040.

Politie
Voor het melden van ongeregeld-
heden of overlast van personen
bel je de politie via het algemene
nummer 0900 8844 of bij spoed met
112. Schroom ook niet om met de
wijkagenten Erwin van Melis en
Marieke Bakermans contact op te
nemen. Ze zijn per e-mail bereikbaar
via erwin.van.melis@politie.nl of
marieke.bakermans@politie.nl. Of bel
0900 8844 en laat een terugbelver-
zoek achter. Marieke is sinds kort 
actief in Meerhoven en zal zich bin-
nenkort aan de wijk voorstellen.

Vliegverkeer
Overlast van vliegverkeer meld je 
via het meldingsformulier op www.
samenopdehoogte.nl, het informatie-
platform van het Luchthaven Overleg 
Eindhoven. Hier vind je ook informa-
tie over onder meer de ontwikkelin-
gen, meldingsprocedures en actueel 
nieuws rond Eindhoven Airport. Tele-
fonisch melden kan trouwens ook via 
040 289 61 33. Spreek je klacht in op 
het antwoordapparaat. 

Yasin Torunoglu, wethouder van wonen, wijken, werk en ruimtelijke ontwikkeling, 
bracht dit najaar een werkbezoek aan Meerhoven. De wethouder ging onder meer 
met jongeren in gesprek over de overlast van jongeren in het park, het winkelcen-
trum en de parkeergarage. 
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KORT NIEUWS
Woontoren Meerzicht
Begin december zijn alle 88 appartemen-
ten in de nieuwe woontoren Meerzicht 
in Meerrijk opgeleverd. We heten alle 
nieuwe bewoners van harte welkom!

Bezorgers bedankt!
De nieuwsbrief van Bewonersvereniging 
Meerhoven wordt iedere keer huis-aan-
huis bezorgd door een geweldig team 
‘bezorgvrijwilligers’. Langs deze weg 
willen we hen in het zonnetje zetten 
en enorm bedanken voor hun inzet het 
afgelopen jaar! 

Defensieoefeningen
In de laatste week van november en 
de eerste twee weken van december 
voert Defensie oefenvluchten uit vanaf 
Vliegbasis Eindhoven, onder meer met 
de C130 Hercules. Vanwege de corona-

maatregelen kan Defensie hiervoor 
helaas niet meer uitwijken naar het bui-
tenland. Omdat het burgervluchtverkeer 
sinds afgelopen maart enorm is afgeno-
men, leiden de oefenvluchten niet tot een 
toename van het totaal aantal vliegbe-
wegingen. Defensie belooft verder haar 
uiterste best te doen om de overlast voor 
Meerhoven zoveel mogelijk te beperken.

Golfbaan gaat sluiten
Golfbaan Welschap gaat eind van dit jaar 
sluiten om fi nanciële redenen. De huidige 
golfvereniging houdt op te bestaan. De 
gronden zijn inmiddels in handen van fa-
milie Van der Leegte van VDL. Er zijn nog 
geen concrete plannen voor een nieuwe 
bestemming. Het gebied heeft de status 
van landgoed.

Terminal M verkocht
Winkelcentrum Terminal M is door 
de voormalig eigenaar LSREF5 Solit 
Meerhoven B.V. verkocht aan het Duitse 
beleggingsfonds KGAL. Bewonersvereni-
ging Meerhoven hoopt binnenkort kennis 
te maken met de nieuwe eigenaar om 
bijvoorbeeld activiteiten af te stemmen. 

Nee-nee-sticker
Onze nieuwsbrief wordt bezorgd bij alle 
huishoudens in Meerhoven zonder nee-
nee-sticker. Leden ontvangen de nieuws-
brief ook per e-mail. Ontvang je onze 
nieuwsbrieven niet, maar wil je deze wel 
graag lezen? Ga dan naar onze website 
www.meerhoven.nl/nieuwsbrieven. De 
nieuwsbrief is ook verkrijgbaar bij Albert 
Heijn, Lidl, Jumbo en De Hangar.

Volg ons
Kijk voor het laatste nieuws en activitei-
ten 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’.

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

OOK LID WORDEN?
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.


