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MEERRIJK IN NIEUWE BOUWFASE
Veiligheid
Voor de veiligheid wordt een deel van
de straat Meergras en de openbare
parkeergarage afgezet. Aanvankelijk
wilde men het park als aanvoerroute en
de Grasbaan als afvoerroute voor het
bouwverkeer gebruiken. Na overleg met
Bewonersvereniging Meerhoven, Ten
Brinke Cohof en de gemeente is het plan
bijgesteld en is ervoor gekozen de aanén afvoer van het bouwverkeer via het
park te laten verlopen.

Nog niet af

Meerrijk is volop in ontwikkeling. Begin 2020 werden de ‘waterwoningen’ aan de
noordzijde van Meerrijk opgeleverd. Later dat jaar volgde de voltooiing van de 72
meter hoge woontoren Meerzicht met 88 appartementen. Nu het naastgelegen
gebouw met 33 appartementen ook bijna af is, gaat de bouw een volgende fase in:
project De Hooghe Heer aan de zuidzijde van Meerrijk.
De Hooghe Heer omvat 138 appartementen in een toren van vijftien bouwlagen waarvan 45 appartementen onlangs
in de verkoop zijn gegaan. De resterende
93 appartementen zijn door ontwikkelaar
Ten Brinke Cohof verkocht aan een belegger en worden later verhuurd. Daarnaast komen er nog zeventien woningen
aan de rand van het water.

Doorstart
Een paar jaar geleden was het vanwege
een stagnerende woningmarkt nog
onduidelijk in hoeverre Meerrijk ooit zou
worden afgebouwd. Directeur Johan
Hofmans van Ten Brinke Cohof: “We zijn
blij dat we een doorstart hebben kunnen maken. Nu krijgt Meerrijk alsnog de
afronding die het verdient. We hadden
natuurlijk ook geluk dat de markt weer
meewerkt. En dat is ook goed voor het
winkelcentrum dat het zo moeilijk heeft.”

Planning
Vorige maand is gestart met de inrichting van de bouwplaats. Daarvoor is een
deel van de vijver van Park Meerland
gedempt. TenBrinke Cohof start medio
april met het aanbrengen van funderingspalen. “Dat duurt ruim twee maanden.
Om geluidsoverlast voor omwonenden
te beperken, worden de palen in de
bodem geschroefd in plaats van geheid.
Rond medio juni start de ruwbouw van
de 138 appartementen. Met de zeventien
waterwoningen beginnen we een jaar
later”, aldus Hofmans. Naar verwachting
worden de appartementen en woningen
in de zomer van 2023 opgeleverd. De
brug voor fiets- en wandelverkeer tussen
Waterrijk en Meerrijk gaat eind dit voorjaar open. Dan zal ook het naastgelegen
plein aan het water in park Meerland af
zijn en de bouwweg aan de noordzijde
van de brug worden verwijderd.

Na voltooiing van dit project is Meerrijk
nog niet af. Er volgt nog een bouwproject
met zo’n 15 woningen en 25 appartementen aan de oostzijde van de straat
Meergras. Daarnaast komen er ook nog
woningen op het driehoekig terrein tussen de Zanddreef, het Zandstrand en de
vijver in het park.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over het
project De Hooghe Heer op de website
www.hoogheheer.nl.
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ENNATUURLIJK VOOR DE RECHTER
Op 16 februari jl. diende de rechtszaak van Stichting Stadsverwarming
Eindhoven (SSE) tegen Ennatuurlijk.
Tijdens de drie uur durende zitting
stond de vraag centraal in hoeverre
het energiebedrijf gedurende 30 jaar
lang een geïndexeerde en tevens
rentedragende ‘aansluitbijdrage’ in
rekening mag brengen bij haar klanten in Grasrijk, Zandrijk en Eindhoven
centrum.
Advocate Noortje Ogg betoogde
namens SSE dat dit niet mag omdat
deze bijdrage niet met bewoners is
afgesproken. Eerder oordeelde de

Hoge Raad al dat deze aansluitbijdrage
onterecht in rekening wordt gebracht bij
zelfbouwers.

aangemeld, hebben hierover onlangs
een update ontvangen.

Alles uit de kast

De rechtbank doet rond 12 mei 2021
uitspraak, maar waarschuwde wel dat
het vanwege drukte langer kan duren.
Deze rechtszaak is onderdeel van een
collectieve actie waarin SSE de rechter
vraagt om vast te stellen dat Ennatuurlijk onterecht kosten in rekening
brengt. Naast de jaarlijkse aansluitbijdrage gaat het onder andere om het
warmtetarief en de huur warmtewisselaar. Kijk voor meer informatie op
www.stadsverwarmingeindhoven.nl.

In de huidige zaak gaat het met name
om tweede en latere eigenaars van een
zelfbouwwoning, eigenaars van een
projectbouwwoning en huurders. Ook
met deze doelgroep is volgens SSE niets
afgesproken over een aansluitbijdrage.
Ennatuurlijk trok echter alles uit de kast
om de argumenten van SSE te weerleggen. Dat bleek al uit de 700 pagina’s tellende schriftelijke reactie van Ennatuurlijk. Bewoners die zich bij SSE hebben

Uitspraak

POLITIECOMPLEX LAND FORUM
Klankbordgroep

Om de wijk bij de plannen te betrekken,
heeft de gemeente medio vorig jaar een
klankbordgroep van bewoners opgericht.
Ook Bewonersvereniging Meerhoven is
in die klankbordgroep vertegenwoordigd.
De deelnemers constateerden echter al
snel dat er niets met hun inbreng werd
gedaan. Ook wordt informatie bewust
niet met de klankbordgroep gedeeld
en wordt de groep geconfronteerd met
onverwachte, onrealistische deadlines.

Gemeenteraad

Gemeente Eindhoven en politie willen
op Land Forum een groot politiecomplex realiseren. Het deels braakliggende
terrein aan de oostzijde van Grasrijk
moet onderdak gaan bieden aan 2.200
politiemedewerkers en 700 studenten.

Ook is er een cellencomplex met 35
cellen (voor kortverblijf), een schietbaan
en een trainingscentrum voor studenten
gepland. En tevens diverse afdelingen
waaronder de Mobiele Eenheid (ME). Zie
onze nieuwsbrief van oktober 2020.

Begin dit jaar hebben hierover diverse
gesprekken met de projectleiding en
verantwoordelijk wethouder Yasin Torunoglu plaatsgevonden. Deze hebben
echter niet het gewenste effect gehad.
In een laatste poging het tij te keren, heeft
de klankbordgroep de hulp ingeroepen
van de gemeenteraad. Deze behandelt
de kwestie waarschijnlijk 9 maart. Leden
ontvangen later deze maand een update.
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NIEUWE WIJKAGENTE MEERHOVEN
te leggen met buurtbewoners. Zodra de
coronamaatregelen het toelaten, gaat
Marieke met deze ideeën aan de slag.”

Online
Door onder andere via de digitale netwerken te communiceren met de buurt
wil Marieke het veiligheidsgevoel van de
burgers vergroten. “Via Instagram deel ik
online waarmee we bezig zijn in de wijk
zodat mensen weten wat we doen en dat
we er zijn”, aldus Bakermans. Marieke en
Erwin zijn te volgen via de Instagram accounts Wijkagentmarieke_eindhoven en
Wijkagentenmeerhoven_eindhoven.
Sinds afgelopen zomer heeft Meerhoven
er een tweede wijkagent bij: Marieke Bakermans. Met veel enthousiasme zet zij
zich in voor de buurt. Bakermans: “Ik vind
het belangrijk om zichtbaar en makkelijk
benaderbaar te zijn. Wanneer de coronaperikelen voorbij zijn, wil ik graag een
vast inloopspreekuur organiseren voor
buurtbewoners. Mensen kunnen dan op
een laagdrempelige manier hun vragen
stellen en persoonlijk kennismaken.”

Coppie Koffie
Samen met collega Erwin van Melis, al
langer wijkagent in Meerhoven, vormt
Marieke een goed team. Erwin vertelt
dat Marieke een mooie aanvulling is met
haar jeugdig enthousiasme. Van Melis:
“Marieke is heel handig met sociale
media en heeft allerlei ideeën om de connectie met de buurt te versterken. Zo is
er het idee om een ‘Coppie Koffie’- tuktuk
op het Meerplein te zetten om contact

Contact
Marieke en Erwin nodigen je van harte uit
contact op te nemen als je iets verdachts
ziet of je je ergens zorgen over maakt.
Schroom niet om hen te benaderen als
ze aanwezig zijn in de wijk of hen te
mailen via erwin.van.melis@politie.nl of
marieke.bakermans@politie.nl. Bellen
kan via het algemene nummer van de
politie 0900-8844. Bel bij spoed 112.

HARTVEILIG: VRIJWILLIGERS GEZOCHT!
Bewonersvereniging Meerhoven en
Stichting Eindhoven Hartveilig willen
de hele wijk hartveilig maken door het
opzetten van voldoende 6-minutenzones. Dat houdt in dat mensen die een
hartstilstand krijgen binnen zes minuten
worden gereanimeerd door vrijwilligers
die bekend zijn bij 112. Belangrijke
voorwaarden hiervoor zijn voldoende
burgerhulpverleners en voldoende AED’s
verspreid over de wijk.

len voor een AED. Waar gewenst, heeft
Bewonersvereniging Meerhoven gezorgd
voor een financiële bijdrage. Hierdoor
hebben we in Meerhoven een nagenoeg
dekkend AED-netwerk. Een mooi resultaat! Kijk op onze website www.meerhoven.nl/hartveilig voor de locaties van de
AED’s. Met de Jumbo en Lidl zijn wij nog
in overleg over de bereikbaarheid van
hun AED’s buiten winkeltijden.

AED-netwerk

Maar met alleen AED’s zijn we er nog
niet. Om Meerhoven daadwerkelijk hartveilig te maken, wil Bewonersvereniging
Meerhoven een commissie Meerhoven

Na een oproep in onze vorige nieuwsbrief hebben diverse bewoners zich gemeld om hun gevel beschikbaar te stel-

Commissie Hartveilig

Hartveilig instellen. Deze commissie
neemt de zorg voor het AED-netwerk en
organisatie van de aanstaande burgerhulpverleners voor haar rekening. Wij zijn
op zoek naar vrijwilligers die zitting willen
nemen in deze commissie. Belangstellenden kunnen zich melden via email:
info@meerhoven.nl.

KORT NIEUWS
Meerhoven United
Vanaf 12 maart start voetbalschool
Meerhoven United in Sportpark Meerhoven. De school is bedoeld voor de jeugd
van 7 t/m 14 jaar en richt zich met name
op het trainen van een goede basistechniek door middel van een mix van oefeningen en games. Het gaat vooral om
plezier, zelfvertrouwen en motivatie. Wij
wensen initiatiefnemer Erik Zuiderhoek
veel succes met zijn sportieve activiteiten in Meerhoven. Kijk voor meer info op
www.voetbalschoolmeerhoven.nl.

IJspret

Steile taluds fietsbrug

Schaatsliefhebbers hebben zich vorige
maand een aantal dagen kunnen uitleven
op de bevroren vijvers in Park Meerland.
Op verzoek van Bewonersvereniging
Meerhoven en Stichting Beheer Park
Meerland had Waterschap De Dommel
het vijzelgemaal in Park Meerland stilgezet om ijsvorming te bevorderen. De
heuvel in Park Meerland werd intensief
gebruikt om vanaf te sleeën.

Zoals vermeld in onze vorige nieuwsbrief
maakten bewoners zich zorgen over de
veiligheid rond de fietsbrug vanwege
de steile taluds. Mede op verzoek van
Bewonersvereniging Meerhoven heeft
de gemeente bescherming aangebracht
door middel van gaashekwerk met beplanting. Hopelijk is de veiligheid van de
fietsers nu voldoende gewaarborgd.

Update terrein golfbaan
Eind vorig jaar kocht VDL Groep het terrein waarop golfbaan Welschap was gevestigd. Tot op heden is niet duidelijk wat
de nieuwe bestemming gaat worden.
Bewonersvereniging Meerhoven volgt
dit proces nauwlettend en onderhoudt
contact met de betrokken partijen.

Volg ons
Kijk voor het laatste nieuws en activiteiten op www.meerhoven.nl. Volg ons
verder via Facebook ‘Meerhoven.nieuws’,
Twitter ‘MeerhovenNL’ of de MeerhovenApp (meerhoven.nl/meerhovenapp).
Verder vind je veel informatie op het digitale prikbord van Meerhoven: Facebook
‘Meerhoven Ontmoet Elkaar’.

COLOFON

LID WORDEN?

Deze nieuwsbrief is een uitgave van
Bewonersvereniging Meerhoven.

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 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.
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