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Betreft: stand van zaken politie locatie Land Forum  

 

 

Beste bewoners, 

 

De politie wil op Land Forum nieuwe huisvesting realiseren. Daarover hebben direct 

omwonenden een wijkinfo ontvangen in december 2019 en in juli 2020. Sindsdien zijn diverse 

onderzoeken uitgevoerd door gemeente en politie over hoe de huisvesting op deze plek 

gerealiseerd kan worden. Met deze wijkinfo informeren wij u over de stand van zaken. Meer 

informatie vindt u in de nieuwsbrief op de website: www.eindhoven.nl/politielocatielandforum. 

Collegebesluit 

In juni neemt het college van Burgemeester en Wethouders van Eindhoven een besluit over 

een aantal onderwerpen die een rol spelen bij de komst van de politie naar Land Forum. 

Onderdeel van dat besluit is de positie van de Sliffertsestraat, de ontsluiting van het terrein en 

parkeren. Over deze onderwerpen zijn de afgelopen maanden diverse onderzoeken uitgevoerd 

en is gesproken met leden van de klankbordgroep. De resultaten kunt u lezen in de nieuwsbrief 

op de website. Deze wijkinfo geeft een samenvatting.   

Positie van de Sliffertsestraat 

Op dit moment loopt de Sliffertsestraat midden door Land Forum. Als dat zo blijft, doorsnijdt de 

weg het toekomstige politiecomplex. Voor de politie is dit geen optie omdat het terrein helemaal 

afgesloten moet kunnen worden. Dit betekent dat er een keuze moet worden gemaakt: komt de 

weg in de toekomst aan de westelijke kant (aan de kant van Grasrijk) of aan de oostelijke kant 

(aan de kant van het kanaal). Van beide varianten hebben we voor- en nadelen in beeld 

gebracht die zijn opgenomen op de website, u kunt hierop reageren.   

Verkeer  

Ook is onderzocht wat de komst van de politielocatie op Land Forum betekent voor de toename 

van het verkeer. Het onderzoek laat zien dat de ontwikkeling niet gaat leiden tot 

verkeersknelpunten op de wegen en kruispunten in de omgeving van Land Forum. De 

berekeningen laten ook zien dat de verkeerslichten het extra verkeer als gevolg van deze 
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ontwikkeling kunnen verwerken, inclusief het extra verkeer als gevolg van de nieuwbouw in 

Bosrijk en van het project ‘Puur wonen’. In de toekomst zijn er waarschijnlijk extra maatregelen 

nodig om de algemene verkeersgroei te verwerken, zoals het anders afstellen van de 

verkeerslichten of het verlengen of toevoegen van de opstelstroken om af te slaan.  

Ontsluiting van het terrein 

Het politiecomplex is groot en er moet uit veiligheidsoverwegingen een nooduitgang zijn. 

Daarom wordt voorgesteld om zowel aan de noordzijde als aan de zuidzijde een entree te 

realiseren. De ontsluiting aan de noordzijde is alleen bedoeld voor incidenteel gebruik. Het is de 

bedoeling om de zuidelijke entree ter hoogte of ten zuiden van de huidige t-kruising van de 

Graslook en Sliffertsestraat aan te leggen, om te voorkomen dat in- en uitrijdend verkeer 

overlast veroorzaakt bij de woningen in Grasrijk.   

 

Parkeren 

Het is belangrijk dat op het complex voldoende parkeerplaatsen worden aangelegd, anders 

bestaat de kans dat in de buurt geparkeerd gaat worden. Dat is niet wenselijk. Daarom is 

berekend hoeveel parkeerplaatsen er nodig zijn voor medewerkers en bezoekers van de 

politielocatie. Geadviseerd wordt om alle benodigde plaatsen aan te leggen op het terrein van 

de politie.    

 

Reageer 

Deze wijkinfo geeft een korte samenvatting van de uitgevoerde onderzoeken. Meer informatie 

vindt u op de website www.eindhoven.nl/politielocatielandforum. Heeft u vragen of opmerkingen 

over bovenstaande informatie? Of heeft u suggesties over deze plannen? Mail ons dan via 

politielocatielandforum@eindhoven.nl 

 

Als u voor 26 april 2021 reageert op de informatie uit deze wijkinfo, dan kunnen wij uw reactie 

nog afwegen en meenemen in het advies aan het college van B&W.  

 

Wilt u op de hoogte blijven van het B&W besluit en de verdere ontwikkelingen op Land Forum? 

Meldt u zich dan aan voor de digitale nieuwsbrief via: politielocatielandforum@eindhoven.nl.  

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Johan Brands 

Projectmanager  

 

 

This letter contains information about the housing of police facilities at Land Forum. For 

information in English and other languages, please visit our website: 

www.eindhoven.nl/politielocatielandforum, and press the translate button.  
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