
Vorige maand heeft het College van Burgemeester en Wethouders groen licht 
gegeven voor het realiseren van een politiecomplex op Land Forum. Voor zover nu 
bekend gaat het om ca. 1800 politiemedewerkers van diverse afdelingen, waaron-
der de Mobiele Eenheid, en dagelijks 520 studenten van de Politieacademie. Ook 
zijn een cellencomplex (voor kortverblijf) en een trainingscentrum voor studenten 
gepland.

Het besluit is genomen tegen het ad-
vies van zowel de klankbordgroep als 
het bestuur van Bewonersvereniging 
Meerhoven in. Beide hadden het Col-
lege opgeroepen het besluit uit te stellen 
totdat de gevolgen voor de wijk grondig 
zijn onderzocht en de inbreng van de wijk 
serieus in het onderzoek is meegeno-
men. Ook wijkbewoners hebben hiertoe 
massaal opgeroepen. Toch heeft het Col-
lege besloten dat het complex er komt. 
De politie dreigde te kiezen voor een 
andere stad als het besluit langer op zich 
liet wachten.

Oude Sliffertsestraat
Onderdeel van het besluit is het verplaat-
sen van de Oude Sliffertsestraat. De 
politie wil het terrein hermetisch kun-
nen afsluiten. Daarom heeft het College 
besloten de Oude Sliffertsestraat te 

verplaatsen naar de buitenzijde van het 
terrein. Of de weg wordt verplaatst naar 
de westzijde (parallel aan de Nieuwe 
Sliffertsestraat) of de oostzijde (parallel 
aan de N2 en het kanaal), wordt besloten 
nadat de wijk breed is geconsulteerd, 
aldus de gemeente.

Ontsluiting en hoogbouw
Het College heeft daarnaast besloten 
dat het complex aan de zuidzijde wordt 
ontsloten. Hierbij denkt men aan een 
entree ter hoogte van de huidige T-split-
sing Graslook-Oude Sliffertsestraat. In 
het noorden komt een nooduitgang voor 
incidenteel gebruik. Het College heeft 
eveneens toestemming gegeven voor 
een ‘hoogteaccent’ met een maximum 
van 45 meter (vergelijkbaar met een 
gebouw van ca. 15 verdiepingen) aan de 
zuidzijde van het terrein. 
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Parkeren
Om te voorkomen dat medewerkers en 
bezoekers van het politiecomplex in de 
wijk gaan parkeren, wijkt het College op 
Land Forum af van de gemeentelijke 
parkeernorm. Hierdoor is een flinke 
parkeergarage met duizend plekken op 
het terrein mogelijk.  De politie moet 
zelf voorkomen dat medewerkers en 
bezoekers parkeren in de woonwijk als 
de garage vol is. Volgens de gemeente 
kan P+R Meerhoven op piekmomenten 
dienen als alternatief. 

Voorbarig
Zoals bekend staan de klankbordgroep 
en het bestuur in beginsel positief 
tegenover de komst van een politie-
complex zoals eind 2019 en begin 2020 
gepresenteerd aan de wijk. Sindsdien 
stelt de politie echter steeds meer eisen, 
waaronder een verdubbeling van het 
aantal politiemedewerkers en studenten, 
het hermetisch kunnen afsluiten van het 
terrein en het verplaatsen van de Oude 
Sliffertsestraat. De grote bereidheid van 
de gemeente om op alle eisen van de 
politie in te gaan, staat in schril contrast 
met de wijze waarop de gemeente tot 
nu toe met de inbreng van bewoners is 
omgegaan. Het bestuur van Bewoners-
vereniging Meerhoven noemt het besluit 
van het College voorbarig en neemt 
juridische stappen in overweging.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de website 
meerhoven.nl/landforum. Leden ont-
vangen per e-mail updates over nieuwe 
ontwikkelingen.



BLAUWALG IN WATERPLASSEN

Er wordt al jaren over gepraat: een 
markt in Meerhoven. Tot nu toe 
zonder resultaat. Maar wellicht dat 
de nieuwe visie ‘ambulante handel in 
Eindhoven’ van de gemeente Eindho-
ven daar verandering in gaat brengen. 
Onderdeel van die visie zijn fl exibele 
standplaatsen waarmee het een-
voudiger is om in te spelen op lokale 
behoeften in wijken zoals Meerhoven.

Nieuwe opzet
Standplaatsen zijn niet helemaal 
nieuw. De stad kent nu ook al stand-
plaatsen, maar die worden per jaar 
verhuurd aan één ondernemer, veelal 

foodtrucks. In de nieuwe opzet worden 
straks verschillende locaties aange-
wezen waarop ondernemers zich voor 
een dag of dagdeel kunnen inschrijven. 
Onder andere Flight Forum en Winkel-
centrum Meerhoven zijn in beeld. 

Minimarkt
Volgens de gemeente komt deze 
fl exibiliteit tegemoet aan de behoefte 
van standplaatshouders en klanten. De 
standplaatsen zijn beschikbaar voor alle 
ondernemers. Traditionele kooplui zoals 
handelaars in groente, vis of kleding, 
maar ook eigenaars van foodtrucks 
mogen er staan. Door meerdere stand-

TOCH MARKT IN MEERHOVEN?

plaatsen op één locatie aan te bieden, 
ontstaat een soort minimarkt.

Vervolg
De gemeenteraad bespreekt in sep-
tember de nieuwe opzet. Bewoners-
vereniging Meerhoven en winkeliers 
worden bij de plannen betrokken.

Vorige maand is door Waterschap De 
Dommel blauwalg aangetroffen in de 
waterplassen van Park Meerland in 
Meerhoven. Het waterschap raadt aan 
om water met blauwalg te mijden. Be-
halve blauwalg bestaat ook de kans op 
de aanwezigheid van botulisme.

Hoge temperaturen
Blauwalg en botulisme ontwikkelen zich 
voornamelijk bij hogere temperaturen in 
de lente en in de zomer. Contact met op-
pervlaktewater met blauwalg kan leiden 
tot huidirritatie, zoals jeuk en rode vlek-
ken. Als mensen of dieren het water via 
de mond binnen krijgen, kan dit maag- en 
darmklachten veroorzaken.

Honden
Botulisme is meestal niet gevaarlijk voor 
mensen, maar honden en andere dieren 
kunnen er ziek van worden. De waarge-
nomen vorm van blauwalg is een alg die 
op de bodem leeft, los kan laten en gaat 

drijven. Aangezien de drijvende bolletjes 
aan de kant aanwezig zijn, kunnen hon-
den dit gemakkelijk happen en inslikken. 
Dit kan giftig en potentieel dodelijk zijn, 
dus is het extra belangrijk om op honden 
te letten in dit gebied. Laat honden dan 
ook niet in dit water zwemmen.

Zwemmen
Het dringende advies is om niet in de 
waterplassen te zwemmen en niet te 

vissen. De gemeente wijst erop dat de 
waterplassen in Meerhoven geen of-
fi ciële zwemlocatie zijn. Wil je veilig in 
natuurwater zwemmen, raadpleeg dan 
de site www.zwemwater.nl.

Meer informatie
Op de website www.dommel.nl/
blauwalg-en-botulisme staat een actueel 
overzicht van locaties met blauwalg of 
botulisme en informatie over de risico’s.



Authentieke producten uit India aanbie-
den aan de groeiende Indiase gemeen-
schap in Meerhoven en andere liefheb-
bers. Dat is de missie van Ajith, Karthik 
en Pradeep met hun nieuwe winkel 
Dbanyan in Winkelcentrum Meerhoven.

Assortiment 
Kruiden en specerijen, zoetigheden en 
snacks, kant en klaar maaltijden, ver-
schillende soorten rijst, typisch Indiaas 
seizoensfruit en - groenten zoals okra en 
jack fruit, je vindt het allemaal in Dban-
yan. De eigenaren richten zich niet alleen 
op Indiase klanten. Pradeep: “De Indiase 
keuken is ook populair onder verschil-
lende andere nationaliteiten. En natuurlijk 
kunnen ook gepassioneerde Nederland-
se koks bij ons terecht. Nu het zomer is, 
is Kulfi, een Indiase ijssoort een geliefd 
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INDIASE WINKEL IN MEERRIJK

SOCIAL CRICKET

De gemeente Eindhoven start deze 
zomer een pilot met de aanleg van een 
cricket pitch op de speelweide van Park 
Meerland in Meerhoven. Dit op verzoek 

van vele internationals in de wijk.
Cricket is een populaire sport onder inter-
nationals in Meerhoven. Voor deze sport 
is een groot veld nodig met in het mid-

den een strook, de zogenoemde pitch. 
Aangezien de professionele velden niet 
of nauwelijks beschikbaar zijn voor 
amateursport, zijn de internationals op 
zoek naar een alternatieve locatie voor 
het spelen van ‘social cricket’. Daarbij 
kwam de speelweide van Park Meer-
land als meest geschikt uit de bus. 

Workshops 
Na overleg met Bewonersvereniging 
Meerhoven heeft de gemeente beslo-
ten de pitch bij wijze van proef aan 
te leggen. Het bestuur staat positief 
tegenover het initiatief aangezien het 
mensen van alle nationaliteiten dichter 
bij elkaar brengt en de initiatiefnemers 
de hele wijk bij de sport willen betrek-
ken.  Bijvoorbeeld met workshops 
voor kinderen en volwassenen. Tijdens 
het spel is slechts een deel van de 
speelweide nodig. De weide blijft dus 
beschikbaar voor andere activiteiten. 
Meer info: meerhoven.nl/socialcricket.

product. Een ander populair artikel is de 
samaosa, zeker bij onze Nederlandse 
klanten!”

Receptkaarten
“Er is veel vraag naar Indiase recepten 
of kookboeken. Op dit moment zijn we 
receptenkaarten aan het ontwikkelen 
voor onze internationale en Nederlandse 
klanten. Op de kaarten staat, in het En-
gels en Nederlands, stap voor stap een 
Indiaas recept uitgelegd, met een duide-
lijk overzicht van alles wat je nodig hebt 
en bij ons kunt kopen om het gerecht te 
maken. De receptkaarten zijn vanaf eind 
juli in de winkel verkrijgbaar.”  

Openingstijden
Dbanyan is vorige maand geopend en 
een webshop is in ontwikkeling. 

De winkel is gevestigd op Meerwater 15 
en open van maandag tot en met vrijdag 
van 14.00 tot 19.00 uur en op zaterdag 
van 10.00 tot 19.00 uur.



Even voorstellen

Het bestuur van Bewonersvereniging 
Meerhoven is onlangs uitgebreid met 
een nieuw algemeen bestuurslid: Hans 
Vissers. “Ik ben sinds vorig jaar gepensi-
oneerd en woon nu zes jaar in Grasrijk. Ik 
heb altijd bij de politie gewerkt. Voordat 
ik met pensioen ging, was ik eindver-
antwoordelijk voor de politie in Zeeland-
West-Brabant en later nog in Rotterdam. 
Nu ik wat meer tijd heb, vind ik het leuk 
en belangrijk om iets bij te dragen aan 
de kwaliteit van de leefomgeving in onze 
mooie wijk. Vorig jaar ben ik binnen de 
vereniging al gestart met het verbete-
ren van de hartveiligheid in Meerhoven. 
We hebben het AED-netwerk inmiddels 
versterkt en een Commissie Meerhoven 
Hartveilig opgericht. Namens het bestuur 
ben ik ook actief binnen één van de com-
missies van het Luchthaven Eindhoven 
Overleg.”

Deze nieuwsbrief is een uitgave van 
Bewonersvereniging Meerhoven.

Datum: Juli 2021
Oplage:  5000 stuks
Vormgeving: info@petrabaten.nl
Contact: info@meerhoven.nl
 www.meerhoven.nl

COLOFON

KORT NIEUWS
Peutergym
Sportstuif Meerhoven biedt sinds kort 
peutergym aan voor ouders en hun 
peuters van 2 en 3 jaar. Peutergym is een 
beweegactiviteit waarin allerlei grondvor-
men van bewegen aan bod komen, zoals 
rollen, duikelen, gooien, vangen, springen, 
rennen en balanceren. Deze grondvor-
men, verwerkt in een speelse muzikale 
beweegles, dragen bij aan het zelfver-
trouwen en de ontwikkeling van de grove 
en fijne motoriek. Daarnaast is het ge-
woon leuk om met andere kinderen bui-
ten te spelen! De afgelopen weken zagen 
we elke woensdagochtend om 09.30 uur 
en 10.30 uur al veel ouders met hun kind 
lekker buiten bewegen. Er zijn nog enkele 
lessen voor de zomervakantie. Kijk voor 
meer info op www.samenbijsportstuif.nl/
peutergym-bij-sportstuif.

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 

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.

Fiets een Rondje Noordwest
Dit voorjaar heeft de gemeente Eindho-
ven het Rondje Noordwest uitgezet. Deze 
17 kilometer lange fietsroute brengt je 
langs allerlei interessante plekken. Je 
komt bijzondere locaties tegen, zoals 
de Philips Fruittuin, De Herdgang (PSV) 
en het door de familie Philips gestichte 
Landgoed De Wielewaal. De route is met 
bordjes aangegeven. Ook staan er bij de 
locaties informatiebordjes. Kijk voor de 
route op www.meerhoven.nl/fiets-een-
rondje-noordwest.

Afvalinzameling
Vanwege bouwwerkzaamheden in Meer-
rijk heeft Cure Afvalbeheer afgelopen 
april diverse afvalcontainers in Winkel-
centrum Meerhoven verplaatst. In 2023 
komen de containers op hun definitieve 
plek te staan. Enkele containers staan nu 
echter niet op een handige plek. Na over-
leg met Bewonersvereniging Meerhoven 
heeft Cure besloten deze containers 
binnenkort te verplaatsen. Ook komen er-
doorverwijzingen naar andere afvalcon-
tainers om bijzetafval te voorkomen. Kijk
voor de locaties op meerhoven.nl/afval. 
 
 


