
 

 

 

 

   gemeente Eindhoven 

Inboeknummer 21bst01956 / 6479218 

Dossiernummer    

20 december 2021  

 

Raads informatiebrief  
 

Onderwerp: verlegging Sliffertsestraat op Land Forum  

Inleiding 

Om de ontwikkeling van nieuwe huisvesting voor verschillende politiediensten op Land 

Forum mogelijk te maken, is het nodig de Sliffertsestraat te verleggen. De aard van de 

samen te voegen politiediensten vereist dat het complex in geval van een crisis als 

geheel afsluitbaar kan zijn. De huidige Sliffertsestraat belemmert dit doordat deze 

midden door het exploitatiegebied loopt. Het college van B&W besloot op 1 juni 2021 al 

tot verlegging van de Sliffertsestraat (21bst00626 “tussenbesluit centrale 

politiehuisvesting Land Forum”) maar nog niet over het exacte tracé. Naast de reeds 

geformuleerde voor- en nadelen van de varianten, wilde het college nagaan of er nog 

niet gekende argumenten en zorgen bestaan in de wijk die zij mee wilde wegen om te 

komen tot een definitief besluit over het tracé van een verlegde Sliffertsestraat. Daarom 

heeft het college in het tussenbesluit opdracht gegeven voor een aanvullend 

participatietraject.  

Tegelijk met het maken van de schetsen, is met een traject gestart om een extern 

bureau te selecteren om de consultatie in de wijk te doen. Een extern onafhankelijk 

bureau kan een objectief beeld geven. Bureau wijzijnZET (ZET) is gespecialiseerd in 

dergelijke participatietrajecten en daarom geselecteerd. De conclusies van ZET zijn 

uitgewerkt in een rapport dat als bijlage is toegevoegd. 

  

� Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college  

 

Besluit van college van burgemeester en wethouders 

1. Kennis te nemen van de uitkomsten van het participatietraject uitgevoerd door 

bureau ZET. 

2. In te stemmen met het verleggen van de Sliffertsestraat naar de westzijde van het 

toekomstige politiecomplex. Verlegging kan pas plaatsvinden na een onherroepelijk 

bestemmingsplan en vaststelling van de grondexploitatie Land Forum door de 

gemeenteraad.  

3. In te stemmen met het betrekken van de relevante uitkomsten van het 

participatietraject bij de ontwerpopgave voor het exacte westelijke tracé en de 

groenzone. Zo nodig kan voor het ontwerp het exploitatiegebied aangepast worden. 

4. Akkoord te gaan met het verzenden van brief met kenmerk 6469391 aan de 

bewonersvereniging Meerhoven in reactie op de brief d.d. 22 november 2021 aan 

de Raad. 
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Argumenten/kanttekeningen 

1.1 ZET heeft een zorgvuldig participatietraject uitgevoerd met als doel ophalen van 

argumenten, zorgen en ideeën van Meerhovenaren over de varianten voor het verleggen 

van de Sliffertsestraat 

De belangrijkste bevindingen van ZET zijn dat er acceptatie is voor het verleggen van de 

Sliffertsestraat en dat het de ondervraagden vooral gaat om de effecten van de gebieds-

ontwikkeling op Land Forum op de leefbaarheid.  

 

2.1 Er is geen doorslaggevende voorkeur uit de wijk opgehaald voor een bepaald tracé 

Ook hiervan vindt u de volledige resultaten in het ZET-rapport in de bijlage. 

 

2.2 Het tracé langs de westzijde is directer en korter 

De Sliffertsestraat is een wijkontsluitingsweg, vooral voor Bosrijk. De oostelijke variant is 

beduidend langer, bochtiger en werkt desoriënterend.  

 

2.3 Half verdiept parkeren op het toekomstige terrein van de politie is alleen op te lossen 

in de westelijke variant 

Bij de oostvariant neemt de kavelgrootte aan de zuidzijde af, resultaat is te weinig ruimte 

voor parkeren onder kantoren. Half verdiept parkeren onder het oefenterrein en logistiek, 

dat gepland is aan de oostzijde, is niet gewenst i.v.m. gevolgen voor geluid en inkijk.  

 

2.4 Er is meer ruimte om de oorspronkelijke stedebouwkundige opzet van Meerhoven te 

versterken bij een tracé langs de westzijde  

Meerhoven kent een sterk stedebouwkundig raamwerk waarbij de wijk is ingebed in het 

Kempische landschap. Daarom wordt een groene buffer aangelegd tussen buurt en 

politiecomplex. De weg is in de westelijke variant een logische scheiding tussen twee 

verschillende bestemmingen. Als de weg aan de oostzijde loopt, verschuift het complex 

van de politie richting buurt. Daarmee is er minder ruimte voor de bufferzone. Een 

noodzakelijke hoge gesloten omheining langs de Sliffertsestraat in de oostelijke variant 

geeft niet de gewenste sociaal veilige uitstraling. 

 

2.5 Vanuit het oogpunt van groen, milieu en gezonde verstedelijking is de westelijke 

variant in het algemeen te verkiezen boven de oostelijke 

Een kortere verbinding betekent minder te rijden kilometers en heeft daarom in het 

algemeen een voordeel op het gebied van de luchtkwaliteit en stikstof.  

 

2.6 Berekeningen laten een verschil zien van €2.000.000 à €2.500.000 tussen de twee 

varianten 

De aanleg van de oostelijke variant is ongeveer €800.000 duurder. Daarbij wordt het 

uitgeefbaar terrein kleiner wat neerkomt op ongeveer €1.750.000 minder 

grondopbrengst.  

 

2.7 De politie kan haar programma beter en flexibeler inpassen in de westelijke variant 

waardoor deze toekomstbestendiger is 

De oostelijke variant leidt tot een afname van het ontwikkelgebied, waarin aan de 

zuidzijde slechts één gebouw mogelijk is, in de westelijke twee. Dat beperkt de 
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flexibiliteit van de politie en de mogelijkheden tot fasering van de bouw en 

ingebruikname. 

 

2.8 Besluitvorming is noodzakelijk om verder te kunnen met het project  

Uitstel over de definitieve keuze brengt de voortgang van het project in gevaar. 

 

3.1 Aandachtspunten en argumenten die opgehaald zijn bij de interventie zullen input 

zijn voor de ontwerpopgave en het vervolgproces 

In eerdere besluitvorming is al rekening gehouden met leefbaarheid in de wijk. De 

ontsluiting van het complex dient bijvoorbeeld aan de zuidzijde van het complex te 

worden gerealiseerd, waardoor minder verkeer langs Grasrijk hoeft te rijden. Verder is 

de parkeernorm aangepast om parkeren in de wijk te voorkomen en geldt als 

voorwaarde dat al het parkeren op eigen terrein moet worden opgelost. Bij de uitwerking 

van de plannen zullen ook andere zorgen en ideeën van omwonenden worden 

betrokken.   

 

Kanttekeningen 

1.1 De Bewonersvereniging Meerhoven heeft in een brief aan de gemeenteraad 

gereageerd op het onderzoek van ZET 

U heeft de brief ter afhandeling in handen van het college gesteld. Zie bijlage. 

 

2.1 Een deel van de direct aanwonenden uit Grasrijk heeft een voorkeur voor het 

oostelijke tracé  

De opzet van het onderzoek was een gesprek met bewoners aangaan op basis van 

argumenten. Het is dus ook niet mogelijk om op basis van getallen een conclusie te 

trekken of een meerderheid voor of tegen een variant is. Wel is uit de aard van de 

antwoorden af te leiden dat de meningen in de wijk verdeeld zijn. 

 

2.2 Uit het participatietraject blijken diverse zorgen en overwegingen van omwonenden 

Bij de uitwerking van de plannen zullen deze worden betrokken. De weg zelf en de 

bufferzone zullen in samenspraak met de bewoners verder worden vormgegeven. 

 

3.1 Het vastgestelde exploitatiegebied kan wijzigen 

In het besluit van juni 2021 is het exploitatiegebied vastgesteld. Daarbij is toen al 

aangegeven dat het exploitatiegebied nog aangepast kan worden. De exacte ligging van 

het gekozen tracé zal worden geoptimaliseerd in het vervolgtraject. Dit betekent dat het 

exploitatiegebied als gevolg van deze uitwerking nog kan veranderen. 

 

Kosten en dekking 

Het betreft hier een principekeuze voor het tracé voor de verlegde Sliffertsestraat. De 

kosten van de verlegging die voor rekening van de gemeente komen, zullen in de grex 

Land Forum worden meegenomen en gedekt worden uit de grondopbrengst.  

 

Bijlagen 

1. Consultatie bewoners Meerhoven verleggen Sliffertsestraat  

2. Brief 22 november 2021 Bewonersvereniging Meerhoven over update misstanden 

inspraakproces regionaal PDC Land Forum  
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3. Reactie op brief 22 november 2021 van BV Meerhoven 

4. Overzicht van argumenten en kanttekeningen 

 

Burgemeester en wethouders van Eindhoven,  

 

 

 

 

secretaris  

 



CONSULTATIE BEWONERS   
MEERHOVEN OVER HET 
VERLEGGEN SLIFFERTSESTRAAT

BREDE INVENTARISATIE VAN ARGUMENTEN, 
BELANGEN, ZORGEN EN IDEEËN DIE LEVEN BIJ 
MEERHOVENAREN



Wij zijn Zet. Wij willen bijdragen aan een samenleving waarin iedereen meetelt en mee kan doen. Omdat we geloven in gelijke kansen en de 
meerwaarde van diversiteit, maar ook omdat het nodig is. Een veerkrachtige, toekomstbestendige samenleving vraagt om actieve participatie 
van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Zet is een beslissende schakel in deze beweging. Wij signaleren en agenderen, 
runnen programma’s en projecten, delen kennis, best practices en geleerde lessen. We benutten maatschappelijke energie, verenigen belangen 
en zetten spelers in hun kracht. We maken verbinding met uiteenlopende sectoren, vanuit het besef dat sociale innovatie steeds vaker uit 
crossovers wordt geboren. En altijd staat voor ons de mens centraal, met oog voor kwetsbare groepen en belangen. Zo werken we aan 
maatschappelijke impact. Als dat ook jouw streven is, ben jij aan Zet.

Consultatie bewoners Meerhoven over het verleggen Sliffertsestraat is een uitgave van Stichting Zet.

Datum
30 november 2021

Referentie
00000430

Auteurs
Sophie Lauwers, Zoë van Otterloo

Zet
Postbus 271
5000 AG Tilburg
T 013 5441440
info@wijzijnzet.nl
www.wijzijnzet.nl

© Zet
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BIJLAGEN
KAART MET VARIANT WEST EN OOST

KLANKBORDGROEP

VRAGEN EN SUGGESTIES VAN BEWONERS

BEELD PER BUURT
GRASRIJK DIRECT AANWONEND
GRASRIJK VERDER DE WIJK IN
BOSRIJK
ZANDRIJK
OVERIGE BUURTEN MEERHOVEN

WAT HEBBEN BEWONERS GEZEGD OVER HET PROCES

WAT BEWONERS AAN HET COLLEGE WILLEN MEEGEVEN

VERLEGGING VAN DE SLIFFERTSESTRAAT
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134

Aantal bewoners gesproken 
per buurt

Bosrijk: 21
Zandrijk: 24
Grasrijk : 60

Overige buurten Meerhoven: 29

Aantal bewoners gesproken 
per interventie

Totaal aantal bewoners
1- op-1 gesproken

Interventie 1 (langs weg): 26
Interventie 2 (Meerplein): 35
Interventie 3 (Meerplein): 36

Interventie 4 (Grasrijk): 24
Interventie 5 (Bosrijk): 13

Totaal inwoneraantal per buurt:
Bosrijk: 414

Zandrijk: 2917
Grasrijk: 5819

Waterrijk: 2499
Meerrijk: 802

Vraagstelling
De vraagstelling zoals die ook met de bewoners is gedeeld, is als volgt:
Over een paar jaar komt er tussen de N2 en de wijk Grasrijk een locatie waar de politie gaat werken en 
mensen gaat opleiden. Daarom wordt de Sliffertsestraat verplaatst. Er zijn twee verschillende opties voor het verplaatsen van de weg. 
Het college van burgemeester en wethouders beslist uiteindelijk welke wegvariant het wordt. Voordat zij dit besluit nemen willen zij graag 
horen wat bewoners belangrijk vinden, om dit mee te nemen in hun overweging.
De gemeente en politie hebben stichting Zet gevraagd als onafhankelijke externe partij om daarover met bewoners in gesprek te gaan.

Nadere toelichting:
Het doel is dus niet om bewoners te laten kiezen tussen de oostelijke of de westelijke variant. In de gesprekken is bewoners wel gevraagd 
of zij voorkeur hebben, maar de nadruk lag op het doorvragen naar het waarom? Op deze wijze is een beeld verkregen van wat voor 
bewoners van specifieke waarde is om prettig te (blijven) wonen in Meerhoven. De nadruk lag op het ophalen van kwalitatieve input en 
genuanceerde informatie, zodat daar in elke variant waartoe besloten wordt door het bestuur van gemeente Eindhoven op geanticipeerd 
kan worden.

Aantallen 

Grasrijk:
29 van de gesproken bewoners wonen aan de 

ontwikkel- locatie
31 van de gesproken bewoners wonen verder 

de wijk in
Overige buurten:

met name Meerrijk en in mindere mate 
Waterrijk

Er zijn 1- op-1 gesprekken gevoerd op basis van een semi- geleid interview (aantal vaste vragen en 
daarna doorvragen). De antwoorden zijn op buurt anoniem verwerkt in Google forms. De opgehaalde 
data is kwalitatief van aard.
De wens van de opdrachtgever was om de gespreksvoering vanuit een social design aanpak aan te 
vliegen. Hiermee wordt bedoeld dat je met een open en nieuwsgierige houding de behoefte en het 
verhaal van de bewoners ophaalt. Middels interventies in de openbare ruimte benaderen we 
passanten met een frisse blik en gaan op een uitnodigende manier het gesprek aan.
Om een zo breed mogelijke groep Meerhovenaren te horen, is gekozen om op verschillende 
openbare plekken en tijdstippen in gesprek te gaan. Er is niet gestreefd naar een representatieve 
steekproef. Wel is er een check gedaan of alle buurten vertegenwoordigd zijn en of er voldoende 
spreiding is over bewoners die dichterbij of verder weg van het ontwikkelgebied wonen.  Uit de 
gesprekken op openbare plekken kwam naar voren dat bewoners de stem van direct omwonenden 
(uit Grasrijk) belangrijk vinden om te horen. Er is daarom aanvullend een extra gespreksronde 
gedaan onder bewoners van Graswijk die dicht tegen het ontwikkelgebied wonen. Ook in Bosrijk is 
een extra gespreksronde gedaan, omdat op in de eerdere interventies maar een klein aantal 
Bosrijkers was gesproken en de Sliffertsestraat voor hen juist een belangrijke ontsluitingsweg is.

Methode 

OPDRACHT & AANPAK
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20 oktober 2021
Gesprek 

klankbordgroep

3 november 2021
Locatiebezoek met 3 

leden van 
klankbordgroep

20 oktober 2021
Locatiebezoek met 2 

voormalig leden 
klankbordgroep

Oktober 2021 November 2021

KLANKBORDGROEP
(zie pagina 16)

INTERVENTIES
(zie pagina 5-15)TIJDLIJN

26 oktober 2021
Interventie 1.

Langs de weg*
N = 26

30 oktober 2021
Interventie 2.

Meerplein
N = 35 3 november 2021

Interventie 3.
Meerplein

N = 36

10 & 15 november 2021
Interventie 4.
Grasrijk direct 
omwonenden

N = 24

29 november 
2021

Interventie 5.
bewoners Bosrijk

N = 13* parkeerhaven Sliffertsestraat ter 
hoogte van Grasrijk
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Een gemengd beeld t.a.v. 
voorkeur Oost en West

Hoewel het aan het college is welke variant gekozen wordt en de interventies gericht waren op 
wat bewoners het college wil meegeven in hun overweging, is de voorkeur wel 
geïnventariseerd. En dan blijkt dat er grofweg gelijke spreiding is over Oost/West/geen 
voorkeur als we naar alle 134 gesprekken kijken. Daarnaast geven enkele bewoners een ander 
antwoord: men is tegen het complex, wil de huidige weg laten liggen of wil een andere 
verkeersoptie dan nu voorgesteld (bv complex direct ontsluiten op bestaande rotonde).

Deel van de bewoners die voorkeur uitspreekt voor Oost variant geeft aan dit te kiezen omdat 
men inschat dat dit de beste optie is voor direct omwonenden (men woont zelf verder van het 
ontwikkelgebied). Terwijl hun persoonlijk voorkeur soms anders is (West of geen voorkeur).

 Het gaat mensen om effecten van de 
gebiedsontwikkeling Landforum op 

leefbaarheid wijk. En niet zozeer over het 
verleggen van de Sliffertsestraat.

Vrijwel niemand die we gesproken hebben is uitgesproken gekant tegen het verleggen van de 
Sliffertsestraat. Daarover lopen emoties dus niet hoog op. Zorgen van bewoners gaan vooral 
over effecten op de leefbaarheid door de komst van het complex. Met name op gebied van 
verkeersoverlast, verkeersveiligheid, geluid, aantasting groen en het aanzicht van de nieuwe 
bebouwing. Zij vinden dit belangrijke aspecten om rekening mee te houden en vragen de 
gemeente en politie dit mee te nemen in de verdere planontwikkeling.

Op de volgende pagina zijn de meest genoemde aspecten rondom leefbaarheid thematisch 
weergegeven.

Overwegingen bewoners
voor Oost of West

Oost:
- Weg verder van wijk geeft minder (verkeers)overlast direct aanwonenden
- Hogere bouw aan kant grasrijk is goede geluidsbuffer tussen snelweg en wijk
- Voorkomt twee parallelle wegen (met nieuwe Sliffertsestraat)
- Om sluipverkeer in wijk te voorkomen
- Beter voor de verkeersveiligheid van fietsende kinderen aan de Westkant

West:
- Behoud van meer bomen, groen (bredere groenstrook tussen huizen en weg) en 
wandelruimte
- Kortere route/bereikbaarheid voor weggebruiker
- Vanwege angst hoogbouw en parkeergebouw aan kant woningen bij Oostelijke variant
- Complex verder weg van wijk

Er is acceptatie voor verlegging 
Sliffertsestraat

Overheersend staat men neutraal tegenover de verlegging. Veel gehoorde reacties zijn 'het 
maakt niet uit' en 'wat moet dat moet'. Slechts een enkeling is niet op de hoogte dat de weg 
verplaatst moet worden.
Enkele bewoners zijn tegen het verleggen van de Sliffertsestraat en enkele bewoners hebben 
geen probleem met de wegverlegging maar wel met proces tot nu toe.

Deze pagina bevat een overzicht van de rode lijnen die uit alle gesprekken zijn op te maken over het 
verleggen van de Sliffertsestraat.

Inzicht Toelichting

VERLEGGING VAN DE SLIFFERTSESTRAAT
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Verkeer & Ontsluiting
- Welke variant ook gekozen wordt, als het maar verkeersveilig is!
- Bewoners hechten belang aan behoud dubbele fietspad op een verkeersveilige manier
- Belang goede ontsluiting van wijk en complex. Zorgen over toename verkeersdrukte en 
filevorming op punten waar het nu al druk is op spitstijden, als daar het verkeer van politiecomplex 
en nieuwbouw bijkomt
- Aantal bewoners vraagt zich af waarom wordt er niet gekeken wordt naar ontsluiting direct op 
rotonde vanaf N2
- Nu vaak al hard gereden, zorg over hoe dat straks gaat. Kan het allemaal 30 km worden?
- Toekomstige gebruikers politiecomplex goed briefen hoe ze van weg gebruik moeten maken zodat 
wijk zo min mogelijk last heeft

Groen & Recreatie

- Groen en natuur zoveel als mogelijk behouden. Hier is men heel blij mee en is voor veel inwoners 
onderscheidend voor de wijk; de reden dat ze er ooit zijn gaan wonen
- Groenestrook tussen wijk en complex wordt belangrijk gevonden, vanwege aanzicht en functies die 
het heeft o.a. voor kinderen
- Zorg voor behoud van sociale en recreatieve functies voor de wijk (speelveldje, moestuinen, 
hondenuitlaatplek, wandelpad, bmx terrein)

Geluid

- Zorgen over geluid (toegenomen) verkeer van verlegde Sliffertsestraat in geval West- variant. Zit in 
aantal voertuigen, maar ook in rijsnelheid en materiaal wegbedekking
- Zorgen over geluidproducerende functies op het politiecomplex zelf
- Als kans wordt genoemd dat het politiecomplex als (geluids)buffer tussen wijk en snelweg kan 
dienen.

Politiecomplex
- Zorg over geluid (bv schietoefeningen en sirenes)
- Hoogbouw onwenselijk i.v.m. aanzicht, er is eerder laagbouw beloofd
- Zorg over de impact op verkoopbaarheid/ waarde van huizen
- Komst politiebureau maakt wijk (nog) veiliger. Tegelijk ook gehoord: cellencomplex op het terrein 
geeft onveilig gevoel. Het eerste vaker gehoord dan het tweede!
- Vermindert de huidige overlast hangjeugd en verrommeling op het terrein.
- Maak er een zo groen mogelijke locatie van
- Onbegrip over verschil parkeren onder gebouwen (West- variant) en bovengronds in 
parkeergebouw (Oost- variant)

Thema Toelichting

Parkeren

- Te lage parkeernorm in wijk, men komt nu in al in knel met eigen auto's parkeren, laat staan met 
parkeren bezoek. Daarbovenop langparkeerders vliegveld. Wat als daar complex nog bij komt?
- Vanwege parkeerdruk is het losse parkeerterreintje aan huidige Sliffertsestraat belangrijk, maar 
tegelijk is het onveilig en rommelig.
- Nieuwe politiecomplex komen meer dan 2000 mensen te werken, er zijn iets van 950 parkeerplekken 
op het complex, waar parkeert de rest?

Voor bewoners is het verleggen van de Sliffertsestraat niet los te koppelen van (zorgen over) effecten op de 
leefbaarheid. Wat willen zij het college ter overweging meegeven. De meest genoemde aspecten zijn 
thematisch geclusterd weergegeven. De volgorde geeft niks aan over het belang van een thema.

WAT BEWONERS AAN HET COLLEGE WILLEN MEEGEVEN
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Kritiek op weergave en 
onderbouwing van de twee 

varianten op de poster

Men geeft aan dat hun keuze voor West beïnvloedt wordt door de kaart van twee varianten en 
uitleg erbij waarin West positiever neergezet wordt. Bijvoorbeeld: West bebouwing 'verder weg' 
(74 meter) en andere 'dichterbij' (54 meter). Terwijl het gaat over een verschil van 20 meter.

Men plaats ook kanttekens over waarom kan bij Westelijke variant wél ondergronds parkeren 
en in de Oostelijke variant niet. Dat is dan door verschil grondoppervlak, maar dat gelooft men 
niet echt. Dan zeggen ze: "daar verzin je maar iets op".

Direct omwonenden hebben 
meer recht van spreken

De bewoners die niet aanpalend aan Landforum wonen, geven vaak aan zich wat misplaatst te 
voelen om hier iets van te vinden; ze vinden dat de mensen die er recht aan wonen een 
zwaarwegendere stem hebben dan zij. Een veel gehoorde uitspraak is: "Ik heb daar niet zo veel 
van te vinden." Op basis hiervan is de vierde interventie gedaan: langs de deur bij inwoners 
Grasrijk die vlak aan het ontwikkelgebied wonen.

Te lang niets gehoord over 
ontwikkeling Landforum

Voor veel bewoners was het al lang stil geweest over de ontwikkelingen rondom Landforum. 
Zij zouden graag vaker en meer geïnformeerd worden over stappen die worden gezet, keuzes 
die worden gemaakt en hebben behoefte aan inspraak en/of meedenken waar kan.

"Als we jullie niet tegen waren 
gekomen, dan hadden we geen 

input kunnen leveren"

Men is blij met de kans om in gesprek te gaan en de eigen ideeën en zorgen te uiten. 
Tegelijkertijd was men soms kritisch op het feit dat er geen brede aankondiging is gedaan van 
de interventie. Zij hadden het gevoel geluk te hebben op de juiste plek te zijn op het juiste 
moment: "als ik nu geen boodschappen was gaan doen, had ik hier dus ook niks van kunnen 
vinden?".
Voor deze opzet is bewust gekozen  op basis van eerdere ervaring met een brede uitvraag aan 
alle bewoners van de wijk.

 Onvoldoende gehoord door 
gemeente

- T.a.v. Landforum: Er heerst een mosterd na de maaltijd gevoel. "Nu mogen we iets vinden, 
maar de keuzes zijn allang gemaakt".

- In bredere context: Door optelsom aan ontwikkelingen rondom Meerhoven (ASML, vdl, 
langparkeerders vliegveld en nu het politiecomplex) geven mensen aan zich ingebouwd te 
voelen. Men is ooit bewust op rustige en groene locatie komen wonen. Men realiseert zich wel 
dat er ontwikkelingen zouden komen, maar ze worden weinig betrokken bij die 
ontwikkelingen.

Inzicht Toelichting

OVER DIT PARTICIPATIEMOMENT

OVER HET GEHELE PROCES TOT NU TOE

Inzicht Toelichting

Deze pagina bevat een overzicht van de belangrijkste inzichten over het proces rondom de 
gebiedsontwikkeling. Deze vallen uiteen in twee categorieën: over dit participatiemoment, en het gehele 
proces dat is doorlopen tot nu toe.

WAT HEBBEN BEWONERS GEZEGD OVER HET PROCES

 7



Voor bewoners is het verleggen van de Sliffertsestraat niet los te koppelen van (zorgen over) effecten op de 
leefbaarheid. De meest genoemde aspecten zijn op de volgende pagina's per buurt thematisch geclusterd 
weergegeven.

De prioritering van de thema's is bepaald op basis van hoe vaak iets genoemd is. De hoeveelheid tekst of 
uitleg bij een thema zegt niks over de zwaarte/het belang van het onderwerp.

HET BEELD PER BUURT
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 Overwegingen 
bij Oost en West

Overwegingen bij voorkeur West:
Behoud groen, gebouwen verder van de wijk af
Overwegingen bij voorkeur Oost:
Verkeer en daarbij komende overlast (geluid, drukte) zo ver mogelijk van de wijk af
Voorkeursvariant:
Enkel gelet op gesprekken met bewoners uit graswijk die direct wonen aan het te ontwikkelen gebied, 
zien we een verschuiving; de voorkeur voor Oost is duidelijk groter dan de voorkeur voor West. Bijna 
de helft heeft voorkeur voor Oost. De rest is ongeveer gelijk verdeeld over west en over geen 
voorkeur/twijfel.

prio thema 1: 
Verkeer en 
ontsluiting

- Verkeersdruk is nu al hoog; angst voor ontsluiting van de wijk; zorgen over toename filevorming door 
stijging verplaatsingen van complexmedewerkers
- Zorgen over geluidsoverlast door toename verkeer én uitrukken politie (sirenes)
- Parkeerdruk in wijk is al hoog; daarom graag behoud van een openbaar parkeerterrein
- Behoud dubbel fietspad én zorgen dat dit verkeersveilig blijft (dus zo min mogelijk doorkruisingen 
met auto verkeer)

prio thema 2: 
Groen en 
recreatie

- Behoud zoveel mogelijk groen
- Wandelmogelijkheden faciliteren
- Behoud van honden uitlaatveld wenselijk
- Volkstuinen ook in de wijk behouden

prio thema 3: 
Politiecomplex

- Tegen/zorgen over hoogbouw
- Parkeren op terrein: waarom niet volledig ondergronds en daarmee ook lagere bouw realiseren?
- Geluidswering belangrijk; hoe ga je dat realiseren bij West?
- Buitenkant van complex richting wijk zo groen mogelijk
- Esthetisch aantrekkelijk, moet in wijk passen en ook zo groen mogelijk

GRASRIJK DIRECT AANWONEND

"Doe mij maar West! Hoe verder de 
bebouwing weg, hoe meer het  
gebied in tact blijft. En erg 
belangrijk: dan is er in ieder geval 
een forse groenstrook."

"Variant West geeft meer verkeer 
langs wijk, drukte en geluidsoverlast. 
Daar zit ik niet op te wachten."
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"I am concerned about the amount of green in 
our neighbourhood. I think it is important to 
keep the rural feeling and greenery in place. 
Improvements can be made by making a green 
wall between the neighbourhood and the new 
complex with more trees, they will diminish the 
amount of noise. Make it look un- city like, and 
let the building and new road blend in with 
their surroundings."



 Overwegingen 
bij Oost en West

Overwegingen bij voorkeur West:
Directere verkeersontsluiting, laagbouw
Overwegingen bij voorkeur Oost:
Verkeer en daarbij komende overlast (geluid, drukte) zo ver mogelijk van de wijk af, voorkomen van 
parallelle wegen
Voorkeursvariant:
Het aantal mensen dat voor West of Oost is, is nagenoeg gelijk bij Grasrijkers die iets verder de wijk in 
wonen. Opvallend is vooral dat een kleine meerderheid geen voorkeur heeft of zich niet wilt 
uitspreken. Er zijn hier zowel meer mensen die de locatie begrijpen en de meerwaarde inzien van de 
komst van het complex, als zij die juist uitgesproken tegen de komst zijn van het gehele complex.

prio thema 1: 
Verkeer en 
ontsluiting

- Zorgen over stijging verkeersdruk; deze zoveel als kan uit de wijk weghalen en/of zo ver mogelijk van 
de wijk leggen
- Verkeersveiligheid, vooral voor de fietspaden en kinderen die van en naar school moeten.
- Parkeeroverlast wordt nu al gevoeld; hoe ga je zorgen dat men echt gebruik maakt van de 
parkeerplekken op het complex?
- Wens voor ondergrondse parkeerlocatie bij complex ongeacht variant

prio thema 2: 
Groen en 
recreatie

- Zo groen mogelijke locatie van maken en houden
- Wens voor groen een wilder karakter geven waarbij wandelen in gebied mogelijk moet zijn (niet te 
gemaakt en aangelegd)
- Behoud van mountainbike terrein
- Behoud van moestuintjes in de wijk
- Behoud hondenveldje
- Voldoende prullenbakken voor afval

prio thema 3: 
Politiecomplex

- Bebouwing echt zover mogelijk van woningen af
- Wisselende wens voor hoog- en laagbouw
- Esthetische stedenbouwkundige waarde van de wijk mag niet worden aangetast door het complex en 
de verlegging van de weg

GRASRIJK VERDER DE WIJK IN

"West want straat tussen de wijk en het 
complex; dus een natuurlijke afscheiding 
tussen de twee. Dat lijkt me prettiger voor 
de mensen die daar wonen. Zelf heb ik er 
niet direct last van."

"Oost, de weg moet om het 
complex heen liggen. Dat 
geeft zo min mogelijk hinder 
voor de wijkbewoners."

"Het voelt nu al als veilige 
buurt, met de komst van het 
politiebureau wordt dat 
denk ik nog meer."
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"Het maakt mij niks uit, maar ik 
woon er niet naast. Het moet toch 
ergens komen. Enige tip: behoud 
groen en houd rekening met mens 
en dier."



 Overwegingen 
bij Oost en West

Overwegingen bij voorkeur West:
Minder bomen weg, groen en wandelpad op oost behouden, kortere route, dezelfde afslag naar huis, 
ver genoeg van wijk af
Overwegingen bij voorkeur Oost:
Omrijden niet erg, liefst kronkel verwijderen bij oost- variant (aanhaken McDonalds), verkeer verder 
weg van woningen Grasrijk prettiger voor omwonenden
Voorkeursvariant:
Van de bewoners die zijn gesproken hebben de meeste een (lichte) voorkeur voor West, echter is de 
groep die geen voorkeur heeft en/of geen uitspraak wil doen net zo groot. Ongeveer één/vijfde heeft 
een voorkeur voor Oost. Opvallend is dat ondanks het hoge aantal mensen dat geen uitspraak wil 
doen, er wel meer bewoners uitgesproken vóór of tegen de komst van het complex zijn.

prio thema 1: 
Verkeer en 
ontsluiting

- Ontsluiting zo aanleggen dat er geen opstoppingen ontstaan
- Verkeersveiligheid
- Behoud van 'knip' heel belangrijk om geen doorgaand verkeer in de wijk te krijgen; men is erg blij met 
hoe autoluw Bosrijk nu is
- Ervaren nu al veel last rondom parkeren; zorgen dat druk hierop toeneemt met komst complex

prio thema 2: 
Groen en 
recreatie

- Zo min mogelijk bomen kappen
- Behouden groen en wandelroute
- Veel zorgen rondom de hoeveelheid bouw die in het gebied plaatsvindt (ook woningbouw) en de druk 
op groen die dit met zich meebrengt (verdwijnen groen en beheerniveau huidige groen)
- Behoud kindvriendelijke karakter van de wijk

prio thema 3: 
Politiecomplex

- Veel vragen over waarom complex op deze locatie wordt gerealiseerd

BOSRIJK

"Behoudt van groen en de 
bomen is echt heel belangrijk 
voor mij. Het heet hier niet voor 
niets Bosrijk!" "De knip moet echt blijven; geen verkeer 

deze wijk in! Dat is het allerbelangrijkste. 
Verder juich ik de komst van het complex 
toe, gaat de wijk veel brengen. Zet ons op 
de kaart, zorgt voor veiligheid en stukje 
zichtbaarheid."

"De wijk is nu kindvriendelijk, 
fijn als het veilig blijft. Dat is 
namelijk één van de grote 
voordelen van Meerhoven."
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 Overwegingen 
bij Oost en West

Overwegingen bij voorkeur West:
Niet hoeven omrijden/geen onnodige verkeerskilometers, weg van de minste weerstand, Oost- 
variant in avond onveilig
Overwegingen bij voorkeur Oost:
Uit solidariteit met direct omwonenden Grasrijk (meest genoemd), verkeersveiligheid kinderen,
Voorkeursvariant:
Er is geen duidelijke voorkeursvariant. Oost en West even vaak als voorkeur benoemd. Groep 
bewoners die geen voorkeur heeft of tussen Oost en West twijfelt omvat iets minder dan een derde 
van de gesproken bewoners.

prio thema 1: 
Verkeer en 
ontsluiting

- Verkeersveiligheid als het drukker wordt, er fietsen veel kinderen
- Zorg voor zo min mogelijk verkeersoverlast
- Parkeeroverlast wordt groter dan nu al is, omdat mensen die werken op complex in wijk gaan 
parkeren
- Behoud het fietspad

prio thema 2: 
Groen en 
recreatie

- Behoud groen (er is al veel groen verdwenen) en wandelmogelijkheden
- Plek voor hondenlosloopterrein
- Aandacht voor overlast van poep en loslopende honden in groenstroken
- Goede verlichting

prio thema 3: 
Politiecomplex

- Geeft een veilig gevoel
- Bang voor geluidsoverlast van het complex zoals sirenes en blaffende honden
- Hoop dat politie dan ook vaker in wijk aanwezig is ivm overlast jeugd

ZANDRIJK

"Ik heb eigenlijk geen sterke voorkeur 
voor een of ander; vind de weg nu 
onhandig qua aansluitingen dus ik ben 
vooral blij als dat verbetert."

"West, want dan hoef ik niet nog meer om te 
rijden dan ik al moet in de wijk. We worden 
nu ook al belemmerd door de blokken. Weg 
nu al per wijk vervelend te bereiken - dat 
moet niet slechter worden."
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 Overwegingen 
bij Oost en West

Overwegingen bij voorkeur West:
Zo direct mogelijke route, behoud groen
Overwegingen bij voorkeur Oost:
Verkeer zo ver mogelijk van wijk vandaan
Voorkeursvariant:
Veruit de meeste bewoners uit de overige buurten hebben geen voorkeur, of vinden dat de direct 
aanwonenden hier een uitspraak over moeten doen. Wanneer men zich wel uitspreekt, dan is er een 
lichte voorkeur voor West. Ook de mensen die een voorkeursvariant uitspreken benoemen vaak dat 
zij uiteindelijk vinden dat het belang van direct aanwonenden zwaarder moet wegen dan hun eigen 
voorkeur.

prio thema 1: 
Verkeer en 
ontsluiting

- Toename verkeersdruk en bijbehorende parkeeroverlast
- veilige verkeerssituatie creëren; aansluitingen richting snelweg
- ASML en luchthaven zijn nu al problematisch, angst voor toename filevorming en overlast
- relatief veel klachten over omrijden door wijk en zorg dat dit meer wordt door de verlegging -> men 
mist directe routes; fietsveiligheid waarborgen

prio thema 2: 
Groen en 
recreatie

- Zo groen mogelijk belangrijk
- Wandelmogelijkheden behouden en/of realiseren die te voet vanuit wijk bereikbaar zijn

prio thema 3: 
Politiecomplex

Relatief veel positief; veiligere wijk, verminderen overlast hangjeugd Meerplein en MacDonalds; komst 
van werkgelegenheid. Paar zorgen over geluidsoverlast van schietbaan en andere geluidsactiviteiten.

OVERIGE BUURTEN MEERHOVEN

"Kan beiden varianten goed begrijpen; 
dus geen voorkeur. Wel heel belangrijk 
dat je er goed kan blijven kan blijven 
wandelen en fietsen. Verkeersveiligheid 
moet goed blijven!"

"Oost want weg verder weg van de 
huizen. Dat lijkt me fijner voor de 
bewoners daar. Ik vind ook dat zij 
daarom uiteindelijk meer inspraak 
moeten hebben."

"Aansluiting richting snelweg, 
luchthaven, ASML: de bereikbaarheid 
van Meerhoven is nu al probleem. Hoe 
ga je dit oplossen?"
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Locatie

Verkeer & 
ontsluiting

Parkeren

Groen

Vragen over het parkeren zijn in twee onderdelen op te splitsen: het parkeren op het Politiecomplex 
zelf, en parkeren in de wijk. Gestelde vragen zijn:
- Waarom is parkeren op het terrein politiecomplex anders in de twee varianten?
- Waarom kun je niet ondergronds parkeren bij de Oostelijke variant?
- Hoe ga je handhaven dat medewerkers van de politie niet in de wijk gaan parkeren?
- Kan de politie gestimuleerd worden van het OV gebruik te maken?
- Wat gebeurt er met de parkeerplaats?
- Welke parkeer norm wordt er gehanteerd voor het complex?

- hoe breed wordt de groenstrook die overblijft bij westelijke variant écht? ('veredelde berm')
- hoeveel bomen worden er gekapt en hoe wordt dat gecompenseerd?
- kunnen er volwassen bomen terugkomen?

Rondom de ontsluiting van het gebied zijn ook verschillende vragen gesteld:
- Waarom kan de directe aansluiting tussen het nieuwe complex en de rotonde bij de McDonalds 
niet?
- Waarom niet een directe aansluiting op de snelweg, net als bij ASML?
- Aansluiting richting snelweg, luchthaven, ASML; bereikbaarheid is nu al probleem. Hoe ga je dit 
oplossen?
- Wat wordt de aansluiting en consequentie van de verlegging voor Bosrijk?
- Hoe zit het met het Bospad en verandert daar iets qua aansluiting?
- Wordt de Nieuwe Slifferstestraat ook aangepast?
- Kunnen de betonblokken die de weg versperren (hoogte Zandrijk) weg en/of vervangen worden 
door een alternatief?
- Nu is de slifferstestraat gedicht (hoogte Zandrijk). En dat zorgt voor grote kronkelige omwegen. 
Kan dat open? Dan kunnen we de wijken meer aan elkaar verbinden.
- Ze gaan ook woningen bouwen aan eind van Slifferstestraat (duurzame woningen in het bos), wat 
doet dat met het verleggen van de straat en de toegang tot de wijk?

Suggestie: Maak van de Sliffertsestraat een 30 kilometer zone inclusief flitspaal en 
snelheidsbeperkende maatregelen om te hard rijden tegen te gaan (ook bij nieuwe variant!)

Er is relatief vaak de vraag gesteld waarom voor het politiecomplex deze locatie is gekozen. Men 
begrijpt slecht dat dit past binnen een woonwijk. Aanvullende vragen:
Waarom niet meer in het industriegebied? Er liggen daar zoveel vierkante meters vrij: "Het ligt daar 
toch braak!" Zowel flight- forum en links daarvan ligt nog een groot braakterrein (ten noorden van de 
Oersebaan), waarom niet daar? Waarom niet bij het Transferium? Maar ook: Waarom gaat dat hele 
bureau niet meer richting kanaal? Wat er ligt is nauwelijks groen te noemen, je zit dichter bij de weg. 
Waarom moet het zo dicht tegen de wijk?

In aanvulling op de thema's waarvan bewoners het belangrijk vinden dat het college van B&W dit 
meeneemt in hun verdere besluitvorming, zijn er tijdens de gesprekken vragen gesteld én suggesties 
gedaan. Deze zijn geclusterd en op de volgende twee pagina's weergegeven.

VRAGEN EN SUGGESTIES VAN BEWONERS
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Inrichting 
complex

Fietspad

Recreatie

Planning

- Wat gebeurt er met de scouting?
- Wat gebeurt er met de volkstuinen?
- Kunnen we dan nog steeds wandelend het groen gebied bereiken?

- Wat wordt de volgorde van het bouwen? Eerst weg of eerst complex? —> moet je dan jarenlang 
omrijden?
- Wanneer gaan ze starten met de bouw?

- Blijft het fietspad liggen? Wordt heel erg gewaardeerd, maar men wil echt niet dat het door komst 
complex en verleggen weg onveiliger wordt. De kruising van fietspad met Nieuwe Sliffertsestraat/ 
Graslook wordt nu al als onveilig ervaren.

- Wat is 'lagere' bebouwing?
- Komt er dan aan de wijk kant ook nog omheining? Zo ja, van hoe hoog dan?
- Kan er geen sportveld wat zowel politie als buurt kan gebruiken voor het politiecomplex komen te 
liggen? (doel: open en groenere uitstraling richting wijk)

VRAGEN EN SUGGESTIES VAN BEWONERS

Effect op de wijk 
komst politie

- Meerdere bewoners hebben aangegeven dat ze benieuwd zijn naar wat de komst van het complex de 
wijk kan brengen en dat graag horen. Komen er bijvoorbeeld extra banen? (Interesse in werken bij 
politie aantal keer gehoord!)
- Komt er dan ook meer blauw op straat?
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Gesprek
Klankbordgroep

Naast kennismaken en het geven van toelichting op de rol en aanpak van Zet, is met de 
klankbordgroepleden gesproken over hun kijk op het verleggen van de Sliffertsestraat en de 
ontwikkeling van Landforum. Een kritische en teleurgestelde schets van het inspraak- proces 
tot nu toe en van de moeizame samenwerking met de gemeente komt sterk naar voren. 
Omdat de opdracht van Zet niet is het evalueren van het proces dat klankbordgroep en 
gemeente samen hebben gelopen - dan was een ander gesprek gevoerd - wordt daar op 
deze plek niet nader op ingezoomd. De klankbordgroep heeft middels communicatie richting 
gemeente, raadsleden en media hier op meerdere momenten aandacht voor gevraagd.

Inhoudelijk passeren in het gesprek een aantal punten:
- Door in de consultatie onder inwoners te focussen op verlegging Sliffertsestraat wordt 
voorbij gegaan aan grotere vraagstukken op gebied van bijv. fijnstof en overlast
- De zorg dat de aard en gedachte achter de opzet van de wijk zoals geschetst in het 
masterplan ernstig onder druk komt te staan door de plannen zoals ze nu voorliggen
- De optie om de Sliffertsestraat te laten liggen waar hij nu ligt
- Meerhoven moet 'meedragen' in ontwikkeling Eindhoven, maar draagt al genoeg als gevolg 
van uitbreiding luchthaven

In het advies dat op 25 april 2021 is verstuurd aan het college van Burgemeester en 
Wethouders is het complete inhoudelijke betoog van de klankbordgroep te vinden.

Locatiebezoek 
klankbordgroep

Locatiebezoek voormalig 
klankbordgroepleden

Met twee voormalig klankbordgroepleden is rondgelopen in het ontwikkelgebied. Daarbij zijn 
een aantal functies en waarden getoond die van belang zijn voor de wijk Meerhoven:
-  Behoudt sociale recreatieve functies die nu op en rond ontwikkellocaties een plek hebben 
voor de wijk Meerhoven. Het gaat tenminste over het speelveldje, de moestuin en de honden- 
uitlaatplek. Als een alternatieve locatie nodig is, laat bewoners dan meedenken.
- Zoek een geschikte alternatieve locatie voor de Volkstuinen. 70-80% van de gebruikers komt 
uit eigen wijk. De vrees is dat deze verbindende functie verloren gaat gezien de nu 
voorgestelde alternatieve locatie (te ver weg en angst voor vervuilde grond).
- Bescherm de bijzondere ecologie, flora en fauna aan de oostkant van het ontwikkelgebied
- Zorg dat de unieke BMX baan in de bossen niet verdwijnt. Deze wordt met veel liefde en 
aandacht onderhouden door vrijwilligers en heeft tientallen gebruikers uit Meerhoven en 
breder Eindhoven.
- Realiseer een hoog niveau stedenbouw en architectuur van politiecomplex goed passend bij 
wijk/visitekaartje van de wijk
Een kans die men ziet is om het wandelrondje Meerhoven door het groen langs het kanaal 
voort te zetten in het nieuwe gebied, zodat het echt een rondje wordt.

De focus tijdens dit locatiebezoek is op verkeer door de wijk en ontsluiting van de Meerhovense 
buurten. Gewezen wordt op een aantal documenten waarin belangrijke grondslagen liggen 
voor verkeerskundige opzet van de wijk: verkeersonderzoek uit 2010 en masterplan van de 
wijk. Uitgangspunt was iedere wijk apart ontsloten en geen doorgaand verkeer, waarbij Grasrijk 
en Bosrijk een geheel vormen. Zandrijk zou dan eerst via ring, later 'hoefijzer' over kanaal 
worden ontsloten, Bosrijk via Nieuwe Sliffertsestraat. In dat geval was Sliffertsestraat niet nodig 
geweest. Uiteindelijk is het dit compromis geworden: Sliffertsestraat met knip. Men is verbaasd 
dat in eerdere plannen Landforum de Sliffertsestraat op dezelfde plek midden door complex 
liep. De oproep wordt gedaan om, als men nu aan het eerder afgesloten compromis gaat 
tornen, de hele ontsluiting opnieuw te bekijken. En daarbij terug te kijken naar de 
verkeerskundige uitgangspunten Meerhoven en vooruit te blikken op nieuwe ontwikkelingen 
aan de andere kant van het kanaal. Er zijn mogelijk alternatieven waarbij Sliffertsestraat niet 
nodig is.

Voordat gestart is met de consultatie van bewoners uit Meerhoven heeft een gesprek plaatsgevonden met 
de klankbordgroep. Ook zijn er twee locatie- bezoeken geweest; één op uitnodiging van twee voormalig 
klankbordgroepleden en de ander op uitnodiging van een klankbordgroeplid (twee andere leden waren 
ook aanwezig). De vraag- en doelstelling van gemeente Eindhoven aan Zet is gericht op het breed ophalen 
van overwegingen, zorgen en ideeën onder bewoners van Meerhoven over het verleggen van 
Slifferstsestraat en komst politiecomplex. Daar ligt ook het zwaartepunt in deze rapportage. De (voormalig) 
leden van de klankbordgroep zijn natuurlijk ook bewoners van Meerhoven. Daarnaast hebben zij een 
bijzondere rol door hun inzet en betrokkenheid bij het voortraject als lid van de klanbordgroep. Vanwege 
die specifieke positie, is ervoor gekozen hun inbreng in deze rapportage separaat een plek te geven.

KLANKBORDGROEP
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Gemeente Eindhoven 

Eindhoven, 22 november 2021 

Betreft: Update misstanden inspraakproces regionaal politiedienstencentrum Land Forum 

Geachte leden van de Raad, 

Zoals u weet, is het goed mis met het inspraakproces rond het beoogde politiedienstencentrum in 
Meerhoven. In deze brief geven wij u na een korte terugblik een update van de stand van zaken en 
roepen wij u als controlerend orgaan van het College opnieuw op om in te grijpen. 

Terugblik 
Om bewoners bij de plannen van het politiedienstencentrum te betrekken, is in april 2020 door de 
gemeente een klankbordgroep van bewoners opgericht. Ook Bewonersvereniging Meerhoven is in 
die klankbordgroep vertegenwoordigd. De klankbordgroep heeft vanaf het begin constructief 
invulling gegeven aan haar adviserende rol en staat in beginsel positief tegenover de komst van een 
politiedienstencentrum zoals geschetst in de Wijkinfo van december 2019. Zoals in eerdere brieven 
(d.d. 22 februari 2021, 6 april 2021, 7 april 2021, 25 april 2021 en 27 april 2021) aangegeven, is er bij 
gemeente en politie echter geen oprechte bereidheid om samen met de wijk tot een gezamenlijk 
gedragen oplossing te komen. Gemeente en politie dulden slechts één oplossing en nemen de 
inbreng van de klankbordgroep enkel voor kennisgeving aan. 

Aangezien de klankbordgroep in de ogen van het College niet ‘meewerkt’, heeft het College in april 
2021 in een deel van Meerhoven een Wijkinfo laten verspreiden. Hierin is bewoners om hun mening 
gevraagd. Ruim 98% van de 510 respondenten schaarde zich achter het advies van de 
klankbordgroep of had punten van gelijke strekking. De gemeente heeft echter weinig 
ruchtbaarheid aan dit resultaat gegeven en deed het af met het publiceren van ‘antwoorden op 
vragen’. 

In juni 2021 heeft het College groen licht gegeven voor de realisatie van het politiedienstencentrum 
waarvan de omvang bijna twee keer zo groot is als geschetst in 2019. Het besluit staat haaks op het 
advies van zowel de klankbordgroep als het bestuur van Bewonersvereniging Meerhoven. Beide 
hadden het College 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 meegenomen. Ook 
wijkbewoners hebben hiertoe massaal opgeroepen. Toch heeft het College zonder nader onderzoek 
besloten dat het politiedienstencentrum er komt. Volgens het College dreigde de politie te kiezen 
voor een andere stad. Dat dreigement woog voor het College kennelijk zwaarder dan het belang van 
de wijk. 
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Update  
Onderdeel van het besluit is het verleggen van de Sliffertsestraat naar de buitenzijde van het terrein 
van het politiedienstencentrum. Hiervoor hebben gemeente en politie twee varianten bedacht: een 
westelijke en een oostelijke variant. In mei 2021 zijn beide varianten reeds aan de wijk voorgelegd, 
maar dat leverde voor gemeente en politie niet het gewenste resultaat op. In een laatste poging de 
wijk te overtuigen van de westelijke variant, heeft het College onlangs een onafhankelijk bureau 
ingeschakeld om de wijk hierover breed te consulteren.  

Het bureau heeft eind oktober en begin november in Winkelcentrum Meerhoven gesprekken met 
winkelend publiek gevoerd. Tevens heeft het bureau weggebruikers van de Sliffertsestraat staande 
gehouden en hun mening gevraagd. Daarnaast heeft men direct omwonenden geïnterviewd. Mede 
op basis van deze gesprekken neemt het College binnenkort een besluit over de Sliffertsestraat. 

Helaas hebben wij moeten constateren dat de gemeente en politie wederom aansturen op één 
oplossing en dat zij de klankbordgroep weinig serieus nemen. Hieronder enkele voorbeelden: 

1) Om te borgen dat de uitkomst van de consultatie door alle betrokkenen wordt gedragen, is
het van belang dat vooraf goede afspraken worden gemaakt over de wijze waarop de
consultatie plaatsvindt. De gemeente heeft de klankbordgroep echter niet bij de
opdrachtformulering van de consultatie betrokken. Deze eenzijdige aanpak illustreert
wederom een gebrek aan oprechte bereidheid bij de gemeente om zaken samen met de
klankbordgroep op te pakken.

2) Uitgangspunt van de consultatie is een poster waarop beide varianten zijn uitgewerkt. Zie
bijlage. Deze poster is door de politie opgesteld en vormt de basis voor gesprekken met
bewoners. Bij de westvariant worden negen voordelen en één nadeel genoemd; bij de
oostvariant negen nadelen en één voordeel. Door bij de ene variant met name voordelen en
bij de andere variant met name nadelen te noemen, wordt wederom aangestuurd op één
oplossing.

3) De klankbordgroep is op geen enkele wijze betrokken geweest bij de uitwerking van beide
varianten. Het is hen volstrekt onduidelijk waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. Zo verrijst
bij de oostvariant opeens een parkeergarage van enkele verdiepingen direct grenzend aan
de woonwijk terwijl het parkeren bij de westvariant kennelijk ondergronds kan. Het lijkt erop
dat de oostvariant zo onaantrekkelijk mogelijk is uitgewerkt ten faveure van de westvariant.
Wij vinden het onacceptabel dat de klankbordgroep niet is betrokken bij de uitwerking van
beide varianten. De klankbordgroep heeft zelfs geen toelichting op de uitwerking ontvangen.

4) Zowel in de Wijkinfo van 9 juli 2020 als op de website van de gemeente Eindhoven staat
nadrukkelijk vermeld dat wanneer wordt gekozen voor het verleggen van de Sliffertsestraat,
deze wijziging wordt gerealiseerd binnen het plangebied. Voor het realiseren van de
westvariant, dient de Sliffertsestraat echter buiten het plangebied te worden aangepast. Dit
strookt niet met eisen die de gemeente zelf heeft gesteld. De klankbordgroep heeft de
gemeente onder andere een half jaar geleden op deze strijdigheid gewezen. Tot op heden is
een reactie van de gemeente uitgebleven en houdt men vast aan een westelijke variant die
buiten het plangebied treedt. Dit illustreert wederom dat de gemeente slechts één oplossing
duldt en dat de inbreng van de klankbordgroep enkel voor kennisgeving wordt aangenomen.
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Bovenstaande voorbeelden laten zien dat het College nog steeds weinig oog heeft voor de belangen 
van bewoners in de wijk Meerhoven. Tevens merken wij op dat de discussie nu wordt gereduceerd 
tot een ‘keuze’ tussen twee wegvarianten. Een wijkbrede consultatie over het al dan niet realiseren 
van het politiedienstencentrum en alle aspecten die daarmee samenhangen, is nooit door de 
gemeente geïnitieerd. 

Als bestuur van Bewonersvereniging Meerhoven hechten wij grote waarde aan een zorgvuldig 
participatieproces. Daarom hebben wij het College in onze brief van 8 april 2021 opgeroepen dit 
proces alsnog serieus te nemen. Het College had daar echter geen boodschap aan en stelde zelfs dat 
wij geen representatief geluid ventileren. Wij hebben deze stelling in onze brief van 25 april 2021 
ontkracht. Een kopie van deze brief is reeds in uw bezit.  

Gelet op de aanhoudende misstanden rond het inspraakproces voor het beoogde 
politiedienstencentrum in Meerhoven en het feit dat het College haar inspraakkoers niet wil 
wijzigen, rest ons niets anders dan wederom een beroep op u te doen. Wij verzoeken u het College 
erop aan te spreken dat de huidige gang van zaken onacceptabel is en niet past bij een gemeente die 
inspraak – althans op papier – hoog in het vaandel heeft staan. Tevens vragen wij u het College ertoe 
te bewegen de wijk écht bij de plannen te betrekken en haar eerdere besluit in te trekken. Dit met 
als doel om tot een gezamenlijk gedragen oplossing te komen. Zowel de klankbordgroep als 
Bewonersvereniging Meerhoven staan daar nog steeds open voor. Naar onze mening is dit een 
aantrekkelijker route dan een langslepend juridisch traject dat vanwege de huidige koers 
onvermijdelijk dreigt te worden. 

Met vriendelijke groet, 

namens het bestuur van Bewonersvereniging Meerhoven, 

Ruben Trieling Geert van Buul 
voorzitter secretaris 

Bijlage: poster varianten Sliffertsestraat 

E-mail: info@meerhoven.nl.

Kopie aan: College van B&W 

mailto:info@meerhoven.nl
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Hoogbouw

Functionele en
geluidsproducerende
onderdelen

Variant Oost
• Aaneengesloten

bebouwing dicht bĳ
woonwĳk

• Bebouwing begint 54m
van woonwĳk

• Parkeergebouw aan
zĳde van de woonwĳk
van ca. 3 lagen

• Noodzaak hoogbouw in
zuidelĳk deel door
beperkte ruimte

• Functies die geluid
produceren dichter bĳ de
woonwĳk

• Geluid van de
Sliffertsestraat verder
van de woonwĳk

• Hoge (4m),gesloten
omheining langs
Sliffertsestraat

• Sliffertsestraat relatief
lang, meer verharding,
hogere kosten

• Geen zicht op
Sliffertsestraat (minder
sociaal veilig)

• Sliffertsestraat geen
logische en
representatieve
ontsluitings-en
toegangswegvoor
Bosrĳk, Meerrĳk en
Zandrĳk

Huidige Situatie

74m

Functionele en
geluidsproducerende
onderdelen

• Kleinschaliger (lager,
minder) bebouwing
mogelĳk bĳ woonwĳk

• Kantoren met ruimte
tussen gebouwen aan
zĳdewoonwĳk

• Bebouwing begint 74m
van woonwĳk

• Parkeren grotendeels
onder gebouwen

• Functies die geluid
produceren, zoals
trainingen buiten, ver
van de woonwĳk

• Kantoren langs de
Sliffertsestraat

• Sliffertsestraat korter,
minder verharding,
meer groen

• Sociale veiligheid
Sliffertsestraat beter

• Sliffertsestraat ligt
dichter bĳ de wĳk

• Sliffertsestraat vormt
een logische en
representatieve
ontsluitings-en
toegangsweg voor
Bosrĳk, Meerrĳk en
Zandrĳk

Variant West
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Bewonersvereniging Meerhoven 

Betreft: antwoord op uw brief “Update misstanden inspraakproces regionaal 

politiedienstencentrum Land Forum” 

Geachte heren Trieling en Van Buul, 

Op 22 november 2021 heeft u een brief aan de leden van de gemeenteraad gestuurd. 

De gemeenteraad heeft uw brief in handen van het college gesteld ter afhandeling. 

In uw brief geeft u aan niet tevreden te zijn met het ‘inspraakproces’. U refereert hierbij 

aan aspecten die op 25 mei 2021, voorafgaand aan het principebesluit van het college in 

juni 2021, in de gemeenteraad ook al zijn besproken. Vanuit die bespreking zijn er 

toezeggingen gedaan aan de gemeenteraad over het vervolgproces, waaronder breed 

overleg met de buurt over de verlegging van de Sliffertsestraat.   

Aan de hand van gedane toezeggingen heeft het college in juni 2021 een principebesluit 

genomen op een aantal aspecten. Wij hebben u en de wijk via de Wijkinfo geïnformeerd 

over dit besluit en de gemaakte keuzes. Zo is een voorlopig exploitatiegebied 

vastgesteld, waarbij het ons bekend is dat het exploitatiegebied mogelijk aangepast zou 

moeten worden als gevolg van de keuze over verlegging van de Sliffertsestraat naar een 

oostelijke of westelijke variant.   

Het vervolg op het breed participatieproces is bedoeld om argumenten, belangen, 

zorgen en ideeën die leven bij Meerhovenaren en weggebruikers te horen en verder in 

kaart te brengen. Er is bewust gekozen voor een kwalitatief onderzoek en niet voor een 

enquête om slechts aantallen meningen te peilen. Aan een extern bureau is gevraagd 

om gesprekken te voeren, op onafhankelijke wijze. De manier van consultatie is 

ontworpen door dat bureau dat gespecialiseerd is in dergelijke processen. Vooraf heeft 

het bureau de aanpak onder andere aan u gepresenteerd. 

Om een dergelijk samenspraakproces goed te laten functioneren, is door het bureau een 

poster gebruikt waarop de varianten schetsmatig zijn weergegeven. Per variant zijn 

daarbij de consequenties gepresenteerd. Het zijn geen voor- of nadelen zoals u ze 

noemt. Een van de consequenties die daarbij in beeld is gebracht, is de parkeergarage 

die ontstaat in de oostelijke variant.  
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De politie heeft geconstateerd dat in die variant een garage nodig is, omdat er minder 

ruimte is voor het realiseren van parkeergelegenheid onder de kantoren. Half verdiept 

parkeren onder het oefenterrein en logistiek (gepland aan de oostzijde van de locatie 

vanwege zicht en geluid) levert meer inkijk op en draagt het geluid verder doordat het 

oefenterrein verhoogd komt te liggen. Wij achtten het zorgvuldig deze en andere 

consequenties te benoemen in de gespreksonderlegger. 

Door het voeren van gesprekken met Meerhovenaren en weggebruikers, is een beeld 

ontstaan van de argumenten, maar ook van de zorgen die leven met betrekking tot de 

positie van de weg. Voor een goede besluitvorming is dat van groot belang. Maar er zijn 

natuurlijk nog meer afwegingen. Denk daarbij aan leefbaarheid, groen en ecologie, 

bereikbaarheid, financiële consequenties, gebruiksmogelijkheden etc. Alle argumenten 

samen vormen de basis voor de keuze die gemaakt wordt, maar zullen ook input zijn 

voor de verdere ontwerpopgave en het vervolgproces. 

Wij vinden dat er een zorgvuldig samenspraakproces loopt met als doel om meer 

mensen uit de wijk, direct omwonenden en gebruikers van de weg rechtstreeks te 

spreken voor een breder perspectief uit de wijk. Het lijkt erop dat u daarvan niet bent 

overtuigd en dat wij u daarvan ook niet kunnen overtuigen. Dat betreuren wij.  

Hoogachtend, 

namens burgemeester en wethouders van Eindhoven



Overzicht argumenten en kanttekeningen 

 

Argumenten 

1.1 ZET heeft een zorgvuldig participatietraject uitgevoerd met als doel ophalen 

van argumenten, zorgen en ideeën van Meerhovenaren over de varianten voor het 

verleggen van de Sliffertsestraat 

Nadat ZET een aanpak heeft ontworpen, hebben in de maanden oktober en november 

de gesprekken in de wijk plaats gevonden. Mensen in de wijk zijn breed benaderd om 

hun mening te geven. In totaal hebben vervolgens 134 mensen de moeite genomen om 

een gesprek te voeren, verdeeld over vijf interventies: 

• 1x Langs de Sliffertsestraat zijn automobilisten / weggebruikers bevraagd (26 

gesprekken) 

• 2x Op het Meerplein bij de parkeergarage konden mensen een kop koffie krijgen en 

vragen beantwoorden (totaal 71 gesprekken) 

• 1x inwoners Bosrijk, aangebeld verdeeld over de buurt (13 gesprekken) 

• 1x inwoners Grasrijk, aangebeld bij direct aanwonenden (24 gesprekken) 

Zowel het aantal gesprekken als de verdeling van de gesprekken over de buurten is 

voldoende om het onderzoek bruikbaar te laten zijn. 

 

De interventie van ZET is gebaseerd op onderstaande poster: 

 

 

De belangrijkste bevindingen van ZET over de varianten van de Sliffertsestraat zijn als 

volgt: 

1. Er is acceptatie voor het verleggen van de Sliffertsestraat. Overwegend staan 

ondervraagden neutraal tegenover de verlegging zelf. 

2. Ten aanzien van de verlegging van de Sliffertsestraat worden argumenten genoemd 

voor: 

a. oostelijke variant (minder overlast voor direct aanwonenden, bouw is 

geluidsbuffer, geen twee parallelle wegen, minder sluipverkeer en beter voor 

verkeersveiligheid) en 

b. westelijke variant (behoud groen, bomen en wandelgebied; kortere route, 

betere bereikbaarheid, minder hoogbouw westzijde, complex ligt verder weg). 



3. Het gaat ondervraagden vooral om effecten van de gebiedsontwikkeling op Land 

Forum op de leefbaarheid van de wijk en niet zozeer om het verleggen van de 

Sliffertsestraat. 

 

2.1 Er is geen doorslaggevende voorkeur uit de wijk opgehaald voor een bepaald 

tracé  

Doel van de interventie van ZET was het ophalen van argumenten, belangen, zorgen en 

ideeën ten aanzien van de varianten van de Sliffertsestraat. Het doel was dus niet om 

bewoners te laten kiezen tussen de oostelijke of de westelijke variant. In de gesprekken 

is bewoners wel gevraagd of zij voorkeur hebben, maar de nadruk lag op het doorvragen 

naar het ‘waarom’. Op deze wijze is een beeld verkregen wat voor bewoners van 

specifieke waarde is om prettig te (blijven) wonen in Meerhoven. Dat was ook de reden 

om voor gesprekken te kiezen in plaats van een enquête.  

 

Door de aard van de reacties is er echter wel een beeld ontstaan van de meningen over 

de varianten: 

• Van de direct aanwonenden in Grasrijk is ongeveer de helft voor de oostelijke 

variant en de rest is gelijk verdeeld over west of geen voorkeur. 

• In de rest van Grasrijk is de voorkeur ongeveer gelijk verdeeld over de oostelijke en 

westelijke variant. 

• Ondervraagden in Bosrijk hebben een lichte voorkeur voor de westelijke variant en 

ongeveer één op de vijf is voor oost. Er is daar ook een grote groep die geen 

voorkeur heeft. 

• Overige bewoners uit Meerhoven geven voor een groot deel aan geen voorkeur te 

hebben. 

 

2.2 Het tracé langs de westzijde is directer en korter 

Uit de wijk is eerder de wens naar voren gekomen om de oostelijke variant rechtstreeks 

aan te sluiten op de bestaande rotonde N2/ Meerhovendreef. Uit eerder onderzoek bleek 

dat deze optie verkeersonveilig is. Door een extra aansluiting op de rotonde wordt 

bovendien in de toekomst de verkeersafwikkeling kritiek, wat kan leiden tot files op de 

N2 en Meerhovendreef. Verwachting is dat Rijkswaterstaat hier niet mee akkoord zal 

gaan. Daardoor is deze optie al bij het besluit in juni afgevallen. 

De Sliffertsestraat is een wijkontsluitingsweg, vooral voor Bosrijk. Het tracé van de weg 

moet daarom een logische verbinding vormen tussen de wijk en de doorgaande route, 

de Meerhovendreef. Langs de westzijde is de route naar het noorden zo direct en kort 

mogelijk. De oostelijke variant is beduidend langer en werkt juist desoriënterend omdat 

men eerst naar het zuiden en oosten draait om vervolgens het noorden te bereiken. Als 

automobilist raak je hier het gevoel voor richting kwijt. Tevens zal de oostelijke variant 

door de beperkte inpassingsruimte een bochtig tracéverloop krijgen. Verkeerskundig 

heeft de westelijke variant daarom de voorkeur.  

 

2.3 Half verdiept parkeren op het toekomstige terrein van de politie is alleen op te 

lossen in de westelijke variant 

De politie wil het parkeren zoveel mogelijk integreren in de rest van het programma door 

het parkeren onder de gebouwen plaats te laten vinden. Half verdiept parkeren onder de 

gebouwen is een efficiënte oplossing i.v.m. beperkt afgraven, natuurlijke ventilatie en de 

mogelijkheid om het parkeren uit het zicht te houden, door bijvoorbeeld de aanleg van 



een groen talud. De kantoorgebouwen lenen zich daar het beste voor. 

Bij de oostelijke variant neemt de kavelgrootte af. Dat geldt vooral aan de zuidzijde van 

de kavel. Juist aan de zuidzijde zijn de kantoren gepland en daarom is er daar dan ook 

minder mogelijkheid om parkeren onder kantoren te realiseren.  

Vanwege zicht en geluid zijn logistiek en het oefenterrein aan de oostzijde gepland. 

Wanneer je daaronder half verdiept parkeren zou realiseren, is er meer inkijk mogelijk en 

draagt het geluid verder. Dit moeten we net beperken. Dit alles betekent dat in de 

oostelijke variant van de verlegde Sliffertsestraat volgens opgave van de 

politiebouwmeester extra parkeergelegenheid nodig is in de vorm van een gebouwde 

garage aan de westzijde van de kavel. 

 

2.4 Er is meer ruimte om de oorspronkelijke stedebouwkundige opzet van 

Meerhoven te versterken bij een tracé langs de westzijde  

Meerhoven kent een sterk stedebouwkundig raamwerk waarbij de wijk is ingebed in het 

Kempische landschap. Alle buurten nemen hierin hun eigen identiteit aan. Om deze 

reden wordt er een groene zone ingericht tussen Grasrijk en Land Forum die onderdeel 

uitmaakt van dat landschap en een groene buffer vormt tussen buurt en politiecomplex. 

Er is voldoende ruimte voor een weg in deze bufferzone. Ook kan die weg zodanig 

vormgegeven worden dat eventuele overlast wordt geminimaliseerd. De weg vormt in de 

westelijke variant een logische scheiding tussen twee heel verschillende bestemmingen. 

Bij de westelijke variant heeft het complex ook front richting de wijk (minder hoogbouw 

nodig, geleidelijke opbouw) en er is geen parkeergebouw nodig aan de westzijde. Verder 

is ook de logischere verbinding met Bosrijk stedebouwkundig van belang. 

 

Als de Sliffertsestraat aan de oostelijke kant van het complex loopt, verschuift het 

complex van de politie richting buurt. Dat geeft minder ruimte voor de bufferzone.  

Daarnaast brengt de oostelijke variant met zich mee dat er een hoge gesloten omheining 

langs de Sliffertsestraat moet worden gerealiseerd om het gebied af te sluiten. De 

Sliffertsestraat zelf krijgt hierdoor niet de gewenste sociaal veilige uitstraling.  

 

2.5 Vanuit het oogpunt van groen, milieu en gezonde verstedelijking is de 

westelijke variant in het algemeen te verkiezen boven de oostelijke 

De westelijke variant voor de Sliffertsestraat is beduidend korter dan de oostelijke. Een 

kortere verbinding betekent minder te rijden kilometers en heeft daarom een voordeel op 

het gebied van de luchtkwaliteit en stikstof. De natuur langs het Beatrixkanaal aan de 

oostzijde is een ecologische verbindingszone, zoals opgenomen in het groenbeleidsplan. 

Binnen of direct aansluitend daaraan is het daarom niet wenselijk om een weg te 

realiseren. Deze zone wordt ontzien in de westelijke variant omdat er dan niet vlak langs 

gereden wordt.  

De westelijke variant van de Sliffertsestraat betekent dat het politiecomplex het verst 

mogelijk naar het oosten komt te liggen en er daardoor meer ruimte komt tussen Grasrijk 

en het politiecomplex. Dat geeft ook meer ruimte voor groenbeleving voor aanwonenden. 

Hoewel deze argumenten gelden in het algemeen, kunnen direct aanwonenden dit 

anders ervaren.  

  



2.6 Berekeningen laten een verschil zien van €2.000.000 à €2.500.000 tussen de 

twee varianten 

De route van de westelijke variant is korter waardoor de aanlegkosten lager zijn. Naar 

schatting is de aanleg van de oostelijke variant ongeveer €800.000 duurder dan de 

westelijke variant. Daar bovenop zal de grondexploitatie van de oostelijke variant lager 

uitvallen omdat het uitgeefbaar terrein kleiner is. Eerste inschatting is 0,7 ha minder 

uitgeefbare grond à €250/m2. Dat betekent €1.750.000 minder grondopbrengst bij de 

oostelijke variant. In totaal is de westelijke variant naar verwachting ongeveer tussen de 

€2.000.000 en €2.500.000 goedkoper, mede afhankelijk van het exacte tracé van de 

westelijke variant. 

 

2.7 De politie kan haar programma beter en flexibeler inpassen in de westelijke 

variant waardoor deze toekomstbestendiger is 

In de westelijke variant van de Sliffertsestraat kan, doordat de kavel beter vormgegeven 

is, het programma efficiënter worden ontworpen. Politie heeft daarom een sterke 

voorkeur voor de westelijke variant voor de verlegging van de Sliffertsestraat.  

In het algemeen leidt de oostelijke variant tot een afname van het ontwikkelgebied. Dat 

heeft vooral consequenties aan de zuidzijde omdat daar in de oostelijke variant slechts 

één gebouw mogelijk is en in de westelijke variant twee. Dat beperkt de flexibiliteit van 

de politie en de mogelijkheden tot fasering van de bouw en ingebruikname, die in de 

westelijke variant wel mogelijk zijn. Daarmee heeft de politie meer zekerheid op 

toekomstbestendigheid bij de westelijke variant. Aangezien het onze doelstelling is om 

de politie voor de regio te behouden, is dit ook belangrijk voor Eindhoven. 

 

2.8 Besluitvorming is noodzakelijk om verder te kunnen met het project  

Om het project verder op te kunnen pakken, is het besluit over het tracé van de verlegde 

Sliffertsestraat noodzakelijk. Uitstel van deze keuze is niet mogelijk zonder dat de 

voortgang van het project in gevaar komt. Het besluit is nodig om een transactietekening 

voor de koopovereenkomst van de bouwkavel te maken. Verder is besluitvorming nodig 

om de wijziging van het bestemmingsplan en het beschrijven van de ruimtelijke kaders af 

te kunnen ronden. Dit laatste is weer nodig om de uitwerking door de politie van het 

masterplan in gang te kunnen zetten. Voor het kiezen van de partij die het masterplan 

gaat maken, loopt de aanbesteding.  

 

3.1 Aandachtspunten en argumenten die opgehaald zijn bij de interventie zullen 

input zijn voor de ontwerpopgave en het vervolgproces 

De door ZET ontworpen interventie is een werkwijze waarbij het gesprek met bewoners 

wordt aangegaan over de varianten voor de verlegging van de Sliffertsestraat. In de 

gevoerde gesprekken is uitvoerig ingegaan op de argumenten waarom men voorkeur 

heeft voor of tegen de oostelijke of westelijke variant. Daardoor hebben we veel 

aandachtspunten en ideeën ontvangen over alle zaken die volgens de ondervraagden 

van belang zijn voor de gebiedsontwikkeling in relatie tot leefbaarheid in de wijk. 

Overwegingen zijn door ondervraagden meegegeven op het terrein van verkeer en 

ontsluiting, parkeren, groen, geluid en over het politiecomplex. Deze overwegingen 

zullen betrokken worden bij de verdere uitwerking van de ontwikkeling. 

Ook zijn er opmerkingen opgehaald over het participatieproces tot nu toe, onder meer 

over een tekort aan informatie en over zich onvoldoende gehoord voelen. Deze 

opmerkingen zijn zeker voor direct aanwonenden herkenbaar en deels terecht. Deze 



opmerkingen over het proces van samenspraak worden meegenomen in toekomstige 

samenspraak. 

 

Kanttekeningen 

1.1 De Bewonersvereniging Meerhoven heeft in een brief aan de gemeenteraad 

gereageerd op het onderzoek van ZET 

Op 22 november jl. heeft de Bewonersvereniging Meerhoven zich vooruitlopend op de 

resultaten van het participatietraject schriftelijk tot de gemeenteraad gewend (zie 

bijlage). De gemeenteraad heeft de brief ter afhandeling in handen van het college 

gesteld. De strekking van de brief van de Bewonersvereniging is dat de vereniging aan 

de gemeenteraad vraagt in te grijpen vanwege tekortkomingen in het proces en dat de 

gemeente en politie aansturen op een uitkomst. De Bewonersvereniging heeft er niet 

voor gekozen zich eerst te richten tot het projectteam, maar heeft haar zorgen direct 

geuit bij de gemeenteraad. De afgelopen maanden is er met inzet van een onafhankelijk 

adviesbureau extra inzet gepleegd op een zorgvuldig proces.  

 

2.1 Een deel van de direct aanwonenden uit Grasrijk heeft wel een voorkeur voor 

het oostelijke tracé (zie ook argument 2.1) 

De opzet van het onderzoek was niet om voorkeuren te peilen en te tellen maar een 

gesprek met bewoners aan te gaan op basis van argumenten. Het is dus ook niet 

mogelijk om op basis van getallen een conclusie te trekken of een meerderheid voor of 

tegen een variant is. Wel is uit de aard van de antwoorden af te leiden dat de meningen 

in de wijk verdeeld zijn. Van de direct aanwonenden in Grasrijk is ongeveer de helft voor 

de oostelijke variant en de rest is gelijk verdeeld over west of geen voorkeur. Terwijl in 

Bosrijk een (lichte) meerderheid voor de westelijke variant is en een groot deel geen 

voorkeur heeft. 

 

2.2 Uit het participatietraject blijken diverse zorgen en overwegingen van 

omwonenden 

Deze zorgen en opmerkingen van zowel direct omwonenden als bewoners van Meerrijk 

hebben vooral te maken met de consequenties van de ontwikkeling voor de leefbaarheid 

in het algemeen. Gebleken is dat door een aantal ondervraagden juist de oostelijke 

variant van de Sliffertsestraat als oplossing wordt gezien voor een aantal van deze 

zorgen.  

Hierbij is van belang om in de afweging doel en middel uiteen te halen. De keuze tussen 

oost of west is geen doel op zich. Doelen zijn bijvoorbeeld veiligheid, beperken overlast, 

groene omgeving e.d. Uit het onderzoek blijkt welke aspecten voor bewoners belangrijk 

zijn. Dat is zeer waardevolle informatie. Daar gaat het immers om en dat was ook de 

opdracht voor het onderzoek door ZET. 

Bij de uitwerking van de plannen zullen de overwegingen en zorgen van de bewoners - 

denk aan geluid, groene omgeving, verkeersveiligheid - worden betrokken. De weg zelf 

en de bufferzone waarin de weg komt te liggen, zullen in samenspraak met de bewoners 

verder worden vormgegeven. 

 

3.1 Het vastgestelde exploitatiegebied kan wijzigen 

In het besluit van juni 2021 heeft het college het exploitatiegebied vastgesteld. Daarbij is 

toen al aangegeven dat het exploitatiegebied nog aangepast kan worden, rekening 

houdend met het volgende: “De verlegging van een deel van de Sliffertsestraat valt 



binnen het uiteindelijke exploitatiegebied”. Dit is belangrijk om hier te herhalen om op 

voorhand het samenspraaktraject met omwonenden bij de invulling van de groene buffer 

en de Sliffertsestraat, opties niet te belemmeren. Met andere woorden, als er goede 

ideeën uit de buurt komen, willen we niet dat die onmogelijk zijn omdat strikt 

vastgehouden wordt aan de vastgestelde grenzen van het exploitatiegebied. 

Overigens wordt het vaststellen van het exploitatiegebied ook opgenomen in het grex 

dossier dat naar verwachting in Q2 van 2022 in roulatie zal worden gebracht. 

 




