NIEUWSBRIEF

ETEN EN DRINKEN AAN HET WATER

De contouren van het nieuwe parkpaviljoen aan
het water in Park Meerland worden steeds beter
zichtbaar. De deuren van Mrs. Park gaan naar
verwachting eind april 2022 open.
© VDLP Architecten

Eerste paal
Eerder waren er al plannen voor een horecagelegenheid in Park Meerland, maar
die gingen op het laatste moment niet
door om ﬁnanciële redenen. Chantal de
Neijs en Frank de Bruijn, bedrijfsleidster
en eigenaar van de Oude Rechtbank in
Eindhoven centrum, namen het initiatief
over. Afgelopen zomer sloegen zij de
eerste paal voor Mrs. Park in de grond.

Behoefte
Chantal de Neijs is zelf woonachtig in
Meerhoven en denkt dat de behoefte onder Meerhovenaren voor dit initiatief nog
steeds groot is. Dat werd vorig jaar nog
eens bevestigd door de uitkomst van een
enquête van de gemeente Eindhoven.
Ruim 58% van de respondenten mist
voldoende horeca in de wijk.

Planning
De bouw verloopt nog steeds volgens
planning. “Na de jaarwisseling wordt
het dak aangebracht. Daarna volgt de
afwerking van de muren met bakstenen en hout. Het pand wordt circulair
gebouwd waarbij hergebruik van materialen centraal staat. Ook komt er nog een

toegangsweg, een parkeerterrein, openbare verlichting en groenvoorziening.
Waarschijnlijk wordt Mrs. Park begin
april opgeleverd en kunnen we eind april
de eerste gasten ontvangen.”

Eerder dit jaar heeft Chantal de Neijs met
diverse omwonenden kennisgemaakt. Ze
benadrukt dat Mrs. Park geen feesttent
wordt. En bij eventuele overlast gaat ze
graag met de omwonenden in gesprek.

Ontmoetingsplek
Mrs. Park heeft binnen circa 70 zitplaatsen plus een ruim terras met ongeveer
80 zitplaatsen. “Het wordt een gezellige
ontmoetingsplek waar jong en oud welkom is om iets te drinken of een hapje te
eten”, vertelt De Neijs. “Ook denken we
aan het organiseren van activiteiten voor
de wijk en af en toe live muziek. In de beginperiode zijn we waarschijnlijk iedere
dag open van 10 uur ‘s ochtends tot laat
in de avond. Afhankelijk van de behoefte
passen we de tijden aan.”

Omwonenden
Hoewel de meeste Meerhovenaren het
initiatief toejuichen, bestaat er bij direct
omwonenden de vrees dat het paviljoen
voor overlast gaat zorgen. Met name
vanwege mogelijke parkeeroverlast en
de maximale openingstijden (zondag
t/m donderdag tot 23.00 uur, vrijdag
tot 0.00 uur en zaterdag tot 01.00 uur).
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Bewonersvereniging Meerhoven

BUURTPREVENTIE MEERHOVEN
Je hebt ze vast wel eens gezien: mensen
met een geel hesje met daarop de tekst
‘buurtpreventie’. Het zijn de vrijwilligers
van het Buurtpreventieteam Meerhoven.
Samen met de politie houden ze onze
wijk veilig en leefbaar. Uit onderzoek is
gebleken dat wijken met een actief buurtpreventieteam minder worden bezocht
door criminelen. Hiervoor zijn wel veel
vrijwilligers nodig. Daarom is het Buurtpreventieteam Meerhoven altijd op zoek
naar nieuwe vrijwilligers.

komen. Deze cursus is online te volgen
en duurt ongeveer twee uur. Buurtpreventie is een leuke manier om de buurt
en medebewoners beter te leren kennen.
Wil jij meehelpen om onze wijk veilig en
leefbaar te houden? Of heb je vragen?
Stuur dan een mailtje naar buurtpreventie@meerhoven.nl en het team neemt
contact met je op.

Wat houdt het in?
Eén of twee keer per week loop je overdag of ’s avonds samen met een collega
een rondje door de wijk. Vooraf volg je
een cursus waarin je leert om te gaan
met situaties die je op straat kunt tegen-

WeWatch app
Sinds kort maakt het Buurtpreventieteam Meerhoven gebruik van de
WeWatch app. Het gaat om een
pilot waarbij buurtpreventen via een
app op hun telefoon kunnen aangeven wanneer ze willen lopen en met
wie. De gelopen routes worden automatisch opgeslagen en doorgegeven aan de coördinator. Zie het
kaartje hiernaast als voorbeeld. Op
basis van de meldingen en gelopen
routes doet de coördinator suggesties voor nieuwe looproutes. Als de
pilot slaagt, wordt de app mogelijk
in heel Eindhoven uitgerold.

KINDERVAKANTIEWEEK
Een activiteit die dit jaar wél doorging,
was de Kindervakantieweek Meerhoven. Ruim 300 kinderen genoten van
diverse activiteiten, waaronder hutten
bouwen, spel, sport en creativiteit.
Dit mede dankzij een team van vele
wijkbewoners, hulpouders, jeugdvrijwilligers, sponsoren en ondersteuning
van Bewonersvereniging Meerhoven.

Vrijwilligers gezocht!
Inmiddels zijn de voorbereidingen
voor 2022 al weer in volle gang.
Onder het motto ‘vele handen maken
licht werk’ is de organisatie op zoek
naar vrijwilligers die het team willen
versterken. Wil je graag meedenken
over het nieuwe thema of is het beheer van social media jouw passie?

Of steek je graag de handen uit de mouwen en wil je meehelpen bij de catering
of de op/afbouw van het evenement?
Of haal je energie uit het motiveren van

jeugdvrijwilligers, het werven van
sponsoren of het maken van planningen? Stuur dan een mailtje naar
info@kvwmeerhoven.nl.
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MEERHOVEN HARTVEILIG
Bewonersvereniging Meerhoven is er
samen met Stichting Eindhoven Hartveilig in geslaagd om Meerhoven hartveilig te maken. Dat wil zeggen dat een
slachtoffer met een hartstilstand binnen
6 minuten na een 112-melding door een
burgerhulpverlener in Meerhoven kan
worden gereanimeerd totdat de ambulance ter plaatse is. Ambulances hebben
na een 112-melding al snel een aanrijtijd
van 12 minuten en dat is voor een hartstilstand te lang. Met voldoende AED’s
én burgerhulpverleners wordt de kans op
overleven van het slachtoffer aanzienlijk
vergroot.

AED-netwerk
Sinds enkele maanden hebben we een
dekkend AED-netwerk in onze wijk.
Dit dankzij de gezamenlijke inzet van
particulieren, Stichting Eindhoven Hartveilig, Philips en Bewonersvereniging
Meerhoven. De AED’s bevinden zich op
de locaties Waterlinie, Grasbaan, Landleven, Grasland, Bosfazant, Zandvis en
Zandbloem. Deze maand komt er aan

het Meerwater ook nog een AED bij. De
exacte locaties zijn bekend bij de burgerhulpverleners.

Burgerhulpverleners
Naast AED’s zijn er veel burgerhulpverleners nodig. Bewoners die een geldig
reanimatiecertiﬁcaat, EHBO- of BHV-diploma hebben én zijn aangemeld bij
HartslagNu. Deze organisatie wordt
direct na een 112-melding gealarmeerd
en coördineert de inzet van hulpverleners
en AED’s. Momenteel telt Meerhoven
zo’n 150 actieve burgerhulpverleners.
Een mooi aantal, maar toch willen we
bewoners blijven aanmoedigen om burgerhulpverlener te worden. De opleiding
tot burgerhulpverlener neemt één avond
in beslag. Daarnaast moet je ieder jaar
een herhalingscursus volgen om gecertiﬁceerd te blijven. Mensen die al over
een diploma EHBO of BHV beschikken
voldoen uiteraard ook aan de gevraagde
kwaliﬁcaties, mits ook zij zich jaarlijks
opnieuw certiﬁceren. Kijk voor meer
informatie op meerhoven.nl/hartveilig.

POLITIECOMPLEX LAND FORUM
Bewonersvereniging Meerhoven houdt
de ontwikkelingen rond het beoogde
politiecomplex aan de rand van Grasrijk scherp in de gaten. In onze eerdere
nieuwsbrieven hebben we hier al uitgebreid aandacht aan besteed. Het bestuur
heeft de gemeenteraad vorige maand
per brief opgeroepen om de wijk écht bij
de plannen te betrekken en de discussie
niet te degraderen tot een ‘keuze’ tussen
twee wegvarianten waarbij gemeente en
politie bovendien voorsorteren op één
variant. Op meerhoven.nl/landforum
kun je de brief lezen. Leden ontvangen
binnenkort een update via e-mail.

Interesse?
Interesse om burgerhulpverlener te
worden? Meld je dan aan via de site
meerhoven.nl/hartveilig-aanmelden.
De commissie Meerhoven Hartveilig
van Bewonersvereniging Meerhoven
regelt de opleiding voor je. Als je de
kosten niet via je zorgverzekeraar
vergoed krijgt, dan kan Bewonersvereniging Meerhoven de kosten
geheel of (bij zeer grote deelname)
gedeeltelijk voor haar rekening
nemen.

Al burgerhulpverlener?
De commissie Meerhoven Hartveilig
wil jaarlijks een contact- en kennisavond organiseren voor burgerhulpverleners in Meerhoven. Wij stellen
het daarom zeer op prijs als de
hulpverleners hun contactgegevens
bij ons willen achterlaten via
meerhoven.nl/hartveilig-aanmelden.
De commissie neemt daarna contact met je op.

KORT NIEUWS
Bloemenwinkel
Voor wie de winkel nog niet ontdekt
heeft: HomeﬂowerstyleAn is de naam
van de nieuwe bloemenwinkel in Winkelcentrum Meerhoven. De eigenaren,
moeder en dochter Prosman, verkopen
behalve bloemen, kamer- en tuinplanten ook zijden bloemen, kunstplanten
en accessoires voor in en om het huis.
Ze bezorgen ook bloemen en andere
producten aan huis. HomeﬂowerstyleAn
is gevestigd op Meerwater 118 (naast
de Zandbrug) en open van dinsdag tot
en met zondag. De exacte openingstijden vind je in de MeerhovenApp of op
Meerhoven.nl.

Oakwood Express

Deze maand opent het Veldhovens grill
restaurant Oakwood een nieuwe zaak
in Winkelcentrum Meerhoven: Oakwood
Express. Van daaruit worden maaltijden
bezorgd of kunnen ze worden afgehaald.
Het initiatief is mede te danken aan de
corona-crisis waardoor de vraag naar
bezorgen en afhalen van maaltijden bij
Oakwood in korte tijd enorm toenam,
met name uit Meerhoven. Ook na de
corona-crisis verwachten eigenaren
Brenda van der Tas en Marco de Ruijter
dat de vraag naar bezorgen en afhalen
zal blijven. Voor het bezorgen maakt
Oakwood Expres gebruik van elektrische
ﬁetsen. De zaak bevindt zich op Meerplein 24. Kijk voor de openingstijden op
de MeerhovenApp of op Meerhoven.nl.

Eindhoven Airport District
IJsbaan
Tussen Kerst en Oud en Nieuw kun je in
Winkelcentrum Meerhoven schaatsen op
een echte schaatsbaan. De openingstijden vind je op Meerhoven.nl.

Het gebied rondom Eindhoven Airport,
inclusief het bedrijventerrein, de luchtmachtbasis en Flight Forum, heeft onvoldoende kwaliteit en samenhang. Dat is
de conclusie van gemeente Eindhoven,
Eindhoven Airport, Vliegbasis Eindhoven,

de provincie en vertegenwoordigers van
Flight Forum. Om de komende jaren
verbeteringen vorm te kunnen geven,
hebben deze partijen hun toekomstplannen tot 2040 in kaart gebracht in de
Gebiedsvisie Eindhoven Airport District.
In januari wordt de visie ter goedkeuring
voorgelegd aan de gemeenteraad, waarna de eerste concrete projecten kunnen
worden opgestart. Denk aan de vestiging
van een World Trade Center tegenover
de luchthaven, meer groen, sportvoorzieningen, goede infrastructuur voor ﬁetsers
en een rondweg. Bewonersvereniging
Meerhoven houdt de ontwikkelingen in
de gaten.

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.

December 2021
5000 stuks
info@petrabaten.nl
info@meerhoven.nl
www.meerhoven.nl

PUZZEL JE OOK MEE?

Stuur de oplossing onder vermelding van je naam, adres en telefoonnummer uiterlijk 3
januari 2022 naar kerstpuzzel@meerhoven.nl. Onder de goede inzendingen verloten we
10 exemplaren van het boek ‘Nieuwe mensen op oud land, archeologie, geschiedenis en
stedenbouw van Meerhoven’ van stadsarcheoloog Nico Arts.

B

G

R

A

S

O

U

F

K

H

S

E

U

E

A

R

E

S

R

K

M

K

E

E

R

K

W

A

T

E

R

R

N

S

P

O

R

T

P

A

R

K

F

E

B

D

E

C

E

M

B

E

R

R

T

D

L

K

E

R

S

T

B

A

L

S

T

A

H

O

V

E

N

R

I

N

G

G

E

T

V

P

F

E

E

S

T

D

A

G

E

N

R

E

P

E

S

R

M

E

E

R

R

K

Z

I

R

S

R

U

I

N

I

E

U

W

J

A

A

R

A

E

S

T

H

Z

L

E

F

N

V

S

B

A

A

N

U

T

B

O

Z

I

E

E

W

E

E

N

G

M

R

D

W

E

O

V

E

G

U

E

I

W

I

N

T

E

R

R

S

D

O

E

L

A

W

S

N

A

A

K

T

E

R

I

M

N

I

E

T

T

K

H

S

S

M

I

O

K

R

T

P

O

L

I

T

I

E

C

O

M

P

L

E

X

I

I

O

W

I

N

K

E

L

C

E

N

T

R

U

M

E

E

I

S

V

A

N

S

C

H

A

A

T

S

E

N

F

Oplossing
Oplossing

Zoek alle woorden, ze zijn horizontaal, verticaal en diagonaal verstopt in de
puzzel. Als alle woorden zijn weggestreept vormen de overgebleven letters
een zin.
BLOEMENWINKEL
BOSRIJK
BUURTPREVENTIE
DECEMBER
FEEST
FEESTDAGEN
GRASRIJK
HANGAR
HARTVEILIG
HOVENRING

KERSTBAL
KERSTBOOM
KERSTEDITIE
KERSTPUZZEL
MEERHOVEN
MEERRIJK
NIEUWJAAR
NIEUWSBRIEF
POLITIECOMPLEX
SCHAATSEN

SNEEUW
SPORTPARK
STER
WATERRIJK
WINKELCENTRUM
WINTER
ZANDRIJK
IJSBAAN
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Kleur & win
Stuur een foto of een scan van de ingekleurde kleurplaat met je naam,
adres en leeftijd uiterlijk 3 januari 2022 naar kleurplaat@meerhoven.nl.
Uit alle inzendingen kiezen we 10 winnaars die een leuke prijs krijgen.

