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Gemeente Eindhoven 
t.a.v. het College van Burgemeester en Wethouders 
Postbus 90150 
5600 RB Eindhoven 

 

Eindhoven, 20 februari 2022 
 
Betreft: Voorzieningen voor activiteiten in Park Meerland 

 

Geacht College, 

Park Meerland vormt het groene hart van Meerhoven. Centraal in het park ligt een enorme 
speelweide (zie foto hieronder). Deze weide is speciaal bedoeld voor bewoners om samen 
activiteiten te organiseren. Denk aan kleinschalige activiteiten zoals picknicken, zonnebaden, of een 
potje voetballen met vrienden en familie. Het veld is ook geschikt om een paar keer per jaar grotere 
activiteiten te organiseren. Voorbeelden zijn de Kindervakantieweek Meerhoven, een buurt BBQ, 
een openluchtbioscoop, een sportdag of een midzomerfeest.  
 
Voor grotere activiteiten ontbreken echter drie belangrijke basisvoorzieningen: (1) drinkwater, (2) 
krachtstroom en (3) afvoer van afvalwater. De organisatie van de Kindervakantieweek Meerhoven 
kon afgelopen zomer voor water en stroom nog een beroep doen op bouwontwikkelaar Ten Brinke 
Cohof die diverse bouwwerkzaamheden in Meerrijk uitvoert. Het bestuur van Bewonersvereniging 
Meerhoven ziet echter graag een structurele oplossing voor deze basisvoorzieningen.  
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Navraag bij de gebiedscoördinator van Meerhoven leert dat de gemeente niet bereid is om deze 
basisvoorzieningen aan te leggen. Als argument wordt aangevoerd dat de aanleg hiervan niet 
rendabel is omdat er weinig activiteiten worden georganiseerd. Maar daar wringt nu juist de schoen: 
aangezien er weinig voorzieningen zijn, komen grotere activiteiten niet van de grond. Daarnaast is 
het de vraag in hoeverre basisvoorzieningen als deze rendabel moet zijn. Zo is straatverlichting ook 
niet rendabel, maar accepteren we toch dat die verlichting gewenst is. 

We hebben de gebiedscoördinator om een indicatie van de kosten gevraagd: een stroomkast kost 
ca. € 10.000, een drinkwaterpunt ca. € 4.000 en een vuilwaterput ca. €10.000. Voor een wijk als 
Meerhoven is dit een relatief kleine investering. Daarnaast zien wij mogelijkheden om bijvoorbeeld 
via het leefbaarheidsfonds subsidie aan te vragen. Niettemin houdt de gemeente vast aan haar 
standpunt dat op basis van het huidige gebruik van de speelweide geen voorzieningen worden 
aangelegd. De gemeente wijst op alternatieven, zoals het huren van stroomaggregaten, het 
aanvragen van een tijdelijke wateraansluiting bij Brabant Water en het huren van pompen en 
opvangtanks voor afvalwater. Navraag bij Brabant Water leert dat een tijdelijk waterpunt niet 
mogelijk is. Een alternatief zou het gebruik van watertanks zijn. 

Uiteraard kan alles worden gehuurd en draaien professionele evenementenorganisaties hiervoor 
hun hand niet om. Waar de gemeente tot nu toe echter aan voorbijgaat, is dat het om 
bewonersinitiatieven gaat waarbij bewoners – meestal naast hun full-time job – op vrijwillige basis 
iets voor de wijk willen organiseren. 

Als bestuur vinden wij het belangrijk dat deze bewonersinitiatieven zo laagdrempelig mogelijk 
kunnen worden gerealiseerd. Vanwege het gebrek aan vrijwilligers is het organiseren van 
grootschalige evenementen sowieso een uitdaging, laat staan als de weinige vrijwilligers zich ook 
nog moeten bezighouden met de logistiek rond basisvoorzieningen. Daarnaast kunnen de kosten 
voor het telkens apart huren van deze voorzieningen behoorlijk in de papieren lopen. 

Nu er nabij het park nog volop wordt gebouwd, is dit dé kans om op relatief eenvoudige en 
goedkope wijze basisvoorzieningen in Park Meerland aan te leggen. Daarom doen wij een dringend 
beroep op u om de realisatie van bovengenoemde basisvoorzieningen nabij de speelweide van Park 
Meerland te heroverwegen. Vele bewoners in Meerhoven zullen u dankbaar zijn! 

Wij zien uit naar uw reactie. Uiteraard zijn wij graag bereid een en ander nader toe te lichten. 

Met vriendelijke groet, 

namens het bestuur van Bewonersvereniging Meerhoven, 

Ruben Trieling 
voorzitter 

Correspondentieadres: Grasstrook 42, 5658 HG Eindhoven. E-mail: info@meerhoven.nl. 

Kopie aan: Gemeenteraad 
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