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Betreft: antwoord op uw brief "Trade Forum als alternatieve locatie politiehuisvesting"

Geachte heer Trieling ,
Op 15 februari jl. heeft u als voorzitter van de Bewonersvereniging Meerhoven, een brief
aan het college gestuurd met een kopie aan de leden van de gemeenteraad. In deze
brief geeft u een alternatieve locatie op als vestigingsplaats voor de nieuwe regionale
politiehuisvesting .
Na een grondige locatiestudie is Land Forum als meest geschikt naar voren gekomen
voor de realisatie van de politielocatie. In december 2019 heeft het college deze keuze
ook bekrachtigd via een besluit. Politie en gemeente zijn daarna samen gaan
onderzoel<en, onder ancfëre of het programma van de politie er past, hoe het ingepas t
kan worden op het terrein en wat het financieel betekent. In juni en december 202 1 heeft
het college nog verdere besluiten genomen . Het hele traject is in volledige openheid en
in afstemming met de raad doorlopen. De raad heeft deze keuzes op 8 maart jl.
nogmaals bevestigd.
Na een jarenlange periode van onderzoek, heronderzoek en belangenafwegingen , werd
door dit laatste besluit de haalbaarheidsfase definitief afgesloten. Het voortraject is
hiermee afgesloten en de ontwerpfase is van start gegaan. De politie kan hierdoor
verder en ook haar eigen organisatie en mensen zekerheid bieden.
Met respect voor uw overtuiging, kiezen wij op basis van bovengenoemde argumenten
voor het continueren van het proces voor de realisatie van de regionale politiehuisvesting op Land Forum.
Hoogachtend,
namens burgemeester en wett-letider-s, van Eindhoven,
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