NIEUWSBRIEF

WIJZIGING PLAN LAND FORUM
de klankbordgroep stond. Deze houding
van de gemeente staat in schril contrast
met de grote bereidheid waarmee de gemeente de afgelopen jaren op alle eisen
van de politie is ingegaan. Daarom is het
belangrijk dat bewoners reageren op het
ontwerpbestemmingsplan. Alleen dan
kan later eventueel bij de rechter worden
aangeklopt.

Advies

Eind juni of begin juli aanstaande start naar verwachting een procedure voor het
wijzigen van het bestemmingsplan voor Land Forum. Deze wijziging is nodig om
de bouw van een groot politiecomplex op het deels braakliggende terrein aan de
rand van Grasrijk mogelijk te maken.
Voor zover we nu weten, gaat het om
ongeveer 1.800 politiemedewerkers
van diverse afdelingen, waaronder
de Mobiele Eenheid, en dagelijks 520
studenten van de Politieacademie. Ook
zijn een cellencomplex (voor kortverblijf)
en een trainingscentrum voor studenten
gepland. Tevens is ruimte nodig voor
385 dienstvoertuigen en ongeveer 1.000
parkeerplaatsen voor personeel en
bezoekers. Onderdeel van het plan is het
verplaatsen van de Oude Sliffertsestraat
richting woonwijk.

Procedure
Om dit alles mogelijk te maken, is een
wijziging van het bestemmingsplan
noodzakelijk. De procedure start met het
openbaar maken van het ontwerpbestemmingsplan. Iedereen kan dan gedurende zes weken een zienswijze op het
plan indienen. Rond die tijd organiseert
de gemeente Eindhoven een informatie-

markt. De politie is hierbij ook aanwezig.
Het ontwerpbestemmingsplan wordt
mogelijk op onderdelen aangepast op
basis van alle ingediende zienswijzen.
Het (gewijzigde) bestemmingsplan
wordt ter vaststelling voorgelegd aan
de gemeenteraad. Wie een zienswijze
heeft ingediend en het niet eens is met
het besluit van de raad, kan vervolgens in
beroep gaan bij de rechter.

Klankbordgroep
Om bewoners in Meerhoven bij de plannen voor het politiecomplex te betrekken, heeft de gemeente medio 2019 een
klankbordgroep van bewoners opgericht.
Ook Bewonersvereniging Meerhoven zit
in deze klankbordgroep. Zoals in eerdere
nieuwsbrieven vermeld, heeft de gemeente weinig tot niets met de inbreng
van de klankbordgroep gedaan. Dit terwijl
uit een wijkconsultatie bleek dat 98% van
de respondenten achter het advies van

De klankbordgroep staat in principe
positief tegenover de oorspronkelijke
plannen voor het politiecomplex die in
2019 via een Wijkinfo met de wijk zijn gedeeld. Sindsdien zijn de plannen echter
op aandringen van de politie behoorlijk
aangepast, waaronder een verdubbeling van het aantal politiemedewerkers
en studenten en het verplaatsen van de
Oude Sliffertsestraat. De klankbordgroep
is van mening dat de gevolgen voor
de wijk eerst grondig moeten worden
onderzocht. Ook moet de inbreng van
de wijk serieus in het onderzoek worden
meegenomen. Daarnaast zijn bewoners
van mening dat alternatieve locaties,
zoals het terrein achter P+R Meerhoven
eerst serieus moeten worden onderzocht. Toch heeft de gemeente besloten
zonder nader onderzoek verder te gaan.
Volgens de gemeente dreigt de politie
anders te kiezen voor een andere stad.
En dat wil de gemeente voorkomen.

Meer informatie
Kijk op www.meerhoven.nl/landforum
voor meer info. Dit onderwerp wordt ook
besproken tijdens de Algemene Ledenvergadering van Bewonersvereniging
Meerhoven op maandag 20 juni.
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HOGERE GELUIDSBELASTING A2/A67
Rijkswaterstaat is dit voorjaar gestart
met een procedure voor het verhogen
van de maximaal toegestane geluidsbelasting op de gevels van 193
woningen in Meerhoven en omgeving.
Dit vanwege het toenemende verkeer
op de A2/A67 Randweg Eindhoven.
In Meerhoven gaat het om 73 woningen aan de oostzijde van de wijk. De
bewoners van deze woningen hebben
hierover in april een brief van Rijkswaterstaat ontvangen.

Zienswijze
Op verzoek van diverse leden heeft Bewonersvereniging Meerhoven het plan
van Rijkswaterstaat bestudeerd en een

het advies om eenzelfde zienswijze in
te dienen. Op basis van de zienswijzen
wordt het plan eventueel aangepast.
Daarna neemt de minister van Infrastructuur en Waterstaat een besluit.
Wie een zienswijze heeft ingediend en
het niet eens is met het besluit, kan in
beroep gaan bij de rechter.

Meer informatie
zienswijze opgesteld. In die zienswijze
hebben we onder andere voorgesteld het
probleem bij de bron aan te pakken en
bewoners niet (opnieuw) op te zadelen
met meer geluid dan momenteel is toegestaan. Alle belanghebbenden hebben
in mei van ons een brief ontvangen met

Kijk voor meer informatie op onze
site www.meerhoven.nl/geluid. Heb je
vragen? Neem dan contact met ons
op via info@meerhoven.nl. Tijdens de
Algemene Ledenvergadering op 20
juni besteden we ook aandacht aan
dit onderwerp.

POP-UP CAMPING STUDENTEN
Op maandag 22 augustus start Fontys
Hogescholen met de introductieweek
(Purple) voor alle nieuwe studenten.
Tijdens deze week maken de studenten
kennis met elkaar, hun studie en de stad.
Studenten kunnen dan samen met
medestudenten overnachten op een
Purple camping. Deze tijdelijke camping
wordt opgezet door een professioneel
projectteam.

Park Forum
Dit jaar wordt de pop-up camping ingericht op de grasweide achter de biomassacentrale ter hoogte van Park
Forum. Van 22 tot 27 augustus overnachten zo’n 2.400 studenten op de
camping. Het terrein wordt afgezet met
hekken en voorzien van alle faciliteiten.
Bij de inrichting van de camping wordt
rekening gehouden met de omgeving.

Fontys Hogescholen en Bewonersvereniging Meerhoven hebben de opzet van
de Purple camping met elkaar besproken. Er zijn goede afspraken gemaakt

over de communicatie en de maatregelen om overlast te beperken. In augustus
deelt Fontys Hogescholen aanvullende
info met de wijk.
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NIEUWE EDITIE MEERHOVEN24
Nieuwe editie
Na twee jaar begint het bij de toenmalige initiatiefnemers te kriebelen om
een doorstart te maken. Fred Gundlach,
grondlegger van Meerhoven24: “Het zal
anders worden dan voorgaande jaren.
We zoeken naar een vorm die voor het
bestuur en de vrijwilligers behapbaar is.”
De nieuwe editie vindt zondag 11 september 2022 plaats. Stichting Meerhoven24 en Bewonersvereniging Meerhoven zijn met elkaar in overleg over de
financiële en logistieke ondersteuning.

Meer informatie
Meerhoven24 is een begrip in de wijk:
een loopevenement waarbij teams in
estafettevorm gedurende 24 uur zo veel
mogelijk rondes proberen af te leggen
om geld in te zamelen voor een goed

doel. Helaas hield het loopevenement na
de tiende editie in 2019 op te bestaan.
Stichting Meerhoven24 kreeg het niet
meer gebolwerkt om het evenement in
de huidige vorm voort te zetten.

MEERHOVENAPP
Sinds 2015 heeft Meerhoven een eigen
wijkapp: de MeerhovenApp. De app is
een initiatief van Bewonersvereniging
Meerhoven en is ontwikkeld voor
Android smartphones en iPhones. Om
de app toekomstbestendig te maken,
hebben we de app geheel vernieuwd.
Ook hebben we op verzoek van bewoners diverse verbeteringen doorgevoerd, waaronder uitbreiding van het
aantal rubrieken.

Mogelijkheden
Via de MeerhovenApp blijf je op de
hoogte van nieuws en activiteiten in
de wijk. Ook heb je veel praktische
informatie over de wijk bij de hand. Bij
belangrijk nieuws kun je een pushbericht ontvangen. Vanwege de vele

internationals in onze wijk is de app uiteraard tweetalig (Nederlands en Engels).

Installeren
De vernieuwde app is in de loop van deze
maand beschikbaar via de Google Play
Store en de App Store. Als je de oude versie van de app in het verleden al op een
iPhone hebt geïnstalleerd, dan krijg je de
nieuwe versie automatisch als update
aangeboden. Om technische redenen
dienen Android gebruikers een eventuele
oude versie te verwijderen en de nieuwe
versie eenmalig te installeren.

Feedback
We blijven de MeerhovenApp verder ontwikkelen. Heb je tips of feedback, laat het
ons weten via info@meerhoven.nl.

Kijk voor de laatste stand van zaken
op www.facebook.com/Meerhoven24.
Zodra de plannen concreter zijn, kun je
voor meer informatie ook terecht op de
site www.meerhoven24.nl.

KORT NIEUWS
Digicafé
Begin 2020 stonden wij in de startblokken om een serie Digicafé-bijeenkomsten
te organiseren. Het idee was jongeren
uit de wijk in te zetten als digicoach om
de senioren te helpen bij het gebruik van
hun smartphone, tablet of computer.
Vanwege de coronapandemie hebben
we dit initiatief moeten uitstellen. Nu
willen we deze activiteit weer oppakken.
Jongeren kunnen zich aanmelden via
www.meerhoven.nl/digicafe. Zij krijgen
een gratis opleiding als digicoach door
een erkend bedrijf. Senioren die willen
deelnemen aan de bijeenkomsten kunnen zich via dezelfde website (laten)
aanmelden. De eerste bijeenkomsten
starten na de zomer en vinden plaats in
De Hangar of in De Blinkerd. Deelname
is gratis. Kijk voor meer info op de site
www.meerhoven.nl/digicafe.

Mrs. Park
Meerhoven heeft een nieuwe aanwinst:
Mrs. Park. Sinds de opening vorige
maand, trekt het nieuwe parkpaviljoen
aan het water in Park Meerland behoorlijk wat bezoekers. Mrs. Park heeft

binnen circa 70 zitplaatsen plus een ruim
terras met ongeveer 80 zitplaatsen. Initiatiefnemers Chantal de Neijs en Frank
de Bruijn zijn blij met het eindresultaat.
Afgelopen zomer sloegen zij de eerste
paal voor Mrs. Park in de grond. Kijk voor
meer informatie op www.mrspark.nl.

Bosrand
De afgelopen maanden is gewerkt aan
de herinrichting van de Bosrand. Volgens
planning zijn de werkzaamheden medio
juni gereed. Met de nieuwe bestrating is
het de bedoeling dat omwonenden minder geluidsoverlast hebben. Aan weerszijden zijn grasbetonstenen aangelegd
om te voorkomen dat de bermen worden
stukgereden. Tevens zijn de lichtmasten
en verkeerssluizen aangepast. De breedte van de verkeerssluizen is hetzelfde
gebleven, namelijk 2.40 meter.

Stadsverwarming
Energiebedrijf Ennatuurlijk gaat in hoger
beroep tegen het vonnis van de rechtbank van 26 januari 2022. In dat vonnis
oordeelde de rechter dat Ennatuurlijk ten
onrechte een jaarlijkse aansluitbijdrage in
rekening brengt bij een groot aantal
huishoudens dat is aangesloten op de
stadsverwarming. De zaak is in 2019
aangespannen door Stichting Stadsverwarming Eindhoven. De stichting is niet
verrast dat Ennatuurlijk deze stap neemt.
De financiële consequenties voor het
bedrijf zijn namelijk groot. De stichting
ziet de uitkomst van het hoger beroep
met vertrouwen tegemoet. Bewoners die
bij de stichting zijn geregistreerd, hebben
onlangs info over de vervolgstappen
ontvangen. Kijk voor meer informatie op
www.stadsverwarming-eindhoven.nl.

Volg ons
Kijk voor het laatste nieuws, activiteiten
en meer informatie over Meerhoven op
onze tweetalige website meerhoven.nl.
Volg ons via Facebook (Meerhoven
nieuws, Meerhoven news), Twitter
(MeerhovenNL, Meerhoven_news) of de
vernieuwde 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.
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