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Betreft: offerte-uitvraag verkeersonderzoek t.b.v. nieuwe Centrale Huisvesting Politie 

Geachte heer, mevrouw, 

Hierbij verzoek ik u om een offerte uit te brengen voor het opstellen een 

verkeersonderzoek waarin de verkeerskundige effecten op het omliggende 

wegennetwerk worden onderzocht. Dit in verband met de nieuwe ontwikkeling van een 

Centrale Huisvesting Politie op Land Forum in Eindhoven. 

1. Achtergrond en aanleiding 

Directe aanleiding om het verkeersonderzoek uit te voeren is de ontwikkeling op het 

Land Forum in Eindhoven. Het betreft een haalbaarheidsonderzoek op de nieuwe locatie 

voor de Centrale Huisvesting van de Politie voor ongeveer 1200 a 1400 nieuwe 

werknemers (zie hieronder figuur 1 en 2 voor de scope van dit Politiecomplex). 

- t:m4 
Figuur 1: Scope van het nieuwe Politiecomplex (verzamellocatie) 
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3. Landforum ca. 4,9 + 2,5 ha 
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emcer:veel 1Tvne,1n 1,9e.•Renff!ente ,1,nmnoven .m1';~Q 
Kantoor Kantoor (zonder·baliefunctie) 12104 - bedrijf arbeidsextensief/bezoekersextensief (loods, opslag, transportbedrijf) 700 
Lo1!istiek Centrum bedrijf arbeidsextensief/bezoekersextensief (loods, opslait, transoortbedriifl 1500 
Korpsgarage bedrijf arbeldsintensief/bezoekersextensief (industrie, laboratorium, werkplaats) 2200 
Cellencomplex (1-2) Penitentiaire inriching 1750 
Parkeren 20000 

bedriif arbeidsintensief/bezoekersextensief (industrie, laboratorium, werkplaats) 2500 
IBT/OBT Sportzaal/gymzaal 3000 
Politieacademie 80C (regionaal opleidingscentrum) 9422 
Cellencomplex (2-2) Penitentiaire inriching 1850 
Reservering voor ontwikkelina derde: IBT/OBT Soortzaal/avmzaal (schietaefeninaen, traininascentrum etc.) 10000 

Totaal 

Figuur 2: voorlopige schematische indee/baarheid van het complex met m2 bvo per 
onderdeel 

65026 

De bovengenoemde gegevens zijn nog indicatief en het ruimtelijk programma zal zeker 

nog wijzigen de komende periode. Dit gaat mogelijk afwijken van deze gegevens maar 

niet substantieel. Overigens is het van belang dat de verzamellocatie en dus ook de 

ontsluitingsstructuur in staat is om de eventuele groei van het complex in de toekomst op 

te kunnen vangen. 
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aantal -

36 cellen 

200 leerlingen 
36 cellen 
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Voor wat betreft IBT/OBT is het uitgegaan van een het type Sportzaal/Gymlokaal, omdat 

dit de overdekte trainingsomgeving van de politie betreft. De trainingsomgeving bestaat 

uit een samenstelling van verschillende ruimtesoorten. Hier moet worden gedacht aan 

een dojo, gymzalen, fitness maar ook lesruimten. De 'buiten' trainingsomgeving is niet 

meegenomen in bovenstaande opgave. 

Bij de Politieacademie is uitgegaan van een ROC. De Politieacademie heeft MBO

trajecten maar ook HBO-trajecten. De bovengenoemde opgave is inclusief eventueel 

programma voor derden (reservering ca. 7.000 a 10.000 m2 terrein voor IBT/OBT). 

Werknemers & bezoekers 

• Aantal werkende personen op het complex wordt geschat op 1.200 a 1.400: 
o 70% in normaal weekrooster 

o 30% in 24n rooster 

• Aantal bezoekers zoals: bezoek/advocatuur arrestanten, collega's NP, RTGP 

plichtige voor schietcentrum (aanname) tot 300 mensen per dag 

• Aantal studenten 200 per dag (aanname) 

• Additioneel programma: 80 a 100 mensen per dag 

• De dag-/weekverdeling van de werknemers/ bezoekers ziet als volgt uit: 

o Ma t/m vr 

• 70% werkende 7.00-18.00 u 

• Bezoekers 9.00 - 17.00 u. 

• Studenten 8.00 -17.00 u 

o Ma t/m zo 24n 
• 30% werkende in rooster van 3 shift's (exacte tijden volgen 

nog) (actie politie) 

• Herkomst van de werknemers en bezoekers: 

o Waar zullen de werknemers en bezoekers vandaan komen? Uit welke 

richtingen bv: Eindhoven, Veldhoven etc, deze informatie volgt nog 

(actie politie) 

Vergelijkbare verzamelgebouwen 
Als vergelijkbare verzamelgebouwen kunnen de volgende locaties worden beschouwd: 

• Veil ingweg complex te Rotterdam 

• Centrumlocatie Landelijke Eenheid in Driebergen 

• Yp complex te Den Haag 

Voorbeelden van verkeerscirculatieberekeningen volgt nog (actie politie) 
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Overige ontwikkelingen in de omgeving 

Naast het nieuwe Politiecomplex zijn in directe omgeving de volgende ontwikkelingen 

gaande, die in de toekomst voor extra verkeersgeneratie gaan zorgen (zie figuur 3): 

• Nieuwe woningen Bosrijk. Bestaand + nieuw = 370-390 woningen in totaal. 

• Nieuwe woningen Hooglanden = 50-60 nieuwe woningen. 

Bosrant{lnduslef, 
bestaande verkeerssluis) 
wordt behouden 
l!!n herin1ericht. • 

Figuur 3: Andere verkeersgenererende ontwikkelingen in het gebeid. 

Door de genoemde nieuwe ontwikkelingen verandert niets aan de huidige 

ontsluitingsstructuur. De Bosrijk blijft ontsloten worden, zoals dat ook nu is, door twee 

wegen/ routes: Bosrand - Zandkasteel en Bosrand - Sliffertsestraat. De woningen van 
Hooglanden worden ontsloten via de Graslook - Nieuwe Sliffertsestraat - Sliffertsestraat. 

Parkeerbehoefte 
In de bijlage I in de parkeerbehoefte voor de auto's en fietsen bepaald. Deze behoefte is 

bepaald aan de hand van onze rekentool van de actuele parkeernota. Dit gaat om de 

parkeerplaatsen voor de fietsen en auto's die op het eigen terrein van het complex 

gerealiseerd dienen te worden. In de berekeningen is de HOV reductie van 25% 

toegepast. HOV reductie zorgt voor vermindering van het aantal parkeerplaatsen als een 

ontwikkeling zich binnen een straal van 400m (hemelsbreed) van een HOV halte bevindt. 

In dit geval is het politiecomplex een grensgeval omdat het net wel net niet binnen de 

400m valt. Vanuit het feit dat wij als gemeente duurzame mobiliteit willen stimuleren is in 

dit geval de keuze gemaakt om de HOV reductie toe te passen. 
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Naast deze parkeeropgave dient ook rekening te worden gehouden met ruimte voor 

ongeveer 300 verschillende politievoertuigen van verschillend formaat die op het terrein 
geparkeerd/ gestald zullen worden. (meer info volgt nog, actie politie) 

Samengevat: 

• Parkeerbehoefte auto ➔ 347 parkeerplaatsen 

• Parkeerbehoefte fiets ➔ 1178 stallingsplaatsen 

• Parkeerbehoefte diverse politievoertuigen ➔ ongeveer 300 voertuigen 

Sliffertsestraat 

Door het plangebied loopt de weg Sliffertsestraat. In het verleden heeft deze weg een 

belangrijke functie gehad (verbinding tussen Best en Eindhoven) maar nu wegens alle 

andere infrastructurele ontwikkelingen is de primaire functie van deze weg verdwenen. 

De weg heeft nu geen duidelijke functie. Het ziet er naar uit dat deze weg als sluiproute 

naar en van de Flight Forum wordt gebruik en voor de aangrenzende panden aan de 

Sliffertsestraat en Bosrand {wijk Bosrijk). 

Parallel aan deze weg loopt ook een oud fietspad dat ooit een onderdeel van het 

fietsnetwerk was. Nu wordt dit fietspad niet meer als doorgangsroute gebruikt omdat de 

komst van het fietspad langs Nieuwe Sliffertsestraat deze functie heeft overgenomen. 

Vanuit de gemeente was altijd de wens geweest om deze twee fietspaden ter hoogte 

van Graslook met elkaar te verbinden. 

Toekomst van Sliffertsestraat volgens Politie 

Politie heeft aangegeven de voorkeur te hebben om de Sliffertsestraat niet dwars door 

het politiecomplex te laten lopen. Een van de belangrijkste reden hiervoor is de 

veiligheid. 

Toekomst van Sliffertsestraat volgens gemeente Eindhoven 
Kijkend naar de ontwikkelingen van de Bosrijk zal de Sliffertsestraat, naast de Bosrand 

en Zandkasteel ontsluitende functie hebben voor deze wijk {circa 400 woningen). 

OV-bereikbaarheid 
Nabij het onderzoeksgebied bevindt zich op ongeveer 400m afstand {hemelsbreed) een 
HOV-bushalte. Buslijn 401,402 en 403 maken hier gebruik van. 

Verkeersintensiteit Sliffertsestraat - Nieuwe Sliffertsestraat 
Door de tellingen uit Verkeerstelling VRI Sliffertsestraat - Meerhovendreef kunnen we 

inschatting maken van de intensiteiten op het stuk tussen VRI kruispunt Sliffertsestraat

Meerhovendreef en T-kruising Nieuwe Sliffertsestraat - Sliffertsestraat. De 

verkeersintensite zijn in figuur hieronder afgebeeld. De intensiteiten zijn gebaseerd aan 

de hand van de dinsdagen van oktober en november 2019. 
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Datum 

1-10-2019 
8-10-2019 

15-10-2019 
22-10-2019 
5-11-2019 

12-11-2019 
19-11-2019 
26-11-2019 

Gem mvt/uur 

Gem mvt/spits 

Sliffertsestraat --> Meerhovendreef Meerhovendreef -> Sliffertsestraat 
Ochtendspits Avondmlts Ochtendspits Avondsalts 

7-8 8-9 15-16 16-17 17-18 7-8 8-9 15-16 16-17 
98 268 195 181 171 26 91 225 200 
108 251 167 165 162 19 84 211 188 
94 220 133 111 120 15 63 115 150 
97 265 149 143 127 24 69 125 165 
110 274 193 187 163 25 86 174 113 
89 261 196 191 167 24 86 210 195 
107 267 189 163 165 17 100 225 186 
96 249 183 193 168 24 88 216 125 
100 257 176 167 155 22 83 188 165 

357 498 105 601 

Na de gunning van de opdracht kunnen indien wenselijk kunnen ook de tellingen van de 

Meerhovendreef beschikbar worden gesteld 

(Hoofd)ontsluiting van het politiecomplex 
Over de (hoofd)ontsluiting van het complex zijn nog geen harde keuzes gemaakt. In de 

bijlage Il is het document van de politie toegevoegd met het idee dat van de politie over 

de ontsluiting van het complex. In dit document is de ontsluiting direct op de 

Meerhovendreef getekend. 

Momenteel zijn er drie ontsluitingsopties waarover wordt gediscussieerd (zie ook 

afbeelding hieronder): 

• Optie 1 (groen vlak): (Hoofd)ontsluiting van het complex bevindt zich ten 

noorden van de T-kruising Nieuwe Sliffertsestraat- Sliffertsestraat 

• Optie 2 (geel vlak): Hoofd)ontsluiting van het complex bevindt zich tussen T

kruising Nieuwe Sliffertsestrat - Sliffertsestraat en VRI kruispunt 

Meerhovendreef-Sliffertsestraat. 

• Optie 3 (rood vlak): Hoofd)ontsluiting van het complex bevindt zich tussen VRI 

kruispunt Meerhovendreef-Sliffertsestraat en de turborotonde. 

Figuur 4: Idee van de ontsluiting van het complex 
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Over de locatie van de optionele 2e in- en uitgang voor logistieke leveringen en (nood) 

Poort(en) voor calamiteiten is nog niets bekend. (actie politie) 

2. Vraag 

Wij vragen u een verkeerskundig onderzoek uit te voeren waarin de volgende 

onderdelen worden opgenomen: 

• Het bepalen van de extra verkeersgeneratie voor de volgende ontwikkelingen 

rekening houdend met de verdeling van de shift's . 

o Nieuwe en bestaande woningen Bosrijk (370-390 woningen) 

o Nieuwe woningen Hooglanden (50-60 woningen) 

o Politiecomplex 

• Advies over (invulling van de) berekende parkeeropgave met het oog op het feit 

dat wij graag duurzaam mobiliteit willen stimuleren en mogelijke parkeeroverlast 

die kan ontstaan bij de omliggende wijken door de komst van dit complex, 

vooral Grasrijk 

• Advies over het opstellen van een mobiliteitsplan om alternatieven ten 
opzichten van eigen auto en dus duurzaam reizen te stimuleren 

• Analyse en advies over de OV-bereikbaarheid van het politiecomplex 

• Advies over de Sliffertsestraat en het fietspad dat nu door het plangebied van 

het complex loopt. Is deze route nog wel logisch gezien de toekomstige 

ontwikkelingen? Moet deze route in deze vorm nog blijven bestaan? 

o Wat is meest gangbare oplossing voor de Sliffertsestraat. Kan de weg 

in de huidige vorm blijven bestaan (wel of niet als openbare weg) of 

wellicht geknipt of verlegd dient te worden. 

o Indien wordt geadviseerd om de weg te verleggen, dan dient een toets 

(quick scan) van de impact hiervan in hoofdlijnen worden beschrijven 

(haalbaarheidstoets) 

• Advies geven per ontsluitingsoptie kijkend naar onder andere de effecten op de 
bereikbaarheid, doorstroming en verkeersveiligheid. 

• Het onderzoeken of T-kruising Nieuwe Sliffertsestraat - Sliffertsestraat, kijkend 

naar toenemende drukte tot 2040 en de bovengenoemde ontwikkelingen, het 

verkeer nog goed kan verwerken (bij ontsluitingsoptie 1 ). 

• Optioneel: Indien bovengenoemd kruispunt het toekomstige verkeer niet meer 
kan verwerken, een maatregel(en) voor desbetreffende kruispunt opstellen 
zodat het wel toekomstbestendig gaat zijn. Bij de maatregelen wordt tevens een 

indicatie gegeven van de te verwachten kosten, inpasbaarheid, haalbarheid en 

indien relevant van de te verwachten effecten op het gebied van onder 

veiligheid, bereikbaarheid en doorstroming. 
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3. Offerteaanvraag 

Wij verzoeken u uw offerte, inclusief de kostenopgave en planningsvoorstel uiterlijk 

dinsdag 5 mei per e-mail aan te leveren. Dit betreft enkelvoudige onderhandse 

aanbestedingsprocedure. Wij streven ernaar om uiterlijk 8 mei (voorlopig) opdracht te 

verlenen. 

Op deze opdracht zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden 2017 gemeente Eindhoven 

(AIV 2017) van toepassing. De AIV 2017, goedgekeurd d.d. 18 april 2017 zijn 

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17272738 en te downloaden 

via www.eindhoven.nl. 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: 

Verkeerskundige: 

telefoon: 

e-mail: 

Hoogachtend, 

eindhoven.nl 
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Bijlage 1: Parkeerbehoefte fiets en auto volgens 
parkeernota 2019 van de gemeente Eindhoven 
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A De parkeernormen zijn gebaseerd op de Nota parkeernormen 2019. 

Projectnaam: Politiecomplex 

Gebied: Rest Gebied 

Adres: Sliffertsestraat 18 
Dattm: 20-04-2020 13:51 :56 
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(Extra) Parkeerbehoefte nieuwe situatie: 347 parkeerplaatsen 

Berekening 

Overzicht 

Oude situatie: 

Braakliggend Terrein / niet van toepassing 



Nieuwe situatie: 

\/Verken Kantoor (20nder baliefunctie) 

\/Verken Bedrijf arbeidsextensief/ be20ekersextensief 

\/Verken Bedrijf arbeidsextensief/ be20ekersextensief 

\/Verken Bedrijf arbeidsintensief/ be20ekersextensief 

Ge20ndheids20rg en Penitentiaire inridlting 
sociale \OOrzieningen 

\/Verken Bedrijf arbeidsintensief/ be20ekersextensief 

Sport, cultuur en 
ontspanning 

Olderwijs 

Sportzaal/mm lokaal 

ROC (regionaal opleidingscentrum) 

Ge2Dndheids20rg en Penitentiaire inridlting 
sociale \OOrzieningen 

Sport, cultuur en 
ontspanning 

Sportzaal/mmtokaal 

.Aanwezigheidspercentages Oude Situatie 

Braakliggend terrein / niet \en toepassing 

Aanwezigheidspercentages Nieuwe Situatie 

Kantoor (20nder baliefunctie) 

100% 100% 5% 5% 

169.46 169.46 8.47 8.47 

Bedrijf arbeidsextensief/ be20ekersextensief 

100% 100% 5% 5% 

4.2 4.2 0.21 0.21 

0% 

0 

0% 

0 

~rvlakte (m2): 1.4 169.5 
12104 

~rvlakte (m2): 0.6 4.2 
700 

~rvlakte (m2): 0.6 9 
1500 

~rvlakte (m2): 2 44 
2200 

Aantal cellen: 36 3 10.8 

~rvlakte (m2): 2 50 
2500 

~rvlakte (m2): 2.4 72 
3000 

Aantal leerlingen: 4.2 8.4 
200 

Aantal cellen: 36 3 10.8 

q,pervtakte (m2): 2.4 240 
10000 

Q)pervla~e (m2): 12104 

0% 0% 0% 

0 0 0 

Q:,pervla~e (m2): 700 

0% 0% 0% 

0 0 0 



Bedrijf arbeidse>densief / beioekersextensief Q>pervtakte (m2): 1500 

• i'! .. ;: ,,,, - ... • ,, .• :__ ...... ~;l- -~--'... .. ·..; ... ~i ·~ .. / ;,~.i:~"k':': ':,i_ ', 

Werk o::htend ~rk Mddag ~rkAl.ond_ KoopA.ond -}Aèrk·Nacht Zat. Mddag ,Zat.A.ond Zon. Mdd~g 
,. . - ::- - ·-" . - - . ' ~~ 

100% 100% 5% 5% 0% 0% 0% 0% 

9 9 0.45 0.45 0 0 0 0 

Bedrijf arbeidsintensief/ bea:>ekerse>densief Q>pervtakte (m2): 2200 

100% 100% 5% 5% 0% 0% 0% 0% 

44 44 2.2 2.2 0 0 0 0 

Penitentiaire inrichting Aantal cellen: 36 

75% 100% 40% 40% 25% 40% 40% 40% 

8.1 10.8 4.32 4.32 2.7 4.32 4.32 4.32 

Bedrijf arbeidsintensief/ be2Dekersextensief Q>pervtakte (m2): 2500 

100% 100% 5% 5% 0% 0% 0% 0% 

50 50 2.5 2.5 0 0 0 0 

Sportzaal/g~lokaal Q>pervtakte (m2): 3000 

50% 50% 100% 100% 0% 100% 100% 75% 

36 36 72 72 0 72 72 54 

RCX::: (regionaal opleidingscentrum) Aantal leeningen: 200 

100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

8.4 8.4 0 0 0 0 0 0 



Penitentiaire inrichting 

75% 100% 40% 

8.1 10.8 4.32 

Sportzaal/g}mlokaal 

50% 50% 100% 

120 120 240 

Toe/Afname Parkeerbehoefte 

Totalen nieuwe situatie 

457.26 462.66 334.47 

Toe/Nname Parkeerbehoefte 

457.26 462.66 334.47 

Verplichte HOVreductie 

Parkeerbehoefte 

40% 

4.32 

100% 

240 

334.47 

334.47 

Aantal cellen: 36 

25% 40% 40% 40% 

2.7 4.32 4.32 4.32 

Q>pervla14e (m2): 10000 

0% 100% 100% 75% 

0 240 240 180 

5.4 320.64 320.64 242.64 

5.4 320.64 320.64 242.64 

116 

Bij het aamragen van een wrgunning \OOr bouwen en / of een functiewij2iging is een parkeeroplossing \OOr 
auto's en fietsen noodzakelijk waarin is aangege-.en hoe de benodigde parkeerhoefte wordt opgelost 20nder dat 
m,er1ast in de(directe) omgeving ontstaat. Je hebherschillende mogelijkheden om de parkeerbehoefte te 
realiseren: Zet duur2aam altematiefwl\Oer in 20als deelauto's \OOr bewoners en/ of ontwikkel bij haltes van 
HC)\{Hoogwaardig openbaar Wl'\Oer).Huur of koop(private) parkeerplaatsen of toon aan dat \-Oldoende 
parkeerplaatsen zijn in de openbare ruimte, dit doe je met parkeeronder20ek.Je kunt ook parkeerplaatsen 
realiseren op eigen terrein of(deels) afkopen in een mobiliteitsfonds. 
Daarnaast stimuleert de gemeente waterdoorlatende materialen \,Q()r de benodigde parkeerplaatsen, 20dat het 
regenwater kan infiltreren op de plek waar het valt.Hiermee \,OOrkomen we waterowrtast. \bor meer informatie 
en \.Oorbeelden van waterdoorlatende -.erharding kijk op https://www.eindhownduur2aam.nl/kJimaat 
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A De parkeernormen zijn gebaseerd op de Nota parkeernormen 2019. 

Projectnaam: Politieoornplex 

Gebied: Rest Gebied 

Adres:Sliffertsestraat18 
Datlm: 20-04--2020 14:07:55 
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(Extra) Fiets Parkeerbehoefte: 1178 stallingen 

Berekening 

Overzicht 



Nieu11.e situatie: 

Werken Kantoor (20nder Oppervlakte 1 0.2 121 
baliefunctie) (m2): 12104 

Werken Bedrijf Oppervlakte 0.5 0 3.5 
arbeidse}(lensief / (m2): 700 
be:zoekerse}(lensief 

Werken Bedrijf Oppervlakte 0.5 0 7.5 
arbeidse>densief / (m2): 1500 
be:zoekerse}(lensief 

Werken Bedrijf Oppervlakte 1 0 22 
arbeidsintensief/ (m2):2200 
be:zoekerse}(lensief 

Ge2ondheids20rg Penitentiaire Aartal cellen: 1.1 0 4 
en sociale inrichting 36 
\OOrZÎeni ngen 

Werken Bedrijf Oppervlakte 1 0 25 
arbeidsintensief/ (m2):2500 
be:zoekerse}(lensief 

Sport, cultuur en Sporlzaal/~lokaal Oppervlakte 62 0 186 
ontspanning (m2): 3000 

Oiderwijs ROC (regionaal Aantal 0.75/ 0.75 150 10 
opleidingscentrum) leerlingen: 200 0.25 

Aartal 
medewerkers: 
40 

Ge2ondheids20rg Penitentiaire Aantal cellen: 1.1 0 4 
en sociale inrichting 36 
\Oorzieningen 

Sport, cultuur en Sportzaal/g}ffilokaal Oppervlakte 6.2 0 620 
ontspanning (m2): 10000 

Werken Be:zoekers W:lrken Oppervlakte 0.2 n-.t 24.2 
(m2): 12104 
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Bij het aan\ofagen van een -.ergunning \OOr bouwen en/ of een functiewijziging is een parkeeroplossing \OOr 
auto's en fietsen noodzakelijk waarin is aangege...en hoe de benodigde parkeerhoefte wordt opgelost 20nder dat 
o...er1ast in de(directe) omge\ing ontstaat. Je hebt wrschillende mogelijkheden om de parkeerbehoefte te 
realiseren: Zet duurzaam altematiefwr\Oer in :zoals deelauto's \OOr bewoners en/ of ontwikkel bij haltes van 
HO\'1:Hoogwaardig openbaar Wr\Oer).Huur of koop(private) parkeerplaatsen of toon aan dat \Oldoende 
parkeerplaatsen zijn in de openbare ruimte, dit doe je met parkeeronder20ek.Je kunt ook parkeerplaatsen 
realiseren op eigen terrein o~deels) afkopen in een mobiliteitsfonds. 
Daarnaast stimuleert de gemeente waterdoorlatende materialen \OOr de benodigde parkeerplaatsen, 2Ddat het 
regenwater kan infiltreren op de plek waar het valt.Hiermee \OOrkomen we watero~r1asl \oor meer informatie 
en \Oorbeelden van waterdoorlatende wrharding kijk op https:/MMMl.eindhownduurzaam.nl/klimaat 
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Politie 

Bijlage Il: Idee van de politie voor de hoofdontsluiting van 
het politiecomplex. 
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Project: Verzamellocatie Politie - Land Forum Eindhoven 
Betreft: Principe hoofdontsluiting en optimalisatie terrein 
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DOORSNEDE 1 Nieu-re ontWkkeling 

woningen 

30 m' beboUWngs-.t'ije20ne Perceel Politie 




