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Eindhoven, 22 november 2021
Betreft: Update misstanden inspraakproces regionaal politiedienstencentrum Land Forum

Geachte leden van de Raad,
Zoals u weet, is het goed mis met het inspraakproces rond het beoogde politiedienstencentrum in
Meerhoven. In deze brief geven wij u na een korte terugblik een update van de stand van zaken en
roepen wij u als controlerend orgaan van het College opnieuw op om in te grijpen.
Terugblik
Om bewoners bij de plannen van het politiedienstencentrum te betrekken, is in april 2020 door de
gemeente een klankbordgroep van bewoners opgericht. Ook Bewonersvereniging Meerhoven is in
die klankbordgroep vertegenwoordigd. De klankbordgroep heeft vanaf het begin constructief
invulling gegeven aan haar adviserende rol en staat in beginsel positief tegenover de komst van een
politiedienstencentrum zoals geschetst in de Wijkinfo van december 2019. Zoals in eerdere brieven
(d.d. 22 februari 2021, 6 april 2021, 7 april 2021, 25 april 2021 en 27 april 2021) aangegeven, is er bij
gemeente en politie echter geen oprechte bereidheid om samen met de wijk tot een gezamenlijk
gedragen oplossing te komen. Gemeente en politie dulden slechts één oplossing en nemen de
inbreng van de klankbordgroep enkel voor kennisgeving aan.
Aangezien de klankbordgroep in de ogen van het College niet ‘meewerkt’, heeft het College in april
2021 in een deel van Meerhoven een Wijkinfo laten verspreiden. Hierin is bewoners om hun mening
gevraagd. Ruim 98% van de 510 respondenten schaarde zich achter het advies van de
klankbordgroep of had punten van gelijke strekking. De gemeente heeft echter weinig ruchtbaarheid
aan dit resultaat gegeven en deed het af met het publiceren van ‘antwoorden op vragen’.
In juni 2021 heeft het College groen licht gegeven voor de realisatie van het politiedienstencentrum
waarvan de omvang bijna twee keer zo groot is als geschetst in 2019. Het besluit staat haaks op het
advies van zowel de klankbordgroep als het bestuur van Bewonersvereniging Meerhoven. Beide
hadden het College opgeroepen het besluit uit te stellen totdat de gevolgen voor de wijk grondig zijn
onderzocht en de inbreng van de wijk serieus in het onderzoek is meegenomen. Ook wijkbewoners
hebben hiertoe massaal opgeroepen. Toch heeft het College zonder nader onderzoek besloten dat
het politiedienstencentrum er komt. Volgens het College dreigde de politie te kiezen voor een
andere stad. Dat dreigement woog voor het College kennelijk zwaarder dan het belang van de wijk.
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Update
Onderdeel van het besluit is het verleggen van de Sliffertsestraat naar de buitenzijde van het terrein
van het politiedienstencentrum. Hiervoor hebben gemeente en politie twee varianten bedacht: een
westelijke en een oostelijke variant. In mei 2021 zijn beide varianten reeds aan de wijk voorgelegd,
maar dat leverde voor gemeente en politie niet het gewenste resultaat op. In een laatste poging de
wijk te overtuigen van de westelijke variant, heeft het College onlangs een onafhankelijk bureau
ingeschakeld om de wijk hierover breed te consulteren.
Het bureau heeft eind oktober en begin november in Winkelcentrum Meerhoven gesprekken met
winkelend publiek gevoerd. Tevens heeft het bureau weggebruikers van de Sliffertsestraat staande
gehouden en hun mening gevraagd. Daarnaast heeft men direct omwonenden geïnterviewd. Mede
op basis van deze gesprekken neemt het College binnenkort een besluit over de Sliffertsestraat.
Helaas hebben wij moeten constateren dat de gemeente en politie wederom aansturen op één
oplossing en dat zij de klankbordgroep weinig serieus nemen. Hieronder enkele voorbeelden:
1) Om te borgen dat de uitkomst van de consultatie door alle betrokkenen wordt gedragen, is
het van belang dat vooraf goede afspraken worden gemaakt over de wijze waarop de
consultatie plaatsvindt. De gemeente heeft de klankbordgroep echter niet bij de
opdrachtformulering van de consultatie betrokken. Deze eenzijdige aanpak illustreert
wederom een gebrek aan oprechte bereidheid bij de gemeente om zaken samen met de
klankbordgroep op te pakken.
2) Uitgangspunt van de consultatie is een poster waarop beide varianten zijn uitgewerkt. Zie
bijlage. Deze poster is door de politie opgesteld en vormt de basis voor gesprekken met
bewoners. Bij de westvariant worden negen voordelen en één nadeel genoemd; bij de
oostvariant negen nadelen en één voordeel. Door bij de ene variant met name voordelen en
bij de andere variant met name nadelen te noemen, wordt wederom aangestuurd op één
oplossing.
3) De klankbordgroep is op geen enkele wijze betrokken geweest bij de uitwerking van beide
varianten. Het is hen volstrekt onduidelijk waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. Zo verrijst
bij de oostvariant opeens een parkeergarage van enkele verdiepingen direct grenzend aan
de woonwijk terwijl het parkeren bij de westvariant kennelijk ondergronds kan. Het lijkt erop
dat de oostvariant zo onaantrekkelijk mogelijk is uitgewerkt ten faveure van de westvariant.
Wij vinden het onacceptabel dat de klankbordgroep niet is betrokken bij de uitwerking van
beide varianten. De klankbordgroep heeft zelfs geen toelichting op de uitwerking ontvangen.
4) Zowel in de Wijkinfo van 9 juli 2020 als op de website van de gemeente Eindhoven staat
nadrukkelijk vermeld dat wanneer wordt gekozen voor het verleggen van de Sliffertsestraat,
deze wijziging wordt gerealiseerd binnen het plangebied. Voor het realiseren van de
westvariant, dient de Sliffertsestraat echter buiten het plangebied te worden aangepast. Dit
strookt niet met eisen die de gemeente zelf heeft gesteld. De klankbordgroep heeft de
gemeente onder andere een half jaar geleden op deze strijdigheid gewezen. Tot op heden is
een reactie van de gemeente uitgebleven en houdt men vast aan een westelijke variant die
buiten het plangebied treedt. Dit illustreert wederom dat de gemeente slechts één oplossing
duldt en dat de inbreng van de klankbordgroep enkel voor kennisgeving wordt aangenomen.
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Bovenstaande voorbeelden laten zien dat het College nog steeds weinig oog heeft voor de belangen
van bewoners in de wijk Meerhoven. Tevens merken wij op dat de discussie nu wordt gereduceerd
tot een ‘keuze’ tussen twee wegvarianten. Een wijkbrede consultatie over het al dan niet realiseren
van het politiedienstencentrum en alle aspecten die daarmee samenhangen, is nooit door de
gemeente geïnitieerd.
Als bestuur van Bewonersvereniging Meerhoven hechten wij grote waarde aan een zorgvuldig
participatieproces. Daarom hebben wij het College in onze brief van 8 april 2021 opgeroepen dit
proces alsnog serieus te nemen. Het College had daar echter geen boodschap aan en stelde zelfs dat
wij geen representatief geluid ventileren. Wij hebben deze stelling in onze brief van 25 april 2021
ontkracht. Een kopie van deze brief is reeds in uw bezit.
Gelet op de aanhoudende misstanden rond het inspraakproces voor het beoogde
politiedienstencentrum in Meerhoven en het feit dat het College haar inspraakkoers niet wil
wijzigen, rest ons niets anders dan wederom een beroep op u te doen. Wij verzoeken u het College
erop aan te spreken dat de huidige gang van zaken onacceptabel is en niet past bij een gemeente die
inspraak – althans op papier – hoog in het vaandel heeft staan. Tevens vragen wij u het College ertoe
te bewegen de wijk écht bij de plannen te betrekken en haar eerdere besluit in te trekken. Dit met
als doel om tot een gezamenlijk gedragen oplossing te komen. Zowel de klankbordgroep als
Bewonersvereniging Meerhoven staan daar nog steeds open voor. Naar onze mening is dit een
aantrekkelijker route dan een langslepend juridisch traject dat vanwege de huidige koers
onvermijdelijk dreigt te worden.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van Bewonersvereniging Meerhoven,

Ruben Trieling
voorzitter

Geert van Buul
secretaris

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

Kopie aan: College van B&W
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NIEUWE
BUREN
54m

74m

Functionele en
geluidsproducerende
onderdelen

Functionele en
geluidsproducerende
onderdelen

Hoogbouw

Huidige Situatie

Variant West
• Kleinschaliger (lager,
minder) bebouwing
mogelĳk bĳ woonwĳk
• Kantoren met ruimte
tussen gebouwen aan
zĳde woonwĳk
• Bebouwing begint 74m
van woonwĳk
• Parkeren grotendeels
onder gebouwen
• Functies die geluid
produceren, zoals
trainingen buiten, ver
van de woonwĳk

• Kantoren langs de
Sliffertsestraat
• Sliffertsestraat korter,
minder verharding,
meer groen
• Sociale veiligheid
Sliffertsestraat beter
• Sliffertsestraat ligt
dichter bĳ de wĳk
• Sliffertsestraat vormt
een logische en
representatieve
ontsluitings-en
toegangsweg voor
Bosrĳk, Meerrĳk en
Zandrĳk

Variant Oost
• Aaneengesloten
bebouwing dicht bĳ
woonwĳk

• Hoge (4m), gesloten
omheining langs
Sliffertsestraat

• Bebouwing begint 54m
van woonwĳk

• Sliffertsestraat relatief
lang, meer verharding,
hogere kosten

• Parkeergebouw aan
zĳde van de woonwĳk
van ca. 3 lagen
• Noodzaak hoogbouw in
zuidelĳk deel door
beperkte ruimte

• Geen zicht op
Sliffertsestraat (minder
sociaal veilig)

• Sliffertsestraat geen
logische en
representatieve
• Functies die geluid
ontsluitings-en
produceren dichter bĳ de
toegangsweg voor
woonwĳk
Bosrĳk, Meerrĳk en
Zandrĳk
• Geluid van de
Sliffertsestraat verder
van de woonwĳk

