Gemeente Eindhoven

Aan de omwonenden van Land Forum

Sector projectexpertise
Verzenddatum 9 juli 2020

Betreft: stand van zaken politie locatie Land Forum

Beste bewoners,
De politie wil op Land Forum nieuwe huisvesting realiseren. Daarover heeft u een wijkinfo
ontvangen in december 2019. Tot ongeveer eind 2020 onderzoeken gemeente en politie hoe
huisvesting op deze plek door kan gaan. Met deze wijkinfo informeren wij u over de stand van
zaken. Ook wijzen wij u voor meer informatie op de website
www.eindhoven.nl/politielocatielandforum en de (digitale) nieuwsbrief waarvoor u zich kunt
aanmelden.
Locatie
Bij deze wijkinfo vindt u een kaart van het plangebied en de belangrijkste toegang tot het
gebied. In totaal gaat het om ruim 60.000 vierkante meter voor gebouwen, buitenruimte en
parkeren. Waar de bebouwing precies komt, en hoe de gebouwen eruit gaan zien, wordt
besloten op basis van het programma.
Programma
Onderdeel van het onderzoek is het bepalen van het programma: welke politiefuncties komen
er? De nadruk ligt op centrale functies van de politie-eenheid Oost Brabant. Dat zijn in ieder
geval de volgende onderdelen: Divisie recherche (incl. forensische opsporing en laboratorium),
Informatie en organisatie, Operationele ondersteuning, Divisie logistiek en facilitair, een
cellencomplex, ME (mobiele eenheid voor geplande inzet in Eindhoven t/m Helmond),
Infradienst, de korpsgarage en een trainingscentrum. Hier werken in totaal ongeveer 1350 fte
(aantal fulltime functies). Dit wordt mogelijk nog aangevuld met het Regionaal Service Center,
de Politieacademie en de afdeling Landelijke dossiers.
De dienstverlening aan inwoners (loketten) komt niet op deze locatie. Die blijft aan de
Mathildelaan in het centrum.
Overig onderzoek
Ook wordt bekeken hoe het programma op het terrein in Land Forum gesitueerd kan worden.
Daarbij houden we rekening met de eisen en wensen van de toekomstige gebruikers, maar ook
met wetgeving en beleidsregels. Denk dan aan milieu, bodem, waterhuishouding, landschap en
groen, cultuurhistorie, verkeer en parkeren, externe veiligheid en duurzaamheid.
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De verkeersontsluiting en het parkeren zijn ook belangrijke onderdelen van het
haalbaarheidsonderzoek. Een extern verkeersadviesbureau bekijkt wat het programma van de
politie betekent voor de verkeersstromen, het gebruik en de drukte op de bestaande wegen
rondom het terrein en parkeren.
Planning
Er is nog geen exacte planning, omdat veel afhangt van de uitkomsten van het
haalbaarheidsonderzoek. Het haalbaarheidsonderzoek loopt tot eind 2020. Land Forum is de
enige locatie die wordt onderzocht. Op zijn vroegst is de nieuwe huisvesting gereed in 2025.
Meer informatie
Meer informatie is te vinden op www.eindhoven.nl/politielocatielandforum. Wilt u op de hoogte
blijven? Meldt u zich dan aan voor de digitale nieuwsbrief via:
politielocatielandforum@eindhoven.nl. U kunt via dit mailadres ook reageren en vragen stellen.

Met vriendelijke groet,
Chris van Valburg
Projectmanager

This letter contains information about the housing of police facilities at Land Forum. For
information in English and other languages, please visit our website:
www.eindhoven.nl/politielocatielandforum, and press the translate button.
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Politie locatie Land Forum
Binnen dit gebied wordt de huisvesting van de politie
gerealiseerd. Als wordt gekozen voor het verleggen van de
Sliffertsestraat en/of voor een buffer tussen de bebouwing
en de Nieuwe Sliffertsestraat, komt dat ook binnen dit
gebied. Net als de invulling van groen, water en de
toegang tot watergangen en sloten voor beheer en
onderhoud.

