
 
 
 
 
 

Aan de direct omwonende 
Meerhoven 

 
 
 

 
 
 
Bewonersbrief  
 

Eindhoven, augustus 2022 
 
Geachte Omwonende,  
 
U ontvangt deze bewonersbrief omdat u in het aangrenzende gebied woont van Park Forum in 
Eindhoven. Via deze brief wil ik u informeren over het feit dat bij Park Forum een tijdelijke camping 
wordt ingericht ten behoeve van de introductieweek van Fontys Hogescholen. 
Ik vertel u graag wat u kunt verwachten van dit evenement en wat wij doen om eventuele overlast te 
beperken.  
 
Wanneer 
Tussen maandag 22 augustus en vrijdag 26 augustus 2022 vindt de algehele introductie plaats van Fontys 
Hogescholen. Tussen deze tijden is de camping ook in gebruik en verblijven er daar studenten. Op 
verschillende momenten gedurende de week zullen wij activiteiten aanbieden op de camping, deze zijn 
in principe op maandag 22, dinsdag 23 en woensdag 24 augustus. Wij verwachten hier geen overlast van 
en controleren steekproefsgewijs in de wijk of dit te horen is. We houden ons hierbij aan de gestelde 
normering uit de vergunning.  
 
Locatie en terrein 
Het terrein omvat het terrein van Park Forum in Eindhoven. We gebruiken hier het braakliggende terrein 
voor. De omgeving blijft tijdens de opbouw, het evenement en de afbouw toegankelijk. Mogelijk kunt u 
wel beperkte hinder ondervinden van drukte tijdens de instroom op maandag en uitstroom op vrijdag. 
De tijdelijke camping is een afgesloten terrein wat 24 uur per dag wordt bewaakt. 
 
Op- en afbouw 
Vanaf woensdag 17 augustus t/m zondag 21 augustus is de opbouw, tijdens deze tijden zal de overlast 
voor u nihil zijn. Vanaf vrijdag 26 augustus 12.00 starten de afbouw werkzaamheden welke in fases duurt 
t/m maandag 29 augustus einde dag.  
 
 



 
 
Maatregelen tegen overlast  
Voor dit evenement is een vergunning door de gemeente Eindhoven verleend, wij houden ons aan de 
voorwaarden en richtlijnen die hierin benoemd zijn. In de centrale tent zullen wij ook audioapparatuur 
plaatsen, samen met onze audiovisuele partner kijken we naar de best mogelijke opstelling om overlast 
te beperken. Vanwege de aard en omvang van dit evenement kunnen we niet geheel uitsluiten dat u 
geen hinder ondervindt.  
Daarnaast nemen we nog andere maatregelen: 

- De geluidsystemen zijn begrensd; 
- Er vinden metingen plaats van geluidsbelasting op het terrein; 
- Steekproefsgewijs controleert de organisator de geluidsbelasting in de omgeving;  
- Wij hebben contact met de Gemeente en Omgevingsdienst om eventuele klachten direct te 

verhelpen.  
 
Openbare ruimte en wegafsluitingen 
We proberen de impact voor de omgeving tot het minimale te beperken, dit doen we door het treffen 
van verschillende maatregelen. Doorgaande wegen blijven dan ook zoveel mogelijk vrij. Mogelijk worden 
er tijdelijke verkeersmaatregelen getroffen door de gemeente Eindhoven. 
 
Vragen, opmerkingen of klachten 
De gemeente Eindhoven heeft een vergunning verleend voor dit evenement. Heeft u voor, tijdens of na 
het evenement vragen, opmerkingen of klachten. We horen dit graag van u. Opmerkingen en klachten 
tijdens het evenement zullen indien gegrond direct proberen te verhelpen. Voor eventuele 
geluidsmeldingen kunt u ook terecht bij de Omgevingsdienst. Andere vragen, opmerkingen of klachten, 
hiervoor kunt u rechtstreeks contact opnemen met de organisator via onderstaande contactgegevens: 
 
Mail:  purple_extern@montopinto.nl, dit mailadres wordt continu uitgelezen. U ontvangt een 

auto reply na ontvangst, maar we lezen deze e-mails wel uit.  
Telefoon: 013 – 210 01 25  
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Fontys Hogescholen   en   Montopinto BV 
Nicolette Koot     Rick Houweling 
 
 


