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Onderwerp: winternoodopvang 2022-2023 dak- en thuislozen op bedrijventerrein Trade Forum 

 

Aan de omwonenden in de omgeving van bedrijventerrein Trade Forum, 

 

Eindhoven is een actieve en veilige stad, waar iedereen meetelt. We bieden mensen kansen en geven hulp 

waar nodig. Ook aan de groep dak- en thuislozen die niet naar een gewone opvang mag of wil. We vinden 

het niet menselijk dat zij buiten slapen als het erg koud is. Zodra het gaat vriezen, opent de gemeente 

daarom een tijdelijke winternoodopvang voor dak- en thuislozen.  

 

Dat gebeurt deze winter, en mogelijk ook de twee winters daarna (2023-2024 en 2024-2025), op het 

braakliggend terrein achter de P+R Noord-Brabantlaan. Het kan zijn dat u hier iets van gaat merken. In deze 

brief en de bijlage leest u meer over deze noodopvang, de locatiekeuze en een inloopavond. 

 

De locatie 

Net als de afgelopen twee jaar was het lastig om een geschikte plek te vinden. De perfecte locatie voor de 

winternoodopvang bestaat helaas niet. Het terrein achter de P+R Noord-Brabantlaan bleek na een 

uitgebreid onderzoek het meest geschikt. Zo is er bijvoorbeeld genoeg ruimte op het terrein en ligt het niet in 

een woonwijk. De gemeente wil het liefst een plek die voor langere tijd beschikbaar is. Daarom wordt 

onderzocht of het mogelijk is om de locatie langer in te zetten. Als de gemeente dit besluit, dan laten we u 

dat zo snel mogelijk weten. 

 

De winternoodopvang  

In de winternoodopvang is plaats voor maximaal 70 daklozen uit de regio Eindhoven. De opvang gaat open 

op het moment dat de gevoelstemperatuur onder het vriespunt zakt. Tussen 16.00 en 9.00 uur kunnen 

daklozen hier slapen, douchen en een eenvoudige maaltijd krijgen. De winternoodopvang blijft staan tot het 

‘s nachts niet meer vriest. We weten uit ervaring dat er soms overlast kan zijn in de buurt van de 

winternoodopvang. Daarom nemen we van tevoren verschillende maatregelen. 

 

Meer informatie & contact  

In de bijlage leest u meer over de winteropvang en mogelijke gevolgen voor de buurt. Daarnaast bent u 

welkom tijdens de inloopavond op woensdagavond 19 oktober. U kunt binnenlopen tussen 19:00 tot 22:00 

uur in Zalencentrum de Hangar in winkelcentrum Meerhoven.  

 

Toch nog vragen? Neem op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur contact op met de gemeente Eindhoven 

via telefoonnummer 14 040. Of stuur een mail naar maatschappelijkeopvang@eindhoven.nl.  

 

Met vriendelijke groet, 

Namens burgemeester en wethouders van Eindhoven, 

 

Paul Lips, projectleider Winternoodopvang Eindhoven 
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Extra informatie over de winternoodopvang 2022-2023 

 

Waarom is er een winternoodopvang? 

Van de dak- en thuislozen in Eindhoven, mag of wil een deel niet naar de maatschappelijke opvang. Denk 

aan mensen die geen hulp willen, uitgeprocedeerde asielzoekers of arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-

Europa. Gemeente Eindhoven vindt het niet menselijk dat zij ook als het koud is buiten slapen. Zodra het s’ 

nachts gaat vriezen, opent de gemeente daarom een nachtopvang.  

 

Wat is precies het plan? 

De gemeente heeft besloten dat de winternoodopvang dit jaar plaatsvindt op het braakliggend terrein achter 

de P+R Noord-Brabantlaan, onderdeel van bedrijventerrein Trade Forum. De gemeente wil het liefst een 

locatie die voor langere tijd beschikbaar is, tot er een vaste plek is gevonden. Daarom wordt onderzocht of 

het mogelijk is om de locatie ook in de winter van 2023-2024 en 2024-2025 te gebruiken. Hiervoor wordt 

onder andere gekeken naar de geplande tijdelijke woningbouw op hetzelfde terrein in 2023. In het voorjaar 

van 2023 wordt hierover een besluit genomen. Als de opvang langer kan blijven op deze locatie, wordt ook 

gekeken of de opvang in de zomermaanden gebruikt kan worden voor andere doelgroepen. Als de 

gemeente dit besluit, laten we dat inwoners en andere belanghebbenden op tijd weten.  

 

Waarom deze locatie? 

Net als de afgelopen twee jaar was het lastig om een geschikte plek te vinden. De perfecte locatie voor de 

winternoodopvang bestaat helaas niet. Het terrein achter de P+R Noord-Brabantlaan is gekozen na een 

uitgebreid onderzoek. Er is bijvoorbeeld gekeken naar hoe alle opvanglocaties over de stad verdeeld zijn, of 

de nachtopvang goed bereikbaar is en wat het betekent voor de veiligheid en leefbaarheid in de buurt én in 

de hele stad. In vergelijking met andere mogelijke locaties bleek het terrein achter de P+R Noord-

Brabantlaan daarbij het meest geschikt. Zo is er bijvoorbeeld voldoende ruimte op het terrein en ligt het niet 

in een woonwijk. Om op het terrein een winternoodopvang te plaatsen is een omgevingsvergunning nodig. 

Hierover is binnenkort meer te lezen op de website van de gemeente Eindhoven 

(www.eindhoven.nl/winternoodopvang). 

 

Hoe ziet de winternoodopvang eruit?  

Op het uitgestrekte terrein komt vanaf 1 november een eenvoudige, tijdelijke constructie met 70 

slaapplekken te staan. De opvang is open op het moment dat de gevoelstemperatuur onder het vriespunt 

zakt. Tussen 16.00 en 9.00 uur kunnen daklozen hier slapen, douchen en een eenvoudige maaltijd krijgen. 

Als het ‘s nachts niet meer vriest, sluit de opvanglocatie eerder. De opvang wordt uitgevoerd door een 

maatschappelijke opvangorganisatie, in samenwerking met onder meer Barka, een organisatie die daklozen 

uit Oost- en Midden-Europa helpt aan werk, huisvesting en terugkeer naar eigen land 

 

Wat betekent het voor de buurt? 

We willen dat de buurt zo weinig mogelijk merkt van de winteropvang. Ook al valt het grootste deel van de 

dak- en thuislozen niet eens op, toch is er een kleine groep die voor overlast kan zorgen. Ook bij de 

winternoodopvang kan dat gebeuren. Daar zijn we heel eerlijk over. We denken dat er minder overlast komt, 

door van tevoren al maatregelen te nemen.  

 

 

http://www.eindhoven.nl/winternoodopvang


 

 

Welke maatregelen zijn dat? 

Denk aan 24-uurs beveiliging op locatie, aanwezigheid van politie en handhaving in de omgeving en de inzet 

van een surveillancewagen voor en na de openingstijden, die actief daklozen aanspreekt wanneer dat nodig 

is. We nemen de ervaringen van vorige jaren mee in onze plannen.  

 

Meedenken? 

We hopen dat u met ons wilt meedenken en samenwerken om nog beter voorbereid te zijn.  

Dat kan bijvoorbeeld in een speciale beheergroep bestaande uit de gemeente Eindhoven, gemeente 

Veldhoven, omwonenden, ondernemers, de maatschappelijke opvangorganisatie, politie en handhaving. U 

kunt zich hiervoor opgeven tijdens de inloopavond of door een e-mail te sturen naar 

maatschappelijkeopvang@eindhoven.nl. 

 

 

 


