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   Gebiedsontwikkeling, Eindhoven Zuid 

Behandeld door  Ben Demilt / John Jacobs 

23 maart 2014  

Verslag   Concept-verslag Bewonersoverleg Meerrijk 
 

Betreft: Vergadering van 25 februari 2014 , locatie De Hangar, kamer  aanvang 20.00 uur 

tot 22.00 uur. 

 

Uitnodiging aan Sector/afd. Aanw.  Uitnodiging aan Sector/afd. Aanw. 

Guus Nieuwenhuizen Winkeliersver.  Ruben Trieling Grasrijk a.m.k. 

Lia v.d. Berg Meerrijk  Peter Berlijn Grasrijk x 

Nick Verstappen Meerrijk x Antoon Hermsen Grasrijk x 

Piet Paulus Meerrijk x Harry v.d. Kallen Zand- en Bosrijk x 

Alwin Verdonk Meerrijk a.m.k Inge Kouw Zand- en Bosrijk  

Marjola Ruiter Waterwereld  Dick de Heus Politie x 

Bas Romme Waterwereld  John Jacobs Gemeente x 

Eric Liebers Waterstad  Ben Demilt Gemeente x 

Cees Nagtzaam Park Meerland x    

Marian v.d. Ven Park Meerland x    

 

 

1 Opening 

Nick en Piet zijn nieuwe bewoners uit de appartementen in Meerrijk. 

Ruben is vanavond inspreker bij de commissie Economie & Mobiliteit, over 

de voorgestelde ‘knip’ op de Sliffertsestraat en zodoende afwezig. Peter 

en Antoon vervangen hem. 

 

2 Verslag 19 november 

b De benaming Meerhoven voor Harry, Fred en Inge moet zijn 

Zand- en Bosrijk. 

b In het verslag ontbreekt de vermelding van mogelijke opties voor 

het beheren van de crossbaan. 

b Uitwisseling van mailadressen genodigden, geen probleem. 

b Verslag wordt vervolgens vastgesteld.     

 

3 Crossbaan 

Er zijn geen kandidaten om een beheerovereenkomst mee te sluiten. De 

gemeente zal het terrein maaien totdat er een begin wordt gemaakt met 

een herbestemming. Het hekje zal tot die tijd blijven staan. 
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4 Bereikbaarheid Meerhoven/Meerrijk 

b Nav het noodlottig ongeval in het park wordt de bereikbaarheid 

van Meerhoven voor noodhulpdiensten nog een keer tegen het 

licht gehouden. Hiervoor wordt door brandweer, politie en 

gemeente, een in het verleden opgesteld rapport, geanalyseerd en 

verbeterpunten voorgesteld. Meer mededelingen in april.  

Harry  wijst hierbij op het rapport ‘Geboden toegang’ 

(gehandicaptenadvies) van twee jaar geleden. 

b De ‘poller’ voor het betreden van Meerrijk heeft regelmatig 

storing, met name voor het afrijden. Dit euvel zal worden 

meegenomen bij de bereikbaarheid door hulpdiensten. 

b Er wordt geen uitzondering gemaakt voor het ‘ontwijken’ van de 

venstertijden voor het laden & lossen, ook niet voor de horeca.  

Het laten zakken van de poller voor evenementen, verhuizingen 

e.d. kost € 82,- leges. 

b Er is een laad & loszone buiten de parkeergarage maar deze is 

volgens bewoners te smal voor bussen en vrachtauto’s. Ben 

nakijken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ben 

5 Parkeergarage 

De bewoners (Nick Verstappen) hebben binnenkort een gesprek met ASR 

en DELA over het gebruik en de inrichting van de parkeergarage. John 

Jacobs zal ter ondersteuning aanwezig zijn. 

In april/mei wordt een start gemaakt met het toegankelijk maken vanuit de 

Grasbaan. De werkzaamheden zullen in fases worden uitgevoerd. 

 

6 Ontwikkeling winkelcentrum 

b Harry verzoekt een overzicht te verschaffen over het afmaken van 

het winkelcentrum zodat bewoners uit de buurten geïnformeerd 

kunnen worden. John zal een memo samenstellen. 

b Er is nog geen overeenkomst met de SGE over het verhuizen van 

het medisch centrum van de Sliffertsestraat naar Meerrijk.  

b Bij het afronden van de openbare ruimte hoort ook de inrichting 

van de fietsenstalling. 

 

 

 

John 

7 Beheer Hangar 

b Er zijn nog geen ondergrondse containers. Gebruikers de Hangar 

en de school bieden op verschillende tijdstippen rolcontainers aan  

wat afbreuk doet aan de uitstraling.  Probleem zal worden 

opgelost als ondergrondse containers geplaatst zijn. 

                 Indien er afval of losse vuilniszakken liggen, kan dit via 

14040 worden 
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                 gemeld bij de gemeente. 

b Het strooizout is door de school in beheer genomen. 

b De ruimte rond De Hangar is openbaar gebied en valt onder 

gemeentelijke verantwoordelijkheid. 

b Zodra de parkeergarage is aangesloten op de Grasbaan, wordt 

de verbindingsroute, rond De Hangar, opgeheven (mei/juni). 

8 Rondvraag 

Graag het concept-verslag en een memo over de voltooiing van het 

winkelcentrum z.s.m. versturen. 

 

 

 

Volgende bijeenkomst:  dinsdag 20 mei 2014, 20.00 uur, De Hangar 


