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 Gebiedsontwikkeling, Eindhoven Zuid 

Behandeld door  Ben Demilt / John Jacobs 

26 aug. 2014 

Verslag Concept-verslag Bewonersoverleg Meerrijk 
 

Betreft: Vergadering van 20 mei 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 x 

Lia v.d. Berg Meerrijk  Peter Berlijn Grasrijk  

Nick Verstappen Meerrijk  Antoon Hermsen Grasrijk  

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

Alwin Verdonk Meerrijk  Inge Kouw Zand- en Bosrijk  

Marjola Ruiter Waterwereld a.m.k. Dick de Heus Politie  

Bas Romme Waterwereld  John Jacobs Gemeente x 

Eric Liebers Waterstad  Ben Demilt Gemeente x 

Cees Nagtzaam Park Meerland     

Marian v.d. Ven Park Meerland     

 

 

1 Opening 

Gezien het groot aantal afwezigen lijkt het erop of er iets is misgegaan met de 

uitnodiging voor deze bijeenkomst. Alhoewel er wel een afmelding is 

binnengekomen en er ook met anderen vooraf over deze bijeenkomst is 

gesproken. 

Voor de eerstvolgende bijeenkomst op 16 september 2014, zal de voortzetting 

van het overleg dan ook een agendapunt zijn.   

 

2 Verslag 25 februari 2014 

Correctie pt 7. Beheer Hangar : Er zijn (en komen) geen ondergrondse 

containers voor  de Hangar en de school. Uitsluitend voor bewoners 

appartementen. Bij de verbouwing van de school bekijken of een 

ondergrondse container tot de mogelijkheden behoort. 

Voor het overige geen opmerkingen. Verslag wordt vastgesteld.     

 

3 Crossbaan 

In tegenstelling tot eerdere verwachtingen is er toch een vrijwilliger gevonden 

voor het beheer van de crossbaan. Gemeente zal deze blijven maaien.  
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4 Bereikbaarheid Meerhoven/Meerrijk 

b In overleg met de hulpdiensten zijn aanpassingen uitgevoerd. Voor 

het park wordt nog nagedacht over het aanbrengen van 

herkenningspunten. 

b Voor storingen met de poller bij calamiteiten zijn afspraken gemaakt. 

Van 7.00 – 22.00 uur is de Operationeel Coördinator van Stadstoezicht 

contactpersoon. Telefoonnummer voor gebreken aan de poller is 

14040. 

b Tussen 22.00 en 07.00 uur de meldkamer tel: 0900 8844. 

b Politie zal auto’s testen ivm contact transponder met de poller. Plaats 

onder de motorkap is belangrijk. 

b In de Grasbaan zijn punaises met klinkers aangebracht die volgens 

VVN niet voldoen. Gemeente heeft aanbod gedaan om deze te 

vergroten. Leefbaarheidsteam Grasrijk heeft VVN om een ‘second 

opnion’ gevraagd of vergroten wel afdoende is of dat de punaises 

moeten worden aangepast (bv drempels).  

 

5 Parkeergarage 

b Het is niet duidelijk of de bewoners van Meerrijk hebben gesproken 

met de DELA (Dennis Kuiten) over de openingstijden.  

b In mei/juni wordt een verbinding gemaakt tussen de Grasbaan en de 

garage.  

b Doorrijden wordt onaantrekkelijk gemaakt door de software van de 

slagbomen met ernstige vertraging af te stellen (b.v kwartier wachten 

,verkeersbesluit nodig?).  

b Verwijzing naar invalidenparkeren aanbrengen. 
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6 Ontwikkeling winkelcentrum 

b John heeft in mei een wijkinfo laten verspreiden in Meerhoven 

waarbij de ontwikkelingen,in en rond Meerrijk, worden toegelicht. 

Ruben geeft aan dat hij van verschillende personen heeft vernomen 

dat deze niet overal is bezorgd. 

b Bij het afronden van de openbare ruimte krijgt het inrichten van een 

fietsenstalling extra aandacht vanwege de bereikbaarheid en het 

aanzicht van het winkelcentrum /de Hangar. 

b Het parkeerterrein aan de zuidzijde wordt gereserveerd voor de 

bouwwerkzaamheden, daarna aan het park toegevoegd.  

 

 

 

 

John 

7 Rondvraag: geen opmerkingen 

 

 

Volgende bijeenkomst:  dinsdag 16 september 2014, 20.00 uur, De Hangar 


