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   Gebiedsontwikkeling, Eindhoven Zuid 

Behandeld door  Ben Demilt / John Jacobs 

22 sept. 2014  

Verslag   Concept-verslag Bewonersoverleg Meerrijk 
 

Betreft: Vergadering van 16 sept. 2014 , locatie De Hangar,  aanvang 20.00 uur tot 

23.00 uur. 

 

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

Guus Nieuwenhuizen Winkeliersver. a.m.k

. 

Ruben Trieling Grasrijk x 

Lia v.d. Berg Meerrijk  Geert van Buul Grasrijk x 

Nick Verstappen Meerrijk x Antoon Hermsen Grasrijk a.m.k. 

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

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

   Ewout Brandsma Zand- en Bosrijk x 

Marjola Ruiter Waterwereld a.m.k

. 

Dick de Heus Politie x 

Bas Romme Waterwereld  John Jacobs Projectleider x 

Eric Liebers Waterstad  Ben Demilt Gebiedscoördinato

r 

x 

Cees Nagtzaam Park Meerland a.m.k

. 

Nanou Jacobs Ontwerper Groen x 

Marian v.d. Ven Park Meerland  Marcel van Meel Projectleider x 

Rik Nijssen en 

Fouadmet 5 jongeren 

Lumensindebuurt x Ard Kuijpers Verkeerskundige x 

 

Cc aan: Dennis Kuiten 

                Dieke Fijen, gebiedsmanager Meerhoven 

  

1 Opening 

b Op de agenda staan twee projecten die nader zullen worden 

toegelicht.  

b Ben zal contact opnemen met voorzitter Waterrijk, Jos Hendriks 

over deelname ‘Waterrijkers’ aan het overleg.  

 

 

 

Ben 

2 Ontwerp Noord Entree, winkelcentrum Meerrijk 

Marcel en Ard geven een toelichting op bijgaande tekening. 

Opmerkingen zullen worden verwerkt en teruggekoppeld voordat het 
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wordt uitgevoerd.  

- Schuin i.p.v. recht oversteken is een keuze omdat het om de busbaan 

gaat 

  met minder verkeersbewegingen. 

- Aansluitingen zijn gelijkvloers. 

- Verkeerslichten gaan pas aan als de bus langs komt. Dit wordt als 

verwar- 

  rend ervaren omdat het net lijkt of VRI defect is. Ard bekijkt 

mogelijkheden 

  en relatie met transponders (lussen in het wegdek). 

- Voorrangsregeling bij voetpad Bosrand is onduidelijk. Ard kijkt dit na. 

- Er komt geen Kiss & Ride zone. Afzetten kinderen moet via 

parkeergarage. 

- Er is een ‘knip’ aangelegd tegen het doorrijden in de parkeergarage. 

Tijdslot van 5 minuten tussen slagbomen, noord- en zuidingang.  

- De bocht naar de particuliere ingang aan de noordzijde is te scherp. 

Wordt aangepast in het ontwerp. 

- Pollers voor de afsluiting worden genegeerd door er met gebruik van de 

berm, langs te rijden. Na definitieve inrichting kan dit niet meer omdat er 

verhoogde opstanden komen voor afscherming van de berm. Tijdelijk 

blokkeren met jumboblokken. 

 

Aansluiting Zuidentree op Grasbaan 

- Er is veel commentaar op de aansluiting van het fietspad op de 

Grasbaan.  

  Fietsers komen aan het eind van de fietsstrook uit aan de linkerzijde van 

de  

  weg op de aansluiting van de Grasbaan.  Zij moeten op de uitrit 

voorsorteren 

  van de linker- naar de rechterzijde van de weg door het kruisende 

fietspad,    

 van de Grassavanne, te gebruiken. 

  Het verzoek wordt gedaan om de gemarkeerde fietsstrook bij het 

kruisende  

  fietspad te beëindigen en niet door te trekken tot de Grasbaan. Hierdoor  

  worden fietsers attent gemaakt op het oversteken van de uitrit.  

- Het uitzicht op het fietspad wordt belemmerd door de hoge beplanting.  

  Deze wordt gesnoeid. Het fietspad wordt in zijn definitieve vorm nog  

  verhoogd waardoor de zichtbaarheid toeneemt. 

 

Bochten Zandstrand 

Omdat de bochten op het Zandstrand te krap zijn rijden de transporteurs 

tbv het winkelcentrum de bestrating kapot. Daarom worden de bochten 

 

 

Ard 
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aangepast conform bijgaande tekening. 

De fietsoversteek, in de haakse bocht bij de busbaan, moet voor het 

vermijden van een ‘dode hoek’ , een stukje worden verplaatst. Ard zal dit 

bekijken. 

3 Park Meerrijk  

Nanou en Marcel geven uitleg (zie bijgaande tekening). Er komt een 

talud met een (gras)tribune met aan de bovenzijde stekelige beplanting 

zodat het dek bij de appartementen wordt afgeschermd. Bekeken wordt 

hoe hoog het talud doorloopt. Voorkeur voor het in stand houden van een 

soort borstwering. 

- Speeltoestellen en zandbak, op schoolplein school, belemmeren toegang  

  bergingen en achteringang Hangar. 

-  Het ronde trapveld wordt aangelegd op gelijkniveau met hergebruik 

van de 

   huidige doeltjes. 

- Jongeren willen afscherming achter de doeltjes om de ballen op te 

vangen.  

  Hekwerken niet wenselijk maar twee halve cirkels met beplanting achter 

de  

  doeltjes waarbij de zijkanten open blijven. 

- Verlichting aanbrengen die om 22.00 uur uitgaat. 

- Prullenbakken bij het veld. 

- Verzoek om grote bomen te plaatsen. Binnen de financiële 

mogelijkheden wordt een zo optimaal mogelijke voorstel uitgewerkt. 

- Extra picknick mogelijkheid bij het jongerencentrum oom ook ontmoeting 

met volwassenen te bevorderen.  Stenen blokken is ook goed. 

- Er worden nog geen paden aangelegd vanaf de zijde van het 

jongerencentrum naar het trapveld. Inspelen op gebruik door ‘olifanten-

paadtjes’ en deze in en  later stadium definitief te maken, met 

halfverharding. 

- Jongeren verzoeken het huidige gras naast het jongerencentrum kort te 

houden.  

- het afsluitende hekwerk op de helling naast de cafetaria is onvoldoende 

en moet zsm worden verholpen. 

NB  

Voordat tot aanleg zal worden overgegaan wordt er nog een bouwweg 

aangelegd vanwege de uitbreiding van de basisschool. Hiervoor wordt 

zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de huidige route langs park 

Meerland. 

 

 

Marcel/Nanou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcel 

John 
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Pt. 4. Telefoonnummer voor gebreken aan de poller is 14040. 

      Telefoon meldkamer noodgevallen buiten 07.00 - 22.00 uur  is 0900 

8844 

Pt. 5 Parkeergarage:  verwijderen alinea “Ruben geeft aan dat 

bewoners….” 

Verslag hierbij vastgesteld. 

5 Uitbreiding winkelcentrum met LIDL 

Hoogstwaarschijnlijk opent de LIDL nog in 2014 een filiaal in Meerrijk. 

De gemeente heeft hierbij medewerking verleend aan het verruimen van 

de venstertijden voor bevoorrading van (07.00)- 11.00 tot 14.00 uur. 

De eindtijd van de basisschool ligt na 14.00 uur.  

Het toelaten van meer ‘traffic’  moet de economische bedrijvigheid voor 

de ondernemers bevorderen. 

 

Voor een volgende vergadering ook DELA, Dennis Kuiten, uitnodigen(cc 

verslag)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

John 

6 Rondvraag 

b  Hoe staat het met de fietsenstalling bij De Hangar. Vanwege het 

vrij beschikbaar hebben van de overkapping bij evenementen 

zijn fysieke belemmeringen ongewenst. Daarom is het voorstel 

enkele rvs  ‘nietjes te plaatsen voor de  etalage van de 

‘bibliotheek’. 

Bewoners geven aan dat dit volstrekt onvoldoende is en willen graag de 

huidige ‘losse’ fietsrekken blijven gebruiken. Ard zal bekijken of deze op 

een bepaalde manier op de ondergrond bevestigd kunnen worden zodat 

deze weer makkelijk kunnen worden verwijderd bij evenementen. 

 

 

 

 

 

 

 

Ard 

 

 

Volgende bijeenkomst:  dinsdag 16 december 2014, 20.00 uur, De 

Hangar 


