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Tevens te verzenden aan   

Dieke Fijen, gebiedsmanager Meerhoven 

John Jacobs, projectleider 

Inge Kouw, secretariaat Zand- Bos & Meerrijk 

 

 

1 Opening 

Harry vd Kallen heeft afscheid genomen als voorzitter van Zand-Bos- en 

Meerrijk en het is niet gelukt om voor vanavond een afvaardiging te verzorgen. 

 

2 Verslag 17 maart 2015 

Ursela vd Linden was niet aanwezig. Verder geen opmerkingen. 

 

3 Toegankelijkheid winkelcentrum 

a) Bij de noordentree wordt voor het halen en brengen een taxistandplaats 

gerealiseerd. Zie bijgaande tekening. De bestaande laad & loszone aan de 

Zandstrand wordt niet gewijzigd. De werkzaamheden voor het aanpassen van 

de kruising met de busbaan starten in het najaar. 

 

b) Waarom is bij de zuidentree geen laad & loszone gerealiseerd?  

Antw: Is vanwege de geplande bevoorradingsroute via Zandrijk geen 

optie geweest.  

 

c) De buurten hebben gezamenlijk bezwaar aangetekend tegen het 

verkeersbesluit om de venstertijden voor het laden en lossen in het 
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winkelcentrum te verruimen van 11.00 naar 14.00 uur.  

Zij vinden dat hierdoor de veiligheid van de bezoekers in gevaar komt. De 

maatregel is ingesteld omdat de LIDL het organisatorisch niet voor elkaar krijgt 

om voor 11.00 uur te lossen. De gemeente  heeft medewerking verleend zodat  

leegstand in het winkelcentrum kon worden voorkomen. De gemeente heeft in 

overleg met bewoners alternatieve oplossingen besproken en zal hierop in 

oktober reageren. 

 

d) De zuidentree wordt ter hoogte van de Grassavanne en Grasbaan aangepast. 

De oversteek voor voetgangers wordt verbeterd en de doorstroming van het 

verkeer wordt aangegeven middels extra  voorrangsborden en haaientanden op 

de uitrit van de parkeergarage (zie bijlage). Bewoners vinden het vreemd dat de 

gemeente het ontwerp gezamenlijk heeft besproken en nu aanpassingen 

verricht zonder de bewoners hier vooraf in te kennen. De gemeente geeft aan 

dat het niet gaat om een wijziging van het ontwerp maar een aanpassing om de 

situatie te verbeteren. Na een half jaar (omstreeks april ’16) zal worden 

bekeken of de maatregelen hebben geholpen. 

 

e) CBRE heeft van de eigenaar geen toestemming om de bewegwijzering in de 

parkeergarage aan te passen. Bewoners geven aan dat de verkeerscirculatie is 

ingericht op het uitrijden aan de noordzijde. Diana zal bekijken of dit kan 

worden aangepast. 

 

4          Bouwwerkzaamheden 

Vanwege de bouwwerkzaamheden aan  de school is de omleidingsroute rond 

het winkelcentrum weer open en is er veel sluipverkeer. 

PS: inmiddels is de omleiding afgesloten met een hekwerk en behoort de weg 

tot het bouwterrein waarop de bouwbusjes kunnen worden geparkeerd. 

Hierdoor kan ook het voetbalveldje  aan de achterzijde in gebruik blijven voor 

de school en de jongeren. 

 

5 Wat verder ter tafel komt 

        1)  Er is een ontwerp gemaakt voor het plaatsen van nietjes (fietsrekken) voor de  

             etalages aan de oostzijde van het winkelcentrum. Diana geeft aan dit geen   

             goede oplossing te vinden en wil graag gezamenlijk bekijken of er een andere  

             opstelling mogelijk is. Tevens verzoekt zij extra prullenbakken te plaatsen. Er  

             wordt een afspraak gemaakt om de situatie te beoordelen.  

 

         2)  De plastic afval-containers worden slecht gebruikt. Er staat veel buiten de  

              container terwijl er nog volop ruimte is. Waarom zijn de containers indertijd  

              verplaatst? Nu staan deze gescheiden van de glas- en kledingcontainers.  

 

Antwoord Cure: Op winkelcentrum Meerhoven staan ondergrondse containers voor  

                          plastic/ glas en restafval. De plastic en glascontainers zijn verzamel-   

                          voorzieningen voor iedereen. We hebben deze juist in de nabijheid van       
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                          de winkels geplaatst en bij de glas voorziening.  

                          Bewoners waren al gewend om het glas weg te brengen en kunnen nu   

                          dus ook het plastic kwijt.  De keuze van de locatie waar de onder-      

                          grondse plastic containers bepaald zijn heeft met het aanbod te maken, 

                          Jumbo en AH.  

                          De keuze is niet gemaakt op basis van Zand of Bosrijk en afhankelijk   

                          van het parkeerdek. De voorzieningen zijn destijds in het project  

                          gefinancierd en bepaald. 

 

                          Ten aanzien van het aanbieden van plastic:  

                          Het is bekend dat bewoners het plastic niet in de container doen omdat     

                          een volle vuilniszak er niet in zou passen. Cure adviseert daarom lucht  

                          uit de vuilniszak te drukken. De trommel is 80 liter en de zak is 60 liter.  

                          Het zou dus allemaal in  theorie moeten passen maar dan wel met de  

                         lucht eruit en de zakken niet helemaal vol maken. Dit zou ik ook voor  

                         willen stellen als je iets publiceert/ communiceert.  

 

                         Aan Cure is het voorstel gedaan een sticker te ontwerpen die gebruikers  

                         hierop attendeert. 

 

          3) Door de lage  waterstand in het park is de constructie van de vlonders kapot    

              gegaan. Probleem is bekend bij de gemeente. 

 

         4) Vanwege de ligging en de hoge bebouwing waait er veel wind door het  

             winkelcentrum. Ruben biedt aan om bij de TUe na te vragen of er een  

             onderzoek met studenten kan plaatsvinden. 

             PS: Ruben heeft inmiddels positief bericht  van de TUe en wordt in contact       

             gebracht met ASR. Gemeente heeft geen financiële middelen om bij te springen. 

 

 

 

Volgende bijeenkomst: dinsdag 8 december 2015, 20.00 uur De Hangar 

 

 

 

 

 

Behandeld Ben Demilt 

 


