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STIcHTINg KRITIScH oVER ˙WARMTEDEAl˙
vanwege aanschaf van een warmtepomp.
Ruben Trieling, voorzitter van Bewonersvereniging Grasrijk en secretaris van Stichting
Stadsverwarming Eindhoven: “Feitelijk gaat
Ennatuurlijk in Tilburg dus nog drie jaar
lang door met het onterecht innen van de
aansluitkosten. Alsof je een dief betrapt en
hem dan nog een tijdje door laat stelen.
Dat is de omgekeerde wereld. Daarnaast
worden andere misstanden rond de stadsverwarming met deze deal niet opgelost.”
Bewoners in Tilburg is gevraagd voor 1
november 2016 een verklaring te tekenen
waarin ze afstand doen van hun recht om
de aansluitbijdrage later nog ter discussie
te stellen. De deal gaat alleen door als 70
procent van de bewoners instemt.

EINDHoVEN
Warmtepomp als mogelijk alternatief voor stadsverwarming.

Stichting Stadsverwarming Eindhoven is kritisch over de schikking die energiebedrijf Ennatuurlijk medio september met belangenvertegenwoordigers in de
Tilburgse wijk Reeshof heeft getroffen.
Ennatuurlijk brengt bij bewoners van verschillende stadsverwarmingswijken in
Nederland gedurende 30 jaar een ‘aansluitbijdrage’ van ca. 150 euro per jaar in
rekening. Dit terwijl de overeengekomen
aansluitkosten al tijdens de oplevering
van de woning zijn betaald. Daarom heeft
Stichting Stadsverwarming Eindhoven in
2013 juridische stappen tegen Ennatuurlijk
ondernomen. Er lopen momenteel drie
proefprocessen in hoger beroep. In 2015 is
ook Stichting Reeshofwarmte (Tilburg) een
rechtszaak tegen Ennatuurlijk gestart.

ScHIKKINg
Eerder dit jaar zijn beide stichtingen door
Ennatuurlijk afzonderlijk uitgenodigd om te
praten over een schikking. Stefan van der
Eijk, voorzitter Stichting Stadsverwarming

Eindhoven: “Tijdens de gesprekken heeft
Ennatuurlijk ons verzocht het besprokene
niet met de achterban af te stemmen. Wij
hebben openheid en transparantie richting
bewoners hoog in het vaandel staan.
Daarom zijn wij niet ingegaan op het schikkingsvoorstel.”

TIlbURg
Stichting Reeshofwarmte is wel ingegaan
op het voorstel van Ennatuurlijk. Dit omdat
zij verwachten dat het juridische traject
nog lang gaat duren en men problemen
voorziet met de bekostiging daarvan. De
aansluitbijdrage wordt in Tilburg in drie jaar
tijd afgebouwd. Daarna hoeven de bewoners geen aansluitbijdrage meer te betalen.
Ook betalen ze minder om zich te laten
afsluiten van het warmtenet, bijvoorbeeld

Tegenover het Eindhovens Dagblad verklaarde Ennatuurlijk dat men graag alsnog
een regeling met Stichting Stadsverwarming Eindhoven wil treffen: “We zouden
graag samen aan tafel gaan. Of er meer te
halen is dan in Tilburg, is niet te zeggen.
Dat is het resultaat van onderhandelingen”,
aldus een woordvoerder van Ennatuurlijk.
Stichting Stadsverwarming Eindhoven staat
open voor een eventueel vervolggesprek
met Ennatuurlijk, maar zet haar huidige
koers vooralsnog voort. Het hoger beroep
dient op 25 januari 2017. Meer info:
www.stadsverwarming-eindhoven.nl.

INfoRMATIEAVoND WARMTEPoMPEN
Duurzaam Meerhoven organiseert op
17 oktober as. van 20.00 tot 22.00 uur
een informatiebijeenkomst over warmtepompen als mogelijk alternatief voor
stadsverwarming. Locatie: De Hangar,
Meerbos 4 in Meerhoven. Meer info:
www.duurzaammeerhoven.nl.

NIETJES

bEWEEgPARK MEERHoVEN

Meerhoven is autoluw van opzet. Dan mag
je toch verwachten dat er in het winkelcentrum en het gebied rond De Hangar
voldoende en kwalitatief goede fietsenstallingen op een logische plek staan.
Bestuurslid Erik-Jan Prins: “Jarenlang hebben fietsers zich tevreden moeten stellen
met tijdelijke fietsenrekken. Nadeel van
deze rekken is dat je je fiets niet fatsoenlijk
kunt verankeren aan een vast object. Geen
overbodige luxe met al die fietsendiefstallen in het centrum. Bovendien is de kans
groot op een slag in het voorwiel.”

VERbETERINg
Met de komst van de zogenoemde ‘nietjes’
(aanleun- of aanbindhekken) is de situatie
in het winkelcentrum enigszins verbeterd.
“Maar het aantal nietjes is absoluut niet
voldoende”, aldus Prins. “Bovendien staan
ze vaak op een onlogische plek en is de afstand tussen de nietjes te klein. Tevens
staan er nog veel tijdelijke rekken.” Op verzoek van de bewonersverenigingen gaat
de gemeente bij De Hangar en supermarkt
Lidl extra nietjes plaatsen.

Een beweegpark waar jong en oud samen
kunnen trainen. Dat is de droom van initiatiefnemer Ivo Recourt: “We bewegen ons al
veel met hardlopen, bootcamp en wandelen, maar wat zou het tof zijn als we in
Meerhoven een unieke buitensportschool
met toestellen hebben. Een plek die mensen bij elkaar brengt, waar kinderen, ouders
en ouderen samen kunnen sporten.”

Recourt is eigenaar van een sportclub,
maar benadrukt dat het veld voor iedereen
bedoeld is. Inmiddels is op initiatief van
Bewonersvereniging Grasrijk en collegabewonersverenigingen een werkgroep
opgericht waarin de ideeën nader worden
uitgewerkt. Wil je je bij de werkgroep aansluiten, stuur dan een e-mail naar
info@grasrijk.nl.

SPIlcENTRUM WATERRIJK IN DE PRoblEMEN
Spilcentrum Waterrijk kampt al geruime tijd
met ernstige lekkage-problemen. Daarom
zijn de leerlingen van Basisschool ’t Slingertouw (locatie Waterrijk) – waarvan veel uit
Grasrijk – dit schooljaar ondergebracht in
de zwart-wit geblokte units aan het Zandkasteel. Kinderopvang Korein is tijdelijk
verhuisd naar de groene units aan de Sliffertsestraat in Grasrijk. De noodlocaties zijn
vooraf grondig opgeknapt om een gezonde
en veilige omgeving te kunnen waarborgen.
Daarnaast zijn maatregelen genomen voor
een veilige verkeersafwikkeling. Dit is het
resultaat van intensief overleg tussen gemeente, Korein, Basisschool ’t Slingertouw
en bewonersverenigingen in Meerhoven.

De units worden afgebroken zodra Spilcentrum Waterrijk weer in gebruik wordt
genomen. Bewonersvereniging Grasrijk
heeft de plannen eerder dit jaar afgestemd
met haar leden.
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nabijgelegen basisschool De Startbaan
om 12.30 uur uitgaat. Bewoners hebben
hierover al geklaagd. Ook steekt het bewonersverenigingen dat de maatregel zonder
afstemming met bewoners is ingevoerd.
Daarom dienden Bewonersvereniging Grasrijk, Buurtvereniging Zand-, Bos- en Meerijk
en Buurtvereniging Waterrijk in januari
2015 gezamenlijk een bezwaarschrift in bij
de gemeente Eindhoven.

oPloSSINgEN

Bewonersverenigingen in Meerhoven hebben bezwaar gemaakt tegen de verruiming van de bevoorradingsperiode in winkelcentrum Meerhoven. De rechter
heeft de bewonersverenigingen nu in het gelijk gesteld.
Winkelcentrum Meerhoven is sinds enkele
jaren ingericht als voetgangerszone. Een uitzondering geldt voor expeditieverkeer dat
het gebied tot 11.00 uur mag betreden
voor laden en lossen. Deze uitzondering
geldt ook voor taxi’s. In december 2014
bepaalde de gemeente Eindhoven dat het
winkelcentrum drie uur langer mag worden
bevoorraad, tot 14.00 uur.

lIDl
Directe aanleiding hiervoor was de komst
van supermarkt Lidl in januari 2015. Omdat
de bevoorrading van Lidl vaak vanuit het
buitenland plaatsvindt, wilde de supermarkt graag tot 14.00 uur bereikbaar zijn
voor laden en lossen. Alleen onder deze
voorwaarde wilde Lidl zich in het winkelcentrum vestigen. De gemeente besloot

daarop het gehele winkelgebied drie uur
langer open te stellen voor expeditieverkeer en taxi’s.

RISIco˙S
Volgens bewonersverenigingen in Meerhoven leidt dit echter tot overlast en onaanvaardbare risico’s voor voetgangers. Niet
vanwege de bevoorrading van Lidl (die gemiddeld slechts één keer per dag wordt
bevoorraad), maar omdat álle expeditieverkeer drie uur langer toegang heeft.
Hierdoor krijgt het winkelend publiek ook
tijdens lunchtijd en de drukker bezochte
middagperiode te maken met leveranciers,
waaronder pakket- en bezorgdiensten, die
vaak met hoge snelheid door het winkelgebied rijden. Op woensdagmiddag ontstaan
bovendien gevaarlijke situaties omdat de

Ruben Trieling, voorzitter Bewonersvereniging Grasrijk: “We hebben verschillende
oplossingen aangedragen om de bevoorrading van supermarkt Lidl tot 14.00 uur
mogelijk te maken én de veiligheid van
voetgangers te waarborgen. Ook de winkeliersvereniging en Lidl konden zich goed in
deze oplossingen vinden. Bijvoorbeeld door
Lidl een transponder voor de verzinkbare
palen, de zogenoemde ‘pollers’, te geven.
De gemeente heeft onze ideeën echter terzijde geschoven en ons bezwaar ongegrond
verklaard. Er zat toen helaas niets anders
op dan naar de rechter te stappen. Begin
juli 2016 hebben we tijdens de zitting onze
argumenten verdedigd voor de rechter.”

UITSPRAAK
Op 1 augustus 2016 heeft de rechtbank
uitspraak gedaan. Volgens de rechter
hebben de bewonersverenigingen terecht
aangevoerd dat de belangenafweging en
motivatie van de gemeente op veel punten
tekortschiet. De rechtbank heeft het verkeersbesluit van de gemeente vernietigd en
geëist dat de gemeente een nieuw besluit
neemt waarbij wél goed wordt gekeken
naar de belangen van bewoners en de
door hen aangedragen oplossingen. Kijk op
www.grasrijk.nl/meerrijk voor de uitspraak
van de rechter. We hebben de verantwoordelijk wethouder gevraagd om op korte
termijn weer in gesprek te gaan met de
betrokken partijen.

KINDERTHEATER
Artistiek duizendpoot Ruth Bakker komt
op 21 oktober 2016 van 16.00 tot 17.00
uur met de bekroonde kindervoorstelling
‘Loet Moet’ naar Meerhoven. Locatie:
Basisschool De Startbaan. De voorstelling is
gratis, maar aanmelden is noodzakelijk via
www.meerhoven.nl/aanmelden-loet-moet.
Er is nog een beperkt aantal kaartjes beschikbaar. De organisatie is in handen van
de Meerhovense bewonersverenigingen
in samenspraak met CKE, de bibliotheek
en basisscholen De Startbaan en ’t Slingertouw. Initiatiefnemer Ralf Huybregts: “De
voorstelling is mogelijk gemaakt door het
Prins Bernard Cultuurfonds. In de toekomst
gaan we meer van dit soort culturele activiteiten in Meerhoven organiseren.”

en een compensatieregeling zijn voor de
gemeente vooralsnog onbespreekbaar. We
hebben de verantwoordelijk wethouder
Jannie Visscher uitgenodigd om bewoners
in Meerhoven tekst en uitleg te geven. De
bijeenkomst staat gepland in november dit
jaar en wordt via de media aangekondigd.
Intussen bereiden bewonersverenigingen
in Meerhoven zich voor op een klachtenprocedure tegen de gemeente wegens
belangenverstrengeling en misbruik van
publieke middelen ten gunste van commerciële belangen.

fXlURE coURT MEERHoVEN
Op zaterdag 10 september 2016 is het
Fxlure Court Meerhoven officieel geopend.
Het multifunctionele speelveld aan de
achterzijde van basisschool De Startbaan
is het resultaat van het project Buurtstrijders. Binnen dat project hebben jongeren
én volwassenen diverse ideeën uitgewerkt
om Meerhoven voor jongeren aantrekkelijker te maken. Eén van die ideeën is nu
werkelijkheid geworden: het Fxlure Court
Meerhoven. Het veld dankt haar naam
aan het Meerhovens platform Fxlure waar
jongeren hun talenten kunnen delen. Het
project Buurtstrijders werd onder andere
ondersteund door de gemeente, het Jongerencentrum, Bewonersvereniging Grasrijk
en wijkbewoners. Kijk voor meer informatie
op www.grasrijk.nl/jongeren.

Bewonersvereniging Grasrijk telt bijna
400 leden. Nog geen lid? Het lidmaatschap kost slechts € 5 per huishouden
per jaar. Aanmelden kan via www.grasrijk.nl. Hoe meer leden, hoe beter wij
de wijk kunnen vertegenwoordigen en
hoe sterker we staan bij gemeente en
andere instanties. Tevens ondersteun
je initiatieven zoals de Stichting Stadsverwarming Eindhoven.

AlgEMENE lEDENVERgADERINg
Op 14 juni jl. vond de tweede algemene
ledenvergadering van Bewonersvereniging
Grasrijk plaats. Daar is onder meer gesproken over parkeren, stadsverwarming en de
problematiek rond de bevoorradingsperiode in winkelcentrum Meerhoven. Het
verslag is te vinden op www.grasrijk.nl/alv.

lAATSTE NIEUWS
Kijk voor het laatste nieuws op de site
www.meerhoven.nl, de MeerhovenApp,
Facebook Meerhoven.nieuws of Twitter
MeerhovenNL.

colofoN
Deze nieuwsbrief is een uitgave
van Bewonersvereniging Grasrijk.

PARKEREN
In Meerhoven ervaren bewoners nog
steeds veel overlast door airportparkeerders. De gemeente blijft vasthouden
aan de oplossing van betaald parkeren.
Gesprekken met de gemeente over alternatieve oplossingen zoals een blauwe
zone, wegsleepregeling, tariefdifferentiatie
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