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beWonersInItIatIef voor betaald Parkeren
rerende parkeerbedrijven rond de luchthaven te verbieden en legt de rekening van de
parkeeroverlast bij de bewoners.

leefbaarheIdsfonds

Enkele bewoners in Meerhoven zijn de overlast van airportbezoekers meer dan
beu. Ze hebben de gemeente gevraagd betaald parkeren in te voeren in hun
straat. Waarschijnlijk is betaald parkeren daar over enkele maanden een feit.
De overlast van airportbezoekers is al jaren
een hot issue in Meerhoven. Reizigers,
maar ook piloten, stewards en stewardessen, parkeren hun auto gratis in de wijk en
gaan vervolgens met de bus naar Eindhoven Airport. Op deze manier besparen ze
parkeerkosten bij Eindhoven Airport. Vooral
bij bushaltes is de overlast van airportbezoekers groot. Voor 18 huishoudens aan
de Zanddreef tegenover bushalte Zandrijk
is de maat nu vol. Ze hebben de gemeente
een handtekeningenlijst aangeboden met
het verzoek om in een deel van hun straat
betaald parkeren in te voeren.

ParkeerverGUnnInG
Betaald parkeren wordt alleen op verzoek
van bewoners in hun (deel van de) straat
ingevoerd. Bewoners kunnen een parkeervergunning aanschaffen zodat zij niet bij
de parkeerautomaat hoeven te betalen.
Zij betalen voor de eerste auto € 44,40

per jaar; voor de tweede auto € 88,80 per
jaar (prijspeil 2017). Bewoners met een
parkeerplaats op eigen terrein betalen
altijd het hoge tarief als zij op straat willen
parkeren. Bezoek van bewoners betaalt tijdens de betaaluren € 0,20 per uur met een
bezoekersregeling. Alle overige bezoekers
betalen het standaardtarief van € 1,40 per
uur. Zie: www.eindhoven.nl/parkeren.

verantWoordelIjkheId
Bewonersvereniging Grasrijk en collegabewonersverenigingen in Meerhoven zijn
van mening dat Eindhoven Airport haar
verantwoordelijkheid dient te nemen
en bewoners niet financieel mag laten
opdraaien voor de parkeeroverlast. Vooral
de dubbelrol van de gemeente Eindhoven, mede-aandeelhouder van Eindhoven
Airport, is ons een doorn in het oog. De
gemeente houdt de hoge parkeertarieven
bij Eindhoven Airport in stand door concur-

Volgens ons kunnen de kosten voor de parkeervergunningen in Meerhoven worden
betaald uit de parkeeropbrengsten van
Eindhoven Airport of het Leefbaarheidsfonds Eindhoven Airport; een pot geld ter
compensatie van de overlast die omwonenden van Eindhoven Airport ervaren. Zonder
deze compensatie zijn wij geen voorstander
van betaald parkeren. Daarnaast zijn er
klantvriendelijkere oplossingen, zoals een
blauwe zone en tariefdifferentiatie, waarbij
in buitenwijken zoals Meerhoven lagere
tarieven voor parkeervergunningen worden
gehanteerd dan nabij het centrum.

standaardoPlossInG
Wethouder Jannie Visscher (Verkeer) houdt
vast aan één standaard parkeeroplossing,
namelijk betaald parkeren. Volgens Visscher
hebben bewoners in het centrum te maken
met dezelfde parkeerproblematiek. Veel bewoners in Meerhoven denken hier anders
over omdat auto’s van airportbezoekers
vaak wekenlang op dezelfde plek staan en
men in een buitenwijk niet het voordeel
heeft van de directe aanwezigheid van vele
voorzieningen. Eindhoven Airport houdt
zich vooralsnog afzijdig in de discussie over
de parkeerproblematiek.

alGeMene ledenverGaderInG
Op donderdag 23 februari as. vindt de
derde algemene ledenvergadering van
Bewonersvereniging Grasrijk plaats. Hier
gaan we nader in op de parkeerproblematiek. Ook andere onderwerpen, zoals
stadsverwarming, komen aan de orde.

ConsensUs over venstertIjden
Bewonersverenigingen, gemeente en
supermarkt Lidl hebben onlangs overeenstemming bereikt over de zogenoemde
venstertijden in Winkelcentrum Meerhoven. Dit zijn de tijden waarop expeditieverkeer gebruik mag maken van de voetgangerszone om de winkels te bevoorraden.

sUPerMarkt lIdl
Eind 2014 bepaalde de gemeente dat het
winkelcentrum drie uur langer, tot 14.00
uur, via het voetgangersgebied mag worden
bevoorraad. Directe aanleiding was de
komst van supermarkt Lidl die graag tot
14.00 uur bereikbaar wil zijn voor laden en
lossen omdat de bevoorrading veelal vanuit
het buitenland plaatsvindt.

onveIlIGe sItUatIe
Bewonersverenigingen hebben bezwaar gemaakt tegen de verruiming van de venster-

soCIal sofa

Een Social Sofa in Meerhoven. Met dat
voorstel benaderde Karin van den Boomen
uit Grasrijk ons een jaar geleden. Een
Social Sofa is een betonnen buurtbank
met een unieke mozaïekafbeelding. Doel
van het concept is om het contact tussen
bewoners te bevorderen. Niet alleen door
een ontmoetingsplek in de wijk te creëren,
maar ook door de bank samen met bewoners te mozaïeken. Met het idee van Karin
zijn we in gesprek gegaan met bewonersverenigingen, de gemeente en het winkelcentrum. Inmiddels is de financiering rond
en gaat het project binnenkort van start.
De bank komt op het Meerplein te staan.
Meer info volgt via Meerhoven.nl.

tijden. Niet vanwege de bevoorrading van
Lidl (die gemiddeld maar één keer per dag
wordt bevoorraad), maar omdat álle expeditieverkeer drie uur langer toegang heeft.
Hierdoor ontstaan in de drukkere middagperiode gevaarlijke situaties. Met name op
woensdagmiddag wanneer basisschool De
Startbaan om 12.30 uur uitgaat.

oPlossInG
Aangezien we er met de gemeente niet
uitkwamen, hebben we de zaak voorgelegd
aan de bestuursrechter. Deze heeft ons in
het gelijk gesteld en geëist dat de gemeente een nieuw besluit neemt waarbij wél
goed wordt gekeken naar onze oplossingen.
Eén van die oplossingen is om de venstertijden terug te brengen naar de oorspronkelijke periode van 7.00 tot 11.00 uur en Lidl
een ontheffing te geven voor de periode
11.00 tot 14.00 uur met uitzondering van

woensdagen tussen 12.15 en 12.45 uur.
Lidl en de gemeente kunnen zich goed in
dit voorstel vinden. Het College van B&W
neemt binnenkort een formeel besluit.

2o.ooo eUro sUbsIdIe beWeeGPark
en het plan mondeling toegelicht voor een
commissie. De commissie (bestaande uit
medewerkers van de gemeente en bewoners uit een andere wijk) was zeer enthousiast en heeft het maximale subsidiebedrag
van € 20.000 toegekend. Het gaat om een
eenmalige bijdrage waarmee de helft van
de investeringskosten wordt afgedekt.

CroWd fUndInG
In onze vorige nieuwsbrief heb je kunnen
lezen over een nieuw initiatief: het beweegpark Meerhoven. Een ontmoetingsplek
waar kinderen, jongeren en ouderen samen
kunnen sporten. Afgelopen november hebben we samen met de initiatiefnemers een
subsidieaanvraag gedaan bij de gemeente

Voor het resterende bedrag doen we een
beroep op bedrijven, sportclubs, verenigingen en stichtingen. Ook denken we aan
crowd funding. Wil je meepraten over het
beweegpark of heb je belangstelling om het
beweegpark te sponsoren, laat het weten
via info@grasrijk.nl.
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hof toonde zich kritisch: “Als je een huis
bouwt, dan wil je toch weten met welke
kosten je te maken krijgt. Dat er 30 jaar lang
een bedrag betaald moet worden, zou ik
als bewoner toch wel van tevoren hebben
willen weten.”

het Groene hof

Het gerechtshof in Den Bosch doet naar verwachting 4 april 2017 uitspraak in
een langslepend conflict over de aansluitbijdrage die energiebedrijf Ennatuurlijk bij ruim 4000 huishoudens in Eindhoven in rekening brengt.
Volgens Stichting Stadsverwarming Eindhoven is de jaarlijkse aansluitbijdrage niet
met bewoners overeengekomen. Daarom
werden in 2012 op initiatief van de stichting
drie proefprocessen gestart. In eerste
instantie voor drie individuele bewoners,
maar de uitkomst is van groot belang voor
andere bewoners vanwege de precedentwerking. Op 25 januari jl. diende het hoger
beroep in Den Bosch.

aanslUItbIjdraGe
Ennatuurlijk brengt bij de meeste Eindhovense huishoudens met stadsverwarming gedurende 30 jaar een jaarlijks
geïndexeerde en tevens rentedragende
aansluitbijdrage van ca. € 150 per jaar in
rekening. Dit bovenop de aansluitkosten
van ca. € 3000 die door iedere bewoner zijn
betaald op het moment dat de woning op
het warmtenetwerk werd aangesloten en

bovenop het jaarlijkse vastrecht (de kosten
om de aansluiting in stand te houden).
Door de jaarlijkse aansluitbijdrage lopen de
totale aansluitkosten voor stadsverwarming
op tot meer dan € 7000 per huishouden.
In hoeverre de jaarlijkse aansluitbijdrage
terecht is, werd vorige maand voorgelegd
aan het gerechtshof in Den Bosch.

ZIttInG
Tijdens de zitting konden partijen voor de
laatste keer hun standpunten toelichten.
Daarvoor waren al honderden pagina’s aan
documenten uitgewisseld. Ennatuurlijk
betoogde dat de jaarlijkse aansluitbijdrage
terecht is. Dat bewoners pas achteraf, in
december 2011, te horen kregen dat zij
naast de reeds betaalde aansluitkosten
tevens 30 jaar lang een ‘aansluitbijdrage’
betalen, deed volgens Ennatuurlijk niet ter
zake. Raadsheer Hensen van het gerechts-

Bijzonder is dat bewoners van het in 2012
gerealiseerde project ‘Het Groene Hof’
in Grasrijk geen jaarlijkse aansluitbijdrage
betalen. Volgens Ennatuurlijk betalen deze
bewoners niet minder, maar hebben deze
bewoners alle aansluitkosten ineens, als onderdeel van de koopsom van hun woning,
betaald. Ennatuurlijk kon echter niet uitleggen waarom bewoners van Het Groene Hof
evenveel aansluitkosten hebben betaald als
bewoners in de rest van de wijk bij oplevering van hun woning. Het gerechtshof leek
dan ook niet overtuigd van het verweer van
Ennatuurlijk: “Maar dan betaalt de rest van
de wijk toch veel meer voor de aansluiting
vanwege de jaarlijkse aansluitbijdrage?”

UItsPraak
Het gerechtshof doet naar verwachting 4
april as. uitspraak. Vanwege grote drukte
bij het hof moeten we wel rekening houden met eventueel uitstel. Er wordt geen
uitspraak gedaan over andere misstanden
rond de stadsverwarming, zoals het warmtetarief, de rentabiliteitsbijdrage, de huur
voor de warmtewisselaar en kosten voor
de beëindiging levering warmte. Hiervoor
wordt binnenkort een aparte procedure
opgestart.

aanMelden
Wil je op de hoogte blijven van de laatste
ontwikkelingen rond de stadsverwarming
in Meerhoven? Meld je dan aan via www.
stadsverwarming-eindhoven.nl. De stichting
wordt ondersteund door bewonersverenigingen in Meerhoven, waaronder Bewonersvereniging Grasrijk.

InternatIonals In Meerhoven
Meerhoven is the home of an increasing
number of internationals. This is not a
surprise because Meerhoven is a pleasant
place to live and close to Brainport, an innovative high-tech region where Eindhoven
University of Technology, ASML and Philips
are located.

locals and internationals in the neighbourhood and I got in touch with the Meerhoven Internationals Platform. I am now the
lead coordinator. As an active person in
social life, I am willing to connect people
and to create a more interactive and happy
community for internationals and locals.”

Meerhoven InternatIonals PlatforM

GrasrIjk resIdents˙ assoCIatIon

For this reason, residents’ associations in
Meerhoven have setup the Meerhoven
Internationals Platform: an English language local platform for internationals, which
is unique in Eindhoven. The platform
supports internationals living in or moving
to Meerhoven to socialize and integrate
in Meerhoven. For example, by organizing
Dutch language courses. Not registered
yet? Just fill out the online registration form
at www.meerhoven.nl/internationals to
receive information about activities and
practical topics in Meerhoven.

We also welcome you to become a member of Grasrijk Residents’ Association. We
strive for a safe and pleasant living environment. In order to achieve this, we focus on
social activities and advocacy. We encourage social activities by providing materials,
subsidies and assistance to residents that
like to initiate such activities. In addition to
social events in Grasrijk we support activities for all Meerhoven inhabitants together
with other residents’ associations in Meerhoven. We also regularly meet with fellow
residents’ associations in Meerhoven, the
municipality, the police and other city and
non-profit agencies to discuss neigbourhood issues such as parking, traffic, safety,
youth, district heating and the shopping
center. As such, we are an effective force in
making a stronger neighbourhood.

CoordInator
The Meerhoven Internationals Platform is
coordinated by Congli Dong. Congli moved
to Meerhoven with her husband in 2015.
“Meerhoven is a family friendly neighbourhood with good facilities and nature. I kept
on looking for platforms to interact with

ConGlI donG

MeMbershIP
As a member you decide together with
other members what issues need attention
and which solutions should be identified.
The more members the stronger our voice
to represent and defend our goals. The
membership costs only € 5 per household
per year. Are you living in Grasrijk and not a
member yet? Then sign up today! Send an
email to info@grasrijk.nl with your name,
address and optionally your phone number.
We will contact you soon. A full English
version of this newsletter can be found at
www.grasrijk.nl/english.

Nog geen lid? Het lidmaatschap kost
slechts € 5 per huishouden per jaar.
Aanmelden kan via www.grasrijk.nl/lidworden. Hoe meer leden, hoe beter wij
de wijk kunnen vertegenwoordigen en
hoe sterker we als Grasrijkers staan bij
gemeente en andere instanties. Tevens
ondersteun je initiatieven zoals Stichting Stadsverwarming Eindhoven, het
Beweegpark Meerhoven, Social Sofa,
het Meerhoven Internationals Platform,
Duurzaam Meerhoven, de Kindervakantieweek Meerhoven, Sinterklaas,
Kindertheater ‘Loet Moet’ en diverse
lokale activiteiten.

laatste nIeUWs
Kijk voor het laatste nieuws op de wijksite
www.meerhoven.nl, de MeerhovenApp
(beschikbaar in de appstores), Facebook
Meerhoven.nieuws of Twitter MeerhovenNL. Wil je deze of één van onze vorige
nieuwsbrieven digitaal nalezen, kijk dan op
www.grasrijk.nl/nieuwsbrieven.
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