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Aan de bewoners en ondernemers van Meerhoven

Betreft: uitnodiging informatiebijeenkomst op 22 april over start bouw fase 3 Meerrijk.
Beste bewoner,
Zoals u wellicht al heeft gezien, is de derde fase van de bouw van winkelcentrum

Meerrijk sinds 25 maart 2013 gestart. Dit nadat in juli 2012 het winkelcentrum Meerrijk
feestef ijk geopend is en eind 2012 de tweede fase in gebruik is genomen. Alle winkels

uit het tijdelijke winkelcentrum zijn inmiddels gehuisvest in de nieuwbouw. Ook zijn
nagenoeg alle (300) woningen uit de eerste twee fasen opgeleverd.
Via deze brief willen wij u informeren over de meest actuele stand van zaken die

betrekking heeft op de bouw van deze fase. Op maandaq 22 april oroaniseren wii een
informatieavond waarbii u van harte welkom bent. Deze avond vindt olaats in de
Hanqar waar wii u van 20.00 - 21.30 uur oraaq zien voor een toelichtinq en het stellen
van eventuele aanvullende vraoen naar aanleidinq van onderstaande.

Start bouw fase 3
Met deze derde fase bereikt het winkelcentrum haar definitieve vorm. In deze laatste
fase wordt op de begane grond ca. 1.000 m2 aan commerciéle ruimte gerealiseerd. Op
de eerste verdieping en een deel van de begane grond wordt het
'Gezondheidscentrum Meerhoven' (onderdeel van SGE) gehuisvest. Op de eerste,

tweede en derde verdieping worden in totaal 32 woningen gebouwd. De

bouwkundige oplevering van deze fase verwachten w'rj in de tweede helft van 2014.
lndien de bouwwerkzaamheden spoedig verlopen, zullen de deuren van het
'Gezondheidscentrum Meerhoven' in het laatste kwartaal van 2014, of eerste kwartaal
van 2015 op deze locatie open gaan. Bij de opening van deze nieuwe locatie zal het
'Gezondheidscentrum Meerhoven' de huídige vestiging in Bosrijk verlaten.
De fundering van dit pand vindt overigens plaats met behulp van boorpalen, om
zoveel mogelijk overlast voor de omgeving te voorkomen.
Parkeergarage
Meerrijk beschikt al over een ondergrondse parkeergarage (deels openbaar en deels
privé). In fase 3 wordt het laatste deel van de openbare parkeergarage gerealiseerd.
Deze garage wordt aangesloten op de huidige parkeergarage en is naar verwachting

medio 2014 gereed. Vervolgens zal de zuidelijke toegang tot de parkeergarage ergens
in de tweede helft van 2014 worden opengesteld. Deze ingang is te bereiken vanaf
Grasrijk, Grasbaan

-

Grassavanne. Voor de exacte situering van de ontsluiting zie

onderstaande tekeninq:

Wanneer beide entrees naar de parkeergarage gerealiseerd z'rjn, verwijderen we de
tijdelijke parkeerplaatsen bij het voormalige, tijdelijke winkelcentrum . Eveneens
zullen we dan de tijdelijke weg rondom de Hangar verwijderen en zal in de periode
daarna het vrijkomende gebied zijn definitieve inrichting krijgen.

Inrichting openbare ruimte
De openbare ruimte ter plaatse van het gebied rondom de Hangar wordt

definitief

ingericht in de tweede helft van 2014.
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Vooruitlopend op deze definitíeve inrichting zal medio 2013 de huidige parkeerplaats
aan de achterzijde van de Hangar voorzien worden van een tijdelijk voetbalveld . In de
definitieve inrichting wordt op deze locatie ook een voetbalveld aangelegd.
De gemeente heeft afgelopen periode acties ondernomen om de parkeeroverlast

rondom de school in Meerrijk te verminderen en de veiligheid te verbeteren. Diverse
acties hebben geleid tot verbeteringen. Er liggen er nog enkele punten ter verbetering
voor die op dit moment in behandeling zijn . Onder andere zullen binnenkort ter
plaatse van de huidige'keerlus' (die overbodig blijkt en alleen maar gebruikt wordt om
onrechtmatig ter parkeren) 3 à 4 parkeerplaatsen voor invaliden worden gerealiseerd.
Dit is een tijdelijke situatie (tot eind 2014), omdat in het definitieve plan geen
bovengronds parkeren is voorzien.
Tevens staan nog enkele zaken open vanuit de reeds gerealiseerde openbare ruimte.
Dit betreft voornamelijk het plaatsen van lantaarnpalen en het afwerken van het
kruispunt bij de huidige toegang tot de parkeergarage aan de Zanddreef. Het kruispunt

krijgt ter plaatse van de busbaan dan zijn definitieve afwerking. Deze punten worden
door ASR grotendeels op Z9n&-S-lll-epdl afgewerkt. Op deze dao is het in- en uitriiden
van de qaraqe van Meerriik niet moqeliik.
parkeergarage is van
Het definitief maken van het kruispunt bij de huidige inrit van de
een
belang vanwege de veiligheid in het gebied. De werkzaamheden vinden op
tot het
zondag plaats om de overlast zoveel mogelijk te beperken' Met betrekking

definitief maken van het kruispunt zullen nog enkele zaken rondom veiligheid en
bereikbaarheid afgestemd worden door ASR Vastgoed Ontwikkeling met betrokkenen.

Vervolg Meerrijk
Met de realisatie van fase 3 zijn alle geplande voorzieningen in Meerrijk bij elkaar
gebracht waarop de wijk zo lang heeft gewacht. Met het toevoegen van de resterende

woningen wordt gewacht tot hiervoor nieuwe interesse ontstaat. Met de ontwikkelaar
ASR Vastgoed Ontwikkeling houdt de gemeente hierover contact. De kans is reèel dat
dit niet direct op fase 3 aansluit. Daarom is de gemeente Eindhoven met ASR Vastgoed
Ontwikkeling in overleg over de tijdelijke afwerking van het gebied.
De duidelijkheid over de verdere invulling van de school in de Hangar laat nog even op

zich wachten.

Tot slot en diversen
Klachten
In Eindhoven lopen alle meldingen en klachten over het openbaar gebied via

l4 040

en de applicatie (app)'Buiten Beter'(meer ínformatie op www.eindhoven.nl ). Heeft u
klachten over een afgebroken bordje, afval, verlichting, hondenpoep, water(overlast)
etc? Meld dit dan via 14 040, of via de app'Buiten Beter,.
Brug naar Meerrijk
Na de bouwvakvakantie wordt gestart met de aanleg van de brug die vanaf Zandrijk

naar Meerrijk loopt. Oplevering van deze brug is eind 2014.

lnvalidenparkeerplaatsen in de porkeerkelder en strookvoor slechtzienden en
hellingbaan
Naar aanleiding van enkele opmerkingen gemaakt over de toegankelijkheid zal de
gemeente onderzoeken of verbeteringspunten mogel ijk zijn.

Jumboblokken
Het valt op dat de jumboblokken die verdeeld liggen over de tijdelijke
inrichting

periodiek door derden worden verschoven. Natuurlijk probeert
de gemeente samen
met ASR Vastgoed ontwikkeling de situatie onder controle te houden.
wij vragen
echter ook uw begrip voor deze tijdelijke situatie. Eind 2014, begin
201 5 worden alle
jumboblokken verwijderd, waarna de definitieve
situatie is gerealiseerd.
Graag zien wij u op maandag 22 april van 20.00 _ 21.30 uur
tijdens de
informatiebijeenkomst in de Hangar. wanneer u vragen heeft
over de bijeenkomst
kunt u met mij contact opnemen via telefoon 23g 60 5g.

Met vriendelijke groet,
John Jacobs

Projectmanager

