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In en rondom Meerrijk vinden momenteel verschillende ontwikkelingen plaats. Dit is 

belangrijk voor iedereen die het centrum Meerrijk bezoekt. Via deze wijkinfo willen we 

u graag informeren over een aantal zaken rondom parkeren, toegangswegen, 

inrichting achter de Hangar en de verbouwing van basisschool De Startbaan. 

Toegang parkeergarage vanuit Grasriik 

De tweede inrit van de pa rkeergarage wordt vanaf 14 mei geopend voor autoverkeer. 

Dan is de garage dus ook te bereiken vanuit Grasrijk, via de Grasbaan. De tijdelijke weg 

rondom de Hangar wordt vanaf deze datum afgesloten voor doorgaand verkeer en 

parkeren is vanaf dan alleen toegestaan in de parkeergarage. 

Om een fraaie entree en goede aansluiting te creëren wordt het kruispunt Grasbaan -

Grassavanne na de bouwvakantie aangepast. Afronding van deze werkzaamheden zijn 

gepland rond Kerst 2014. De inrit zal te allen tijde bereikbaar zijn en er wordt 

nauwelijks overlast verwacht voor u als bezoeker van het centrum Meerrijk. 

Optimalisering van de toegang vanuit Zandriik 

U en de gemeente vinden het belangrijk dat het centrum van Meerrijk goed en veilig 

bereikbaar is. Om deze toegankelijkheid te optimaliseren gaan we het volgende doen: 

• Bocht Zandrijk-Meerrijk aanpassen, zodat vrachtverkeer de bocht beter kan 

maken; 

• Kuispunt Noord (Zand rijk) aanpassen. 

Zodra er meer duidelijk is over de definitieve planning van bovenstaande 

aanpassingen zullen we u daarover informeren. 

Onlangs is gestart met de aanleg van de van de brug die vanaf Zand rijk naar Meerrijk 

loopt. De gemeente streeft ernaar om de brug eind september 2014 op te leveren. 



Inrichting gebied achter Hangar 

In september 2014 starten we met de definitieve inrichting van het gebied achter de 

Hangar (tussen Meerrijk en Grasrijk). Dit wordt ingericht als park, met een grondwal 

tegen de grote onafgewerkte betonnen wand. De gehele aanleg neemt circa een jaar 

in beslag. De grondwal wordt met 'groen' ingericht, zodat het groene karakter van het 

omliggende park tot in het centrum reikt. 

Verbouwing basisschool De Startbaan 

Basisschool De Startbaan breidt uit op de huidige locatie door 5 lokalen op het dak van 

de Hangar te bouwen. Hiervoor worden functies zoals Korein elders ondergebracht. 

Korein neemt eind 2014 de nieuwe locatie in gebruik in het centrum van Meerrijk. 

Medio 2015 is de verbouwing van de Hangar gereed. De tijdelijke huisvesting van de 

dependance van De Startbaan (locatie Zandkasteel 45-47-49) zal daarna worden 

opgeheven. 

Om de werkzaamheden aan de Hangar zo spoedig mogelijk en veilig te laten verlopen, 

wordt de tijdelijke weg rondom de Hangar voor het bouwverkeer opengesteld. Er zal 

naar verwachting weinig overlast zijn voor bezoekers van het centrum. 

Meldingen en/ of vragen 

Melding onderhoud openbare ruimte? 

In Eindhoven lopen alle meldingen en klachten over de openbare ruimte via het 

digitaal loket op www.e indhoven.nl, of via de applicatie (app) 'Buiten Beter'. U kunt 

eventueel ook bellen met het Klantcontactcentrum, telefoon 14 040. 

Vragen over Meerrijk? 

Wanneer u nog vragen heeft over de ontwikkelingen in en rondom Meerrijk, kunt u 

met mij contact opnemen, e-mail j.jacobs@eindhoven.nl,telefoon (040) 238 60 58. 

Met vriendelijke groet, 

John Jacobs 

Projectmanager 
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