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De komende maanden worden veel werkzaamheden uitgevoerd in en rondom 
Meerrijk. In deze wijkinfo willen wij u hierover graag informeren. 

Plattegrond 
Bij deze wijkinfo treft u een plattegrond aan. De nummers op het kaartje 
komen overeen met de nummers in deze wijkinfo. 

Bouwweg 
Afgelopen weken hebben wij de bouwweg die door Meerland loopt verlengt 
over het voormalige bouwterrein van Meerrijk. Op deze manier kunnen we het 
grootste gedeelte van de werkzaamheden bereiken via de bouwweg. Hiermee 
beperken we -Ele overlast-voor- cle \\tijk. 

Werkzaamheden voor de bouwvakantie 

1. Aanleg grondwal 
Er wordt een grondwal aangelegd tegen de betonnen wand in Meerrijk, 
tussen Meerrijk en de Hangar. De grondwal wordt gemaakt met grond 
uit de bouwweg die voor Meerrijk ligt, aan de zijde van Meerland. De 
grond vervoeren we over de buiten gebruik gestelde weg om de 
Hangar. Deze werkzaamheden duren tot eind oktober 2015. 

Werkzaamheden in de bouwvakantie 

2. Vervangen anti sliplaag op de Zandbrug 
Dit werk kan alleen uitgevoerd worden als het droog is. De uitvoering 
duurt 1 week. 

3. In de bouwvakantie wordt er ook gestart met de verbouwing van de 
Saltoschool De Startbaan. Deze werkzaamheden duren tot eind 2015. 

Werkzaamheden na de bouwvakantie 

4. Noordelijke ingang parkeergarage Meerrijk 
Aan de noordzijde van Meerrijk wordt de ingang naar de parkeergarage 
omgebouwd naar de definitieve situatie . Deze werkzaamheden starten 
eind september en duren tot begin november. 
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Werkzaamheden in 2016 

5. Aanpassen kruising Zandstrand - Zandkasteel 
Bij dit werk brengen we de asfalt toplaag aan op het Zandstrand naar 
Meerrijk toe. Verder worden 2 bochten aangepast zodat de oversteek 
voor fietsers veiliger wordt. Dit werk duurt tot februari 2016. 

6. Aanleg park tussen Meerrijk en Grasrijk 
Eerst zullen we al het grondwerk uitvoeren. De grond ontgraven we 
weer uit de bouwweg voor Meerrijk. Het transport loopt via de bouwweg 
door Meerland. Afhankelijk van onder andere het weer kunnen we dit 
werk in het voorjaar van 2016 afronden. De beplanting kunnen we 
vanaf oktober 2016 aanbrengen . 

7. Opbreken bouwweg 
Na afronden van het grondtransport voor het park breken we de nieuw 
aangebrachte bouwweg over het voormalige bouwterrein van Meerrijk 
op. De bouwweg door het park handhaven we voorlopig nog wel , 
aangezien die gebruikt wordt om Meerrijk af te bouwen. De planning 
hiervan is nog niet bekend. 

8. Fietsers- en voetgangersbrug 
In het voorjaar van 2016 starten we met het maken van een brug voor 
fietsers en voetgangers vanaf Meerrijk in de richting van Waterrijk. 

Vragen 
Mocht u nog vragen hebben over de werkzaamheden dan kunt u contact 
opnemen met ondergetekende viae-mail : m.van.meel@eindhoven.nl. Voor 
overige vragen kunt u contact opnemen met telefoonnummer 14040. 

Met vriendelijke groet, 

Marcel van Meel 
projectleider 
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