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Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van het Regionaal Meetnet Lucht Vier keer per jaar praten wij u bij over de verbinding
en Geluid. Met deze nieuwsbrief, die wij u vier keer per jaar toesturen, tussen het Regionaal Meetnet, lokale burgerinitiatieven
willen wij u informeren over de laatste ontwikkelingen op het gebied van en de betrokkenheid van gemeenten in het
luchtkwaliteit en geluidniveaus in de leefomgeving van Zuidoost-Brabant. luchthavengebied Zuidoost-Brabant.

Participatie
Het Regionaal Meetnet kan niet zonder haar 
partners; het succes van het project is in hoge 
mate afhankelijk van nauwe samenwerking. 
Partnerschap met andere overheden, maar ook 
kennisinstellingen en burgerinitiatieven. Alleen 
gezamenlijk is het mogelijk tot toegankelijke 
én breed gedragen kennis te komen over 
luchtkwaliteit en geluidniveaus.

Het inzichtelijk maken van deze verbanden is 
een belangrijke voorwaarde voor het behalen 
van deze doelstelling van het Regionaal Meetnet. 
Op pagina 2 van deze nieuwsbrief is daarom 
schematisch weergeven op welke wijze over
heden en diverse kennisinstellingen samenwerken. 
Op eenzelfde wijze worden later dit jaar ook 
de burgerinitiatieven in kaart gebracht. Beide 
kaarten gezamenlijk geven de situatie bij 
de start van het Regionaal Meetnet weer.

Uitrol
Na de zomerperiode wordt een start gemaakt 
met de uitrol van het Regionaal Meetnet. TNO 
is bezig met de voorbereidingen. Dat houdt in 
dat de meetboxen worden klaargemaakt en 
gekalibreerd. De eerste meetboxen worden in 
Eindhoven geplaatst. Daarbij wordt gecontroleerd 
of alles functioneert zoals de bedoeling is. Aan
sluitend volgt een gefaseerde uitrol die naar 
verwachting begin 2021 is afgerond voor 
de nu aangesloten gemeenten.

TNO neemt binnenkort contact op met de 
gemeenten die deelnemen aan het Regionaal 
Meetnet, om afspraken te maken over de 
plaatsing van de boxen. Daarnaast worden 
de wensen besproken van die gemeenten die 
meedoen met extra meetboxen voor eigen lokale 
vraagstukken. Met gemeenten die deelname aan 
het meetnet nog in beraad hebben, wordt door 
ODZOB contact opgenomen om antwoord 
te geven op hun vragen en om na te gaan 
of er nog aanvullende vragen zijn.

Groei
Het project heeft speciale aandacht voor het 
verbinden van allerlei initiatieven, reeds bestaand 
of nieuw in oprichting, met burgers, het Rijk, 
lokale overheden en kennisinstellingen. Centraal 
staat de vraag hoe ruimtelijke aspecten op 
heldere wijze gekoppeld kunnen worden 
aan de gezondheidsbeleving.

Wij nodigen u van harte uit om mee te denken 
en uw suggesties, verbeterwensen en feedback 
door te geven via meetnet luchthavengebied@ 
eindhoven.nl zodat we gezamenlijk kunnen 
komen tot breed gedragen kennis.

Een mooie eerste kennismaking is de nieuwsbrief 
van AiREAS die u hier kunt terugvinden.

Bijeenkomsten
Na de zomer wordt gestart met de eerste bijeenkomsten. In elk van de deelregio’s - De Kempen, 
Stedelijk Gebied, de A2-gemeenten en de Peelgemeenten - worden gedurende twee jaar meerdere 
bijeenkomsten georganiseerd. De eerste wordt gehouden in De Kempen. Naast vertegenwoordigers van 
de Kempengemeenten, schuift ook vertegenwoordiging van de kennisinstellingen (TNO, RIVM en/of 
IRAS) aan. Het doel is om informatie uit te wisselen en kennis te delen, zodat we van elkaar kunnen leren.

Speciale aandacht zal in de loop van 2020-2021 besteed worden aan burgerparticipatie-initiatieven.

In elke deelregio worden bijeenkomsten georganiseerd; een overzicht van de geplande bijeenkomsten 
wordt opgenomen in de volgende nieuwsbrief, die in september verschijnt.

Voor meer informatie kijkt u op www.odzob.nl/meetnet of stuur een bericht aan meetnet@odzob.nl Voor meer informatie over het Luchthavengebied Zuidoost-Brabant stuurt u een bericht aan 
meetnet luchthavengebied@eindhoven.nl

Initiatiefnemende partners Regionaal Meetnet: AiREAS, gemeente Eindhoven, Provincie Noord-Brabant, GGD Brabant-Zuidoost, RIVM, TNO, Universiteit Utrecht en Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
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