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Verslag Leefbaarheidsoverleg Grasrijk 
5 oktober 2010, 20.00 uur, De Hangar 
 

Aanwezig:  Dick de Heus, Viola Bliek (Buurtbrigadier), Piet Gulickx (Parkstaete), Amanda 

Otten, Tom van der Hoeff (Voorzitter) (Grasrijk-Oost), Maurice Hommel 

(Gemeente), Ruben Trieling (Grashoek), Frans van Ham (Welzijn Eindhoven), 

Geert van Buul (secretaris - verslag) 

Afwezig met kennisgeving:   

Michel van de Moosdijk (Belangenvereniging Grasrijk-Oost), Jurgen Vos 

(Grashoek), Trudie Jarec (Bewonerscie. De Blinkerd), Erik-Jan Prins 

(Parkstaete), Peter Raaijmakers (Grasbelang), Antoon Hermsen (Grasrijk-

West) 

 

1. Opening 

Voorzitter Tom van der Hoeff opent de vergadering om 20.05 uur. 

 

2. Vaststellen agenda 

Er worden een aantal agendapunten omgewisseld; agendapunt 5 schuift door naar het 

volgende overleg. 

Tevens wordt er één agendapunt voor het Periodiek Overleg benoemd: de continuïteit van 

projectmanagement op Meerhoven. 

 

3. Verslag vorige overleg 

De actiepunten uit het vorige overleg: 

- Geen overleg geweest met betrekking tot het parkeeronderzoek; Maurice heeft 

echter wel bericht gehad. Eind oktober begin november komt er terugkoppeling van 

het onderzoek. Maurice vraagt na bij Menne wat er nu precies loopt. 

- Verkeersevaluatie: De werkgroep Infra is één maal bijeen gekomen; de overige 

werkgroepen nog niet. Het LO uit hier haar grote teleurstelling over. 

- Presentatie Joris (uit vorig LO) volgt nog via Maurice 

- Maurice informeert over de zaaipakketten die in het vorig LO besproken zijn 

- Evaluatie van het leefbaarheidsoverleg heeft plaatsgevonden; deze wordt door 

Maurice nog verspreid 

- SID’s: data uit de SID’s is beschikbaar gesteld. Op de Nieuwe Sliffertsestraat rijdt 50% 

te hard. Hier wordt bekeken of handhaving mogelijk is. Dick koppelt dit terug aan het 

LO. 

- Bestemmingsplannen zijn ondertussen beschikbaar (zie meerhoven.nl) 

- Onduidelijkheid over de parkeervakken op de Grasduin: blijft; en wordt meegenomen 

tijdens het parkeeronderzoek 

- Jongeren 2015: Niet tevreden over wat er tot nu toe bereikt is in het onderzoek. Gaat 

door als agendapunt naar het Periodiek Overleg; er komt een aanvullend onderzoek 

door een externe partij. Input van ons allen is daarbij gewenst. Presentatie van dit 

onderzoek zal derhalve dan ook niet in oktober 2010 plaatsvinden, maar in januari 

2011. 

- Speeltuin Grasrijk Oost is aanbesteed; verwachte uitvoering in november 2010. 
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4. Mededelingen Politie 

- Aantal inbraken in auto’s is weer toegenomen. Inmiddels heeft weer communicatie 

naar de bewoners plaatsgevonden, onder andere via de verenigingen. In Zandrijk 

voornamelijk navigatiesystemen in duurdere auto’s. In Grasrijk voornamelijk 

gelegenheidsdieven. 1 navigatiesysteem is door de politie terug gevonden. Daarna is 

nog een maal een geval van vernieling gemeld. Buurtbewoners zijn gevraagd om alert 

te blijven. 

- Luidruchtige overlast van 16 tot 18-jarigen rondom Parkstaete IV. Ook ogenschijnlijk 

een andere groep overlast-gevers in de omgeving van ’t Slingertouw. Verzoek vanuit 

de politie is om hier ook alert te blijven op uitwassen, en deze in ieder geval te 

melden. Nu daalt het aantal meldingen en zou de indruk gewekt kunnen worden dat 

er geen sprake meer is van overlast. 

- In Grasrijk-Oost is een buurtfeest geweest waar de muziek tot diep in de nacht 

doorgegaan is. Hier heeft de politie geen overlastmeldingen over ontvangen. Ook 

hier de vraag om bewoners om die wel te doen, om zo in beeld te krijgen waar er 

sprake van overlast is. 

- Op de kruising van de Grasdreef met de Meerhovendreef, op dezelfde locatie als in 

2008, heeft een grote oplegger een lantaarnpaal en VRI geramd. Reden van dit 

ongeluk is nog onbekend. 

- Over Flight Forum heeft de politie een aantal wensen over de inrichting gedeeld met 

het stadsdeelteam 

 

5. Locatie Trapveld 

- Aftrap door Maurice; via de klantbordgroep ‘park’ is dit ingekomen: voetbal, jop en 

verlichting staat in de top 3. In overleg met o.a. Welzijn en politie is de locatie 

bepaald; bestaande basketbalveld op de hoek van de Grassavanne met de Grasbaan 

is hiervoor gekozen. Dat was echter tegen de bestaande afspraken van de gemeente 

met Parkstaete in. De goaltjes die geplaatst zijn, zijn nu verplaatst naar de skateramp. 

De locatie is dus niet definitief. 

- Op Landforum-Oost is nog ruimte voor een trapveld; aan de Graslook is ook ruimte – 

in de Grashoek is geen ruimte, tenzij in De Groene Spie (formeel gemeente 

Veldhoven).  

- Nu wordt oogluikend (door de doelgroep 8-17 jarigen) gebruik van veld 5 van DBS 

getolereerd. Eigenlijk moet er voor de komende 2 jaar een betere oplossing komen in 

de vorm van een verhard trapveldje. Maurice neemt contact op met Rik om de 

wensen nogmaals te bespreken. 

- Voor het veld bij Parkstaete moeten nog gebruiksregels opgesteld worden. Deze 

zouden gepubliceerd worden op een gebruiksbord. Maurice vraagt de status na. 

 

6. Mededelingen bewoners 

- Zijn actiepunten geworden; zie daarvoor dan ook punt 9 ‘actiepuntenlijst’ 
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7. Nieuwsbrief 

Items voor de 2
e
 nieuwsbrief: 

- Voorstellen van Viola en Frans 

- Gedrag van bijvoorbeeld de kinderen-naar-schoolbrengende ouders rondom ’t 

Slingertouw 

- Samen met Rik een stukje over voorzieningen in de wijk 

- Grasrijk-Oost: onder andere nieuwe speeltuin 

- Grashoek: nieuwe speeltuin (Geert combineert dit tot 1 verhaaltje) 

- Grasrijk-West: Piet zorgt voor input 

- Meerhoven.nl: stukje door Ruben 

- Stukje over hondenpoepbeleid  

- Ontsluiting Hovenring? Zou goed zijn om dit als ‘vooraankondiging’ te doen. Maurice 

informeert hier naar bij Menne 

Deadline voor het inleveren is 23 oktober 2010, in de mailbox geert@grashoek.org. 

De bezorging zal dan medio helft november plaatsvinden. 

 

8. Mededelingen gemeente 

Entente Florale ging goed, met wat bevindingen. Het jury-rapport komt in november. 

 

9. Actiepuntenlijst 

- Grasjonker: plannen zijn wel bekend; nog geen realisatiedatum. Maurice gaat samen 

met Feitse om tafel met de ‘overburen’ (Schaapsdijk) om daar zorgen weg te nemen 

- Groene Spie: Patsstelling nog steeds actueel. Maurice informeert bij Cees Mels naar 

de status. Gaat ook door als agendapunt naar het PO 

- Parkeertelling: zie eerder; resultaten eind oktober/begin november bekend 

- Terugkoppeling: Tussentijdse terugkoppeling van actiepunten meer via de mail doen, 

of in klein overleg met de betreffende vertegenwoordiging van het deelgebied. De 

totale lijst is wel bijgewerkt, door een storing is deze echter niet verzonden. Dit zal 

alsnog gebeuren. Ook wordt er een planning toegevoegd. 

Nieuw: 

- Grasrijk-West: de toerit naar het winkelcentrum staat nog steeds regelmatig onder 

water 

- De oude locatie van de glasbakken aan de Grassavanne is erg vuil. Piet zal dit bij 

14040 melden 

- Wateroverlast bij de gerenoveerde paden bij Parkstaete. Eén van de paden is niet 

gedaan; de andere 2 paden lopen onder water 

- Vervanging Bomen bij Parkstaete; deze zijn ook door Tom al gesignaleerd en 

gemarkeerd. Tom heeft een totale inventarisatie gemaakt. Deze is eerder naar 

beheer gestuurd, maar er lijkt nog niets mee gedaan te zijn. Ook wil Hans Franken de 

lijst graag hebben, in verband met ‘garantie’. Maurice gaat hier nog achter aan. Tom 

verstrekt Maurice nogmaals de plattegrond met de betreffende bomen. 

- Hondenbeleid lijkt niet erg bekend bij de buurtbewoners – met name regelgeving 

omtrent de HLT’s; dit wordt een artikel in de nieuwsbrief 

- Er vindt regelmatig géén terugkoppeling vanuit KCC plaats. Ontvangst van de melding 

gaat goed – deze wordt per brief bevestigd. Daarna blijf je als melder in het 

ongewisse. Je zou je melding moeten kunnen volgen, en op de hoogte gehouden 

moeten worden 
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10. Wat verder ter tafel komt 

- Hondenbeleid: in aanvulling op de HondenLosloopTerreinen lijkt er een brief in 

omloop te zijn waar gehandicapte hondenbezitters in verteld wordt dat zij hun hond 

overal de behoefte mogen laten doen, zonder dat ze dit op hoeven te ruimen. Deze 

wordt niet herkend. Bij het aanspreken van deze mensen worden echter 

dooddoeners als ‘ik betaal toch hondenbelasting, dan ruimt de gemeente het maar 

op’ gebruikt. Wordt meegenomen in het reeds genoemde artikel in de nieuwsbrief. 

- Onderhoud van gras tussen DBS en Parkstaete; nu is het ‘een zootje’. Hier moet 

samen met beheer een slimme keus gemaakt worden: of een strak grasveld, of een 

veld met wilde bloemen. Maurice zet deze door naar beheer. 

- Piet: Willem Overgoor, Parkstaete, had zich opgegeven voor de infra-werkgroep maar 

zou nog niets gehoord hebben? Volgens Ruben was Willem aanwezig tijdens het 

overleg, en is dat dus opgelost. 

- Ruben: Verzoek aan Maurice om relevante meldingen vanuit de Grashoek door te 

sturen naar de buurtvereniging. Tom onderschrijft dit – afgesproken om dit voor alle 

gebieden te doen. 

- Volgende keer agendeert Geert de planning van de overleggen van 2011. Afspraken 

komen op de donderdag. 

 

11. Sluiting 

Om 22.00 uur sluit Tom de vergadering. 

 

 

 

Volgende overleg op dinsdag 7 december 2010 

 


