
Verslag Leefbaarheidsoverleg Grasrijk  Pagina 1 van 5 

Verslag Leefbaarheidsoverleg Grasrijk 
17 mei 2011, 20.00 uur, De Hangar 
 
Aanwezig:  Dick de Heus, Viola Bliek (Buurtbrigadier), Antoon Hermsen, Erik-Jan Prins, 

Peter Raaijmakers (Grasrijk-West), Tom van der Hoeff (Grasrijk-Oost), Maurice 
Hommel (Gemeente), Ruben Trieling (Voorzitter), Feitse Bootsman, Roland 
Heerkens (Grashoek), Reina Maneffe (Grasrijk Oost – de Blinkerd), Jeremy 
Mans (Van Wanrooij Bouwprojecten), Geert van Buul (secretaris - verslag) 

 
1. Opening 
Om 20.00 opent Ruben de vergadering, met een speciaal welkom aan Jeremy Mans van Van 
Wanrooij bouwprojecten. 
 
2. Verslag vorige vergadering 
Eén correctie op het verslag wordt besproken (punt 5; projectleiding Hovenring). Het verslag 
wordt vervolgens vastgesteld.  
 
Tevens zijn de actiepunten behandeld die in het verslag opgenomen zijn: 
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- Maurice: Wendy heeft nog geen reactie gegeven. Dit punt wordt samen opgepakt 
met de werkgroep infra en de werkgroep parkeren van de verkeersevaluatie. 

- Slecht functioneren van de VRI: Maurice heeft nog geen uitsluitsel gekregen over dit 
onderzoek. 

- Menne Talsma heeft een voorstel gemaakt voor het Grassijsje; men was echter bang 
voor precedent-werking, voorstel is derhalve afgekeurd en wordt opnieuw gemaakt. 
Er zijn nog geen Snelheids Informatie Display’s (SID’s) geplaatst omdat die pas na de 
zomer beschikbaar zijn. Wel is er contact met Luc Stevens over de voortgang. 

Pagina 3: 

- De opdracht voor het opmeten van de drempels op de Grassavanne is verstrekt, de 
uitslag is echter nog niet bekend. 

- Maurice heeft nog geen reactie gehad op de vraag of er een bewonersbijeenkomst 
komt over de Hovenring. Maurice neemt hier opnieuw actie op. Dit geldt ook voor 
het waarborgen van de gestelde milieunormen. 

- Bereikbaarheid Grassteppe/Grasdreef: deze blijft tijdens de bouw van de Hovenring 
beschikbaar. De aannemer zal hier samen met de projectleider een plan voor 
opstellen. 

Pagina 4: 

- Frans van Ham is tijdelijk benoemd als sociaal manager voor De Hangar. Frans heeft 
dit signaal meegenomen. Het is onbekend of dit opgelost is/kan worden. 

- Antoon heeft een artikel voor de nieuwsbrief geschreven. 
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- De omwonenden zijn er over geïnformeerd dat er geen bushalte komt ter hoogte van 
de Grasbaan. 

- De Bruggen in Park Meerland zijn geopend. 

- Maurice stuurt in de week van 17 mei de actuele actiepuntenlijst door. 
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- Tussenoverleggen hebben plaatsgevonden; de nieuwe overleggen moeten weer 
gepland worden. 

- De eiken in de Grashoek zijn in 2009 nog gecontroleerd; zie de uitgebreide 
mailwisseling hierover tussen Buurtvereniging Grashoek en de Gemeente. 

- Nog geen terugkoppeling vanuit de gemeente over het nest van de processierupsen. 

- De bomen die vervangen hadden moeten worden, zijn vervangen. Uitzondering zijn 
de halfdode bomen. 

Pagina 6: 

- De paaltjes zijn besproken in het tussenoverleg in Grasrijk-Oost 
 
3. Mededelingen politie 

- Het skatepark is gereed en wordt goed gebruikt, helaas ook voor doeleinden waar het 
niet voor bedoeld is, zoals barbecuen. De officiële opening vindt ‘s middags op de 
Meerhovendag (26 juni) plaats. 

- Kleine criminaliteit lijkt op te komen in Grasrijk; diefstal van wieldoppen, auto-
emblemen, fietsen. Vaak wordt er géén aangifte gedaan, terwijl dat wel absoluut 
noodzakelijk is om te kunnen volgen hoe het gaat in de buurt, nog afgezien van het feit 
dat een verzekeraar dit ook zal vragen. Ook raakvlakken met baldadigheid. Aangifte is 
overigens vaak ook later, zodat eventuele getuigen die wel aanwezig zijn geweest, ook 
niet meer gehoord kunnen worden. 

- Er zal komende tijd extra aandacht zijn voor de veranderende verkeerssituaties in 
Grasrijk 

- De Meerhoven-blog is gestart. Er is nog niet heel erg veel animo voor; dat moet nog 
wat groeien. Het is een bewuste keuze om een besloten omgeving te maken, zodat ook 
direct contact tussen politie en bewoners mogelijk is. Nieuwsberichten mogen 
uiteraard overgenomen worden. 

- Flightforum is nog steeds een aantrekkelijke racebaan. Aan de opmerkingen die destijds 
door zowel politie als bewoners gegeven zijn voor herinrichting, is geen gehoor 
gegeven. Er wordt nu wel, gezien de huidige overlast, opnieuw naar oplossingen 
gezocht. 

- Ruben vraagt naar oorzaak en afloop van het ongeval op de Grassteppe. Dit is niet 
bekend, en wordt uitgezocht. 

 
4. Bespreken bouwplan 20 

- Jeremy Mans van Van Wanrooij Bouwprojecten geeft een uitleg over “Het Groene 
Hof” (Grasrijk Bouwplan 20). 

- De presentatie is separaat beschikbaar via de website 
- De kopers van de woningen komen uit: Grasrijk (7), Zandrijk (2), Eindhoven [incl. 

Meerhoven] (39) 
- Eventuele vragen of opmerkingen bestemd voor Van Wanrooij kunnen bij de 

secretaris aangegeven worden 
 

5. Voortgang Leefbaarheidsoverleg 
- De frequentie van het LO is prima. 
- De opvolging van actiepunten blijft echter wel een punt waaraan gewerkt moet 

blijven worden, omdat dit een grote dissatisfier is bij de deelnemers. 
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- De deelnemers delen hun visie op hoe het leefbaarheidsteam nu functioneert. 
Conclusie van enkele deelnemers is dat de politiek wel wil, maar dat de 
daadwerkelijke uitvoering complexer blijkt en daardoor niet altijd evengoed uitvalt. 
Ook omdat bewoners misschien wel te veel inspraak verwachten op basis van de 
signalen die de politiek geeft.  

- Ook wordt de beschikbare capaciteit nogmaals onder de aandacht gebracht; 
sommige actiepunten lopen niet doordat er niet of niet voldoende capaciteit voor 
beschikbaar is. 

- Vragen of verzoeken die via het KlantContactCentrum (KCC) ingelegd zijn, zijn terug 
te vinden in een systeem. Vragen die niet via het KCC binnen komen, staan daar 
echter niet in. De gemeente is voornemens om vragen die niet via het KCC 
binnenkomen, ook dezelfde route te laten lopen. Het grote voordeel daarvan is dat 
vragen en verzoeken dan beter te routeren zijn, en daarmee beter te controleren 
zijn. Maurice moet dit nu zelf monitoren, en dit kost veel tijd en vergt een goede 
administratie. 

- De laatste vraag die de deelnemers stellen, is waar het mandaat ligt. Heeft het 
leefbaarheidsteam mandaat om veranderingen te bewerkstelligen? Nu lijkt het alsof 
dat mandaat op te veel schijven en verschillende plekken ligt. Voorstel is om dit 
nogmaals met Mary en Dieke te bespreken tijdens het PO. 

- De gemeente is destijds dit leefbaarheidsoverleg gestart, en heeft de coördinerende 
rollen naar zich toe getrokken (voorzitterschap, secretariaat). De tijd lijkt nu rijp te 
zijn om dit bij de bewonersvertegenwoordiging te beleggen.  

- Afgesproken wordt dat het voorzitterschap en het secretariaat in zijn geheel bij de 
bewonersvertegenwoordiging komt te liggen.  

- Geert neemt het op zich om een jaarplanning te maken [zie laatste pagina verslag!], 
en voortaan in overleg met Maurice de agenda te bepalen (en te verspreiden). 

- Het voorzitterschap en het maken van de notulen (als onderdeel van het 
secretariaat) lagen al bij de bewonersvertegenwoordiging, dat blijft zo. 
 

6. Werkzaamheden in Grasrijk 
- Landhof: bouwrijp maken van Landhof start in juni 2011. Bouwverkeer zal via de 

Grassteppe geleid worden. Het door de bewonersvertegenwoordigers gevraagde 
alternatief via de Heerbaan schijnt niet gehonoreerd te kunnen worden. Een hele 
duidelijke reden is daarvoor niet gevonden. 

- Verlengde Meerhovendreef: Er is nog een aantal zaken dat verhelderd moet 
worden met betrekking tot bebording en belijning. Dit wordt met Robert Blanken 
kortgesloten. 

- Groene Spie: We moeten elkaar houden aan de gedane toezeggingen aangaande 
de inrichting. De bewoners van de Grashoek (specifiek: de Grasduin – de groene 
spie is immers het verlengde van hun achtertuin) moeten op dezelfde manier als 
de Veldhovense bewoners betrokken worden bij de plannen. De realisatie staat 
nog steeds voor eind 2011-begin 2012 in de boeken, de onderhandelingen lopen 
echter nog. De reeds geplande bewonersinformatieavond is wederom 
verschoven. Het is nog niet duidelijk wanneer die nu plaats gaat vinden.  

- Open plekken in de wijk: in de krant lezen we uitspraken van Mary Fiers dat open 
plekken mooi benut kunnen worden voor tijdelijke trapveldjes en dergelijke. De 
praktijk lijkt weerbarstiger te zijn. Er lijkt namelijk nog steeds ruimte te zijn, maar 
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zo snel kavels in de verkoop komen, lijkt er niets meer mogelijk te zijn. Dieke 
maakt hierover nogmaals een afspraak met Jos Luijten, om helder te krijgen wat 
nu exact de mogelijkheden zijn. 

 
7. Mededelingen bewoners 

- De bruggen in Park Meerland zijn niet toegankelijk voor scootmobielen. De 
aanwezigen onderschrijven het nut van de huidige blokkeringen om auto’s te 
weren. Voorstel is om wel ruimte te maken voor scootmobielen. Dit wordt door 
Maurice met Marcel van Meel (projectleider Park Meerland) besproken. 

- De varkensrug/jumboblok Graskant / Grasland is weggehaald. Maurice zal de 
planning uitzoeken; dit blok moest namelijk om veiligheidsredenen weg en zal 
vervangen worden door een verzinkbaar paaltje. 

- De hulpdiensten kunnen niet altijd de locatie vinden waar zij naar toe moeten. Dit 
is al vaker besproken, en blijft ook bij de hulpdiensten een punt van aandacht. 
Welke zaken kunnen nu nog ter verbetering opgepakt worden, zeker met de 
aanstaande veranderingen in Grasrijk? Bijvoorbeeld een TomTom voor 
hulpdiensten. 

- Punaises en drempels in Meerhoven zijn soms wat moeilijk te nemen door 
mensen met problemen aan het bewegingsapparaat. Op het Zandkasteel wordt 
nu een pilot gehouden met nieuwe drempels. Er zijn nog geen tijdslijnen 
besproken. Direct na het zomerverlof worden er echter wel SID’s opgehangen op 
’t Zandkasteel. Over drempels is in de verkeersevaluatie besloten om deze op 
straatniveau te behandelen – dus in de leefbaarheidsoverleggen. Evaluatie van 
deze drempels komt derhalve ook terug in het Leefbaarheidsteam Grasrijk, in het 
vierde kwartaal.  

- Is de achterkant van een woning nu openbaar gebied of achterpad? Indien het 
openbaar gebied is, zijn veranderingen vergunningplichtig. Maurice zal dit 
uitzoeken. Als ze vergunningplichtig zijn, zal er ook handhaving moeten komen. 
Daar is echter voorlopig geen capaciteit voor beschikbaar. De vraag is dus: wat is 
het juridisch karakter? 

 
8. Rondvraag 

- Geen vragen of opmerkingen 
 
9. Sluiting 
Ruben sluit de vergadering om 22.15 uur. 
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CONCEPT VERGADERDATA 2011 
 
Frequentie: eens per twee maanden 
 
Dinsdag 5 juli 
Dinsdag 6 september 
Dinsdag 8 november 
 
 


