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

Peter Raaijmakers (Grasrijk-West), Maurice Hommel (Gemeente), Feitse 
Bootsman, Nathalie de Munk (Grashoek), Rijna Marneffe (Grasrijk Oost – de 
Blinkerd), Jan Josten (Gemeente – Transferium), Robert Blanken (Gemeente – 
Hovenring), Geert van Buul (secretaris - verslag) 

 
1. Opening 
Maurice opent de vergadering omstreeks 20 uur. We besluiten de agenda wat om te gooien 
omdat sommige deelnemers dan op tijd weg kunnen.  
Agendapunt ‘Klankbordgroep Park’ is komen te vervallen. 
 
2. Mededelingen Politie 

- Veel van de mededelingen zijn al op de weblog geplaatst (en doorgeplaatst op 
www.meerhoven.nl)  

- Voornamelijk Zandrijkse problematiek: overlast van motorcrossers; ook op Park- en 
Flightforum en in Park Meerland 

- Op flightforum is zaterdag een auto tegen een lantaarnpaal gereden 

- Er heeft een voorlichtingsavond voor senioren plaatsgevonden op de Blinkerd; daar zijn 
tips gedeeld over veiligheid; dit is voor zowel politie als bewoners een vruchtbare avond 
geweest 

- Een oudere dame is op straat beroofd van haar tas in de omgeving van het tijdelijk 
winkelcentrum 

- De wooninc-huur appartementen aan de Grasland hebben een bewonerscommissie 

- Er doen wat verontrustende berichten de ronde over de bio-massa centrale; met name 
over de veiligheid van de buiten opgeslagen houtsnippers. De politie heeft bevestigd 
gekregen dat er geen zorg hoeft te zijn voor broei of voor bijvoorbeeld brand door 
vuurwerk; daar zijn de omstandigheden niet geschikt voor 

- Rond de centrale en in Waterrijk hangt jeugd rond, voornamelijk uit Veldhoven. Er is 
goed contact te maken met deze jongeren. Er zijn dan ook afspraken met deze groep 
gemaakt, en ze worden goed in de gaten gehouden 

- In het park blijft overlast van bromfietsers; deze zijn nauwelijks aan te pakken 

- Rondom Basisschool ’t Slingertouw lijkt de (parkeer-)overlast weer wat te stijgen. De 
touwtjes moeten hier weer wat aangetrokken worden. De eerste bekeuringen zijn reeds 
uitgeschreven 

- In Grasrijk zijn twee motoren gestolen uit parkeerkelders 

- Overige criminaliteit valt mee; 1 woninginbraak omgeving Grassavanne 

- De interlandwedstrijd Oranje onder 19 tegen België op Sportpark Meerhoven is goed 
verlopen; de file op de Meerhovendreef was wel langer dan normaal 

- Op de Grasjonker is ingebroken in een Audi – hier is geen aangifte van gedaan. Verzoek is 
wel om dit áltijd te doen! 

- In de Grashoek is opnieuw gebleken dat de éne ingang van de wijk (via de Grassteppe) 
een potentiële bottleneck is 
 



Verslag Leefbaarheidsoverleg Grasrijk  Pagina 2 van 4 

 
3. Transferium: Jan Josten 

- Sinds de presentatie van de eerste plannen is er weinig gebeurd. De locatie blijft 
tegenover de McDonalds, aan de Noord-Brabantlaan. Wel is het aantal parkeerplaatsen 
teruggebracht tot 225, plus 18 plaatsen voor touringcars. 

- Ontsluiting van het transferium zal plaatsvinden via de Sliffertsestraat; en dus via de 
afslag N2 – Meerenakkerweg 

- Het terrein zal afgesloten zijn met slagbomen. Parkeren voor de 1e dag kost €3,00. Elke 
volgende dag kost €10,00. Er zal een beheerdersgebouw komen, waar onder andere 
koffie en wifi beschikbaar zal zijn. Ook is er een fietsenstalling voorzien 

- De uitstraling van het terrein zal ‘groen’ zijn – het terrein zal normaal gesproken 7*24 
uur open moeten zijn (via de automaat betalen); dit is nog niet definitief 

- De busbaan op de Noord-Brabantlaan moet voor dit doel naar de ‘buitenkant’ gelegd 
worden (ligt nu midden op de Noord-Brabantlaan), zodat parkeerders direct op de bus 
kunnen stappen 

- De pilot duurt 5 jaar; aanbesteding is nog gaande. Medio maart/april zouden de 
werkzaamheden moeten beginnen, zodat nog voor de zomervakantie het transferium 
geopend kan worden 

 
4. Verslag vorige vergadering 
Terugkoppeling op de actiepunten: 
- Situatie Grassijsje; een nieuw voorstel maken is niet haalbaar gebleken (met name qua 

uitvoering) – het vervolgtraject loopt nu. SID’s worden binnenkort geplaatst, op basis van 
die analyse kunnen verdere stappen bepaald worden. Peter geeft aan dat er in één straat 
wel een streep getrokken is, die optisch versmalling brengt en daardoor wellicht de 
snelheid reduceert. Peter achterhaalt welke straat dit is. 

- Hovenring: Er is géén bewonersbijeenkomst geweest. De vraag aan Imro omtrent 
milieunormen is onbeantwoord gebleven, Maurice vraagt opnieuw na. 

- Frans van Ham heeft inmiddels afscheid genomen. Er komt een nieuwe sociaal manager. 
Wie en per wanneer is onbekend. 

- Bereikbaarheid bruggen in Park Meerland: Opgelost; zijn toegankelijk. 
- Jumboblok Grasland vervangen door verzinkbaar paaltje: Onbekend (Maurice). 
- Achterkant woningen versus vergunningen: Nog geen definitief oordeel; feitelijk is er 

geen beleid voor. 
 

5. Nieuwsbrief Leefbaarheidsteam  
Items voor in de komende nieuwsbrief van het leefbaarheidsteam: 
- Update Hovenring 
- Update Transferium 
- Update bio-massa centrale 
- Locatie Slingertouw Waterrijk (Robert van der Velden, dir. Slingertouw vragen) 
- Woningverkoop? 
Extra punten gaarne aangeven bij Geert 
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6. Hovenring: Robert Blanken 
- Er is een wijkinfo bezorgd over de planning en over nieuwe uitkijkpunten om het werk te 

kunnen bekijken. 
- De werkzaamheden liggen goed op schema, voor het wegenbouwkundig deel geldt dat 

de deklagen en de markering komende week worden geplaatst. De staalconstructie 
wordt spannend. De 1e brugdelen zijn per schip onderweg van België naar Eindhoven, en 
worden in de nacht van 15 op 16 oktober aangevoerd en geplaatst. Er zijn nu meer 
werkzaamheden gepland in de fabriek, zodat er minder ter plaatse bij de Hovenring 
gedaan hoeft te worden.  

- Er zijn in totaal 4 watertransporten; 3 voor de brugdelen en 1 voor de pyloon. Die wordt 
eind november in twee stukken van 35 meter aangevoerd. Voor die tijd moet de ring 
gebouwd zijn, op 1 segment na. Daar is dan ruimte voor de aanvoer van de pyloon. Zodra 
die recht op staat, wordt het laatste segment ingehesen. 

- Op 30 december moet het werkvak open voor autoverkeer; daarna blijven er 
werkzaamheden noodzakelijk en zullen er ook rijbanen afgesloten worden. Voor de 
fietsers geldt dat zij nog even geduld moeten hebben; de fietsrotonde opent pas per 
medio mei. 

- De Hovenring is opgenomen in het strooischema bij slecht weer. Vraag is wel hoe 
nauwkeurig de strooiwagen kan strooien, zonder dat het zout op de auto’s er onder 
belandt.  

- Feitse vraagt zich af of de vormgeving van de Hovenring conform bouwbesluit is; de 
ballustrade bestaat enkel uit horizontale delen; waardoor je er overheen zou kunnen 
klimmen / vallen.  

- De rotonde Heistraat zit in de bestemmingsplanprocedure bij de gemeente Veldhoven; 
deze valt buiten het werk Hovenring; dat houdt op ter hoogte van de benzinepomp 

- Aan de toeritten van de Meerenakkerweg komen straks ook verkeerslichten te staan 
- Robert zal ook de uitvoering van het transferium gaan doen 
 
7. Mededelingen bewoners 
- Feitse meldt nogmaals dat de groene driehoek tussen Grasbaan, Grasjonker en Het 

Schaapsdijk uit te grote kavels bestaat, en daardoor braak blijft liggen. Feitse doet nog 
een laatste poging om constructieve medewerking te krijgen op de ideeën die hij 
meermaals heeft ingediend. Maurice zal de status bij Kim navragen. 

- Nathalie geeft aan dat de bocht bij het nieuwe gedeelte van het Graslook gevaarlijk is, en 
je zo het waterreservoir in kunt rijden. Veel mensen rijden hier al door de berm. Als het 
glad is, is die kans natuurlijk nog groter, het is een redelijk krappe bocht. Maurice kijkt of 
hier iets aan te doen is. 

- Vraag is of het politie keurmerk nog bestaat, en zo ja – of dat voor de meeste woningen 
dan niet vernieuwd moet worden? 
(Antwoord: het certificaat is 10 jaar geldig – daarna is het niet te verlengen, maar moet 
een nieuw certificaat aangevraagd worden. Meer informatie vind je op: 
http://www.politiekeurmerk.nl/nieuws/030708_hercertificering_pkvw_gewijzigd) 

- Antoon stuurt nog een mail na over de varkensrug aan de Grashoen (hoek Grassavanne) 
 

http://www.politiekeurmerk.nl/nieuws/030708_hercertificering_pkvw_gewijzigd
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8. Mededelingen gemeente 
- In de Grashoek worden op bepaalde plaatsen de kaboutermutsen vervangen door in 

specie gelegde trottoirbanden. Maurice geeft de concept planning door. 
- José Goud heeft de stand van zaken voor Landhof doorgegeven: 

o Voor Landhof-Zuid is de bouwvergunning verleend; daar zal in Q2-2012 gestart 
worden met de bouw 

o Voor het Hof van Zeelst zal nog in 2011 gestart worden 
o Elkrijk is nog niet duidelijk 

- Maurice nodigt voor het komende LO vertegenwoordigers van de CPO projecten uit, om 
hun projecten toe te lichten 

- Op fase 2 van Landhof (gedeelte tussen Groene Hof en de Noord-Brabantlaan) is nog 
geen zicht 

- 2011 is het laatste jaar dat er bladkorven geplaatst worden door de gemeente 
 
8. Rondvraag 
- Erik-Jan: Waar vindt ontsluiting van winkelcentrum Meerijk in Grasrijk plaats? 

Via de Grassavanne, waar nu het tijdelijk winkelcentrum ligt. 
- Erik-Jan: Wat zijn de beeldnormen voor de beukenhaagjes rondom de fietspaden? Als 

een beukje niet meer aan slaat wordt dat verwijderd. Zo dunnen de haagjes snel uit. 
Maurice informeert. 

 
9. Sluiting 
Maurice sluit de vergadering om 21.58 uur. 
 
 
 

VOLGENDE VERGADERING 
Donderdag 1 december - 20.00 uur, De Hangar 


