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Notulen   

 

Betreft: vergadering van 1 december 2011, locatie De Hangar, aanvang 19.30 

uur.  

 

Aanwezig: namens Gemeente Eindhoven 

 

Jeroen Rijnders (aanwezig in 2
e
 deel i.v.m. voorlichting bouwkavels het 

Schaapsdijk) 

Maurice Hommel 

 

Aanwezig: (onder andere) 

 

Vertegenwoordigers Landhof Zuid en Hof van Zeelst 

Vertegenwoordigers De Blinkerd 

Antoon Hermsen 

Tom vd Hoeff 

Roland Heerkens 

Peter Berlijn 

Feitse Bootsma 

Erik-Jan Prins 

 

Aanwezig Politie Strijp: 

Geen 

 

Afwezig met kennisgeving: 

 

Politie 

 

Notulist: Peter Berlijn 

 
Uitnodiging Leefbaarheidsoverleg Grasrijk 
01 december 2011, 20.00 uur, De Hangar 
 
Agenda 
 
1. Opening 
2. Mededelingen politie 
3. CPO projecten :  
 Landhof Zuid 
 Hof van Zeelst 
4. Verslag vorige vergadering 
5. Nieuwsbrief 
 6. Mededelingen/vragen bewoners 
7. Mededelingen gemeente  
8. Rondvraag 
9. Sluiting 
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Bijlage: mailberichten ‘mededelingen bewoners’: 
 
Van: Bewonerscommissie De Blinkerd 
 
Bij deze enkele agenda punten van de Bewoners Commissie De Blinkerd. 
Inzinkbaar paaltje aan de busbaan Grasland/Graskant. 
Plantsoen aan de voorkant van de Blinkerd kan dat net zo geplant worden als bij de bushalte . 
Er zou een plattegrondplaat komen aan de busbaan voor de ambulances. 
Bij deze wilde ik nog even doorgeven dat er bij ons B.C een bestuurswisseling heeft plaatsgevonden,  
Mvr R Marneffe is afgetreden zij vertegenwoordigde de Blinkerd dat word nu Mvr C Denis. 
 
-- 
Van : Buurtvereniging Grashoek 

- Regulier uitlezen gegevens SID Meerhovendreef en eventueel uitbesteden aan BV Grashoek (recente uitlezing is op28-11 aan 
Grashoek verzonden)  

- Planning revitalisatie zomereik Grasbeemd + Grasstook  
- Terugkoppeling VRI onderzoek Meerhoven  
- Beplanting wadi’s  
- Bermranden Grashoek  
- Groene Spie  
- Groene driehoek Grasjonker 

-- 
Van: Belangenvereniging Grasrijk Oost 
  
Ik heb de volgende vragen over de onderwerpen van de laatste vergadering. 
-      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 
=> is gezien de doorstroming op de NB-laan zeer ongewenst. De ontvlechtingsvariant is er juist gekomen om minder afslagen op de NB-
laan te krijgen. Deze actie zorgt ervoor dat er 2x extra de NB-laan overgestoken moet worden middels verkeerslichten. Waarom wordt 
deze oplossing gekozen? Dit idee staat haaks op de ontvlechtings variant.  

Mededelingen 
-      In de Grashoek worden op bepaalde plaatsen de kaboutermutsen vervangen door in specie gelegde trottoirbanden. Maurice geeft de 

concept planning door. 
=> Hier ben ik enorm verbaasd over. Dit onderwerp hebben we al langgeleden meerderemalen aangedragen in het leefbaarheids 

overleg om een oplossing te zoeken. Zonder overleg worden nu kaboutermutsen vervangen door troittoirbanden. In Grasrijk-oost 
zijn een aantal gaten vervangen door puin (zonder overleg). Dit puin is erg lelijk en wordt door de veegmachines over de weg 
geveegd.  

  
Dit onderwep wil ik graag op het volgende overleg op de agenda hebben staan. We willen hier een goede oplossing in overleg!!! 
  
Een ander onderwerp voor de volgende vergadering: Meerrijk wordt volgend jaar opgeleverd. Wat gebeurt er met het tijdelijk centrum en 

hoe snel wordt de verbindings weg tussen Grasrijk en Meerrijk gerealiseerd? (planning en ontwerp) 

 

1. Opening bijeenkomst + Mededelingen  

 

Maurice Hommel opent de vergadering. 

 

2.  Mededelingen Politie 

 

Geen 

 

3. CPO projecten : 

 

Landhof Zuid (dhr Smeets)  

44 woningen in vereniging van starters, kavels tussen 100 en 245 m2 

nog 4 in verkoop. Start bouw ca maart 2012, bouwvergunningen zijn 

verleend. (donker rood bruine steen) 
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 Hof van Zeelst: 

 

55+ plan, 2 kavels van 16 woningen, start 30/11; weinig gegadigden: 

er moeten nog 12 percelen worden verkocht ( gele steen) 

Parkeernorm 1,7 voor beide projecten (bosrijk en waterrijk 2.0) 

 

Voorstel uit de groep om het wijkvreemd auto parkeer probleem aan 

te kaarten bij omliggende bedrijven, om dat is gebleken, dat bedrijven 

hun medewerkers die per vliegtuig reizen adviseren in de wijk te 

parkeren. 

 

 

4. Verslagen vorige vergadering (30/10) 

 

Pt 4 Milieunorm Hovenring/Meerhovendreef: Terugkoppelen 

Geert/Ruben 

Verlichting Hovenring/Grasdreef aankaarten bij Irmo Kaal (Peter 

Berlijn) 

Pt 7 deze zaken zijn nog niet opgelost 

Pt 6 Hovenring bouwbesluit (Feitse?) 

Pt 8 Tom: Grashoek vervangen kabouters zonder overleg (zie 

ingebracht agendapunt) 

Maurice: dit heeft onze aandacht; probleem is slechts tijdelijk opgelost. 

Slecht gecommuniceerd/teruggekoppeld. 

Discussie over gewenste oplossing (actiepunt: Maurice maakt 

inventarisatie en stappenplan) 

Extra aandachtspunt bij Pt 4 (Feitse)  

Feitse wordt uitgenodigd voor overleg over het ‘project’ Het 

Schaapsdijk ‘vergunning vrij bouwen’ 

 

 

5. Toelichting Bestemmingsplan rondom Het Schaapsdijk 

 

Jeroen Reijnders: 

Bestemmingsplan Grasrijk moet ook worden geactualiseerd. Start 

begin 2012. Inspraak Het Schaapsdijk start met de buurt over ca 2 

weken. De vormen van de kavels zijn ongelukkig. Flexibiliteit staat 

echter voorop.  

In juli 2013 moet het volledige bestemmingsplan zijn vastgesteld. In 

juni is het voorontwerp ter inzage. 

Vergadering eist inspraak. Actie Ruben? 
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6. Nieuwsbrief 

 

Aandachtspunt in nieuwsbrief voor de Hovenring: verkeersremmende 

maatregelen nemen op Grassteppe en Graslinnen, omdat fietsverkeer 

komende vanaf de Hovenring, te snel en met te weinig correctie 

mogelijkheden op de kruisingen komen. Voorgesteld wordt om de 

flexibele drempels te plaatsen zoals bij de school dependance op de 

Sliffertestraat. 

Deze maatregelen ook nemen bij de nieuwe school Waterrijk, omdat 

ondanks de 30 km zone, de schoolingang direct aan een 

levensgevaarlijke weg ligt. Overstekende kinderen hebben geen schijn 

van kans tegen de vlak langs hen rijdende (vracht)auto’s. 

 

In de vergadering werd vastgesteld, dat de bijlage in het ED van 12 

november over Meerhoven bedroevend slecht was. Zelfs de grote 

luchtfoto op de eerste pagina was niet van Meerhoven, doch van een 

gedeelte van Veldhoven. 

 

De vergadering ziet graag een artikel over de bereikbaarheid van 

Meerrijk. (projectleider John Jacobs) 

Er zijn tekeningen beschikbaar, maar zal e.e.a. herzien moeten worden 

i.v.m. vertraagde oplevering (afwijkend van bidboek?) 

Er zal worden gekozen voor de autoroute 

Meerhovendreef/Grasland/Grassavanne over het huidige tijdelijke 

winkelgebied (Hema/Plus). 

De bereikbaarheid van parkeergebied en het voorkomen van 

sluipverkeer, wordt gerealiseerd met een oplossing gelijk aan het 

Citycentrum Veldhoven. 

 

 

 

 

7. Mededelingen bewoners 

 

Bewoners de Blinkerd melden problemen met het ov voor minder 

validen. Antoon Hermsen pakt dit op. 

Problematiek bereikbaarheid van met name de flats Grasrijk / De 

Bikkels voor zorgtaxi en ambulance. Maurice neemt dit op met de 

coördinator hulpdiensten. 

 

Uitlezen SID (bijlagen) bespreken met Politie (Ruben?) 
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8. WVTTK 

 

Bushalte Noord Brabantlaan: actiepunt dhr. Josten. Maurice koppelt dit 

terug met Tom. 

 

Maatregelen rondom project Vensedijk. (bijlage) natuurontwikkeling 

Beatrixkanaal t.h.v. Zandrijk / Bossrijk. 

 
 Nagekomen mededelingen/aanvullingen 

1. Het snoeien van de bomen en wat de gemeente er aan gaat doen. (actie Maurice Hommel) 
2. De actie t.a.v. het kapot rijden van de bermen op de hoeken van kruisingen. Maurice komt 

met een voorstel voor uitrol in Grasrijk- Oost. ( actie Maurice) 

3. Verlichting Grasdreef is besproken en aangegeven als niet passend in woonwijk! Ondanks 
bericht aan gemeente geen antwoord / tegenbericht ontvangen 

4. Aantal bomen ontbreken of verdienen herplant.  
5. Wat is de bestemming van het stukje land aan de Grassteppe tussen Hof van Zeelst en 

landhof Zuid? 

 

  

Voorstel voor nieuwe vergader data zou kunnen helpen voordat de agenda's vol lopen. 


