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Verslag Leefbaarheidsoverleg Grasrijk 
8 maart 2012, 20.30 uur, Bouwkeet Hovenring 
 
Aanwezig:  Viola Bliek, Karin van Leest (Politie Meerhoven), Maurice Hommel (Gemeente 

– Stadsdeelteam Strijp), Menne Talsma, Irmo Kaal (Gemeente – Infra, tot 
22.30 uur), Antoon Hermsen, Erik-Jan Prins (Grasrijk-West), Ruben Trieling 
(tot 22.30 uur), Peter Berlijn, Theo Rombouts (Grashoek), Tom van der Hoeff 
(Grasrijk-Oost), Eugene Pasmans, Corrie Denis (Grasrijk Oost – de Blinkerd) 

 
Afwezig (mk):  Feitse Bootsman, Roland Heerkens (Grashoek), Regina Snel (Grasrijk-West) 

Lilianne Janssen (Wooninc), Dick de Heus (Politie Meerhoven), Geert van Buul 
(secretaris LO) 

 
Notulisten: Ruben Trieling (tot 22.30 uur), Peter Berlijn (vanaf 22.30 uur) 
 
1. Opening 
Tom opent de vergadering om 20.43 uur (na reparatie koffieapparaat) 
 
2. Mededelingen Politie 
De volgende punten komen aan de orde: 

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

- Er zijn veel klachten over foutparkeerders rondom Basisschool De Startbaan, met name 
over gevaarlijke situaties tijdens het halen en brengen van schoolkinderen. De 
waarschuwingsperiode is nu voorbij. In de komende maanden wordt door de politie 
steekproefsgewijs toezicht gehouden en krijgen verkeersovertreders een bekeuring. 

- Tom attendeert op vergelijkbaar parkeergedrag rondom basisschool ’t Slingertouw 
(lokatie Grasland) waarbij veelvuldig in de wadi’s wordt geparkeerd en bermen worden 
kapotgereden. Politie: situatie wordt voorgelegd aan Dick de Heus. Daarna eventuele 
vervolgacties. 

- Peter vraagt of Stadstoezicht hierin een rol kan spelen. Reactie politie: we bekijken de 
situatie eerst zelf, daarna eventueel Stadstoezicht inschakelen. 

- Kleine hoos woninginbraken, in sommige gevallen gecombineerd met autoinbraken 
(waarbij de autosleutels uit de woning werden ontvreemd).  

- Melding van een verdachte auto met kenteken uit oostblokland. Auto kon niet worden 
gerelateerd aan recente inbraken in Meerhoven. 

- Dankzij een oplettende bewoner zijn twee jongens aangehouden die beide in het bezit 
bleken te zijn van een gestolen bromscooter.  

- Rondhangende jeugd houdt zich rustig mede dankzij inzet van jongerenwerk in De 
Hangar. Enkele jongeren hebben een HALT-straf gekregen wegens baldadigheid. Er is 
met name veel Veldhovense hangjeugd in of nabij park Meerland. 

- De afgelopen week is de oeverzwaluwwand in het park Meerland besmeurd met graffiti. 

- Peter vraagt of de politie reacties heeft ontvangen naar aanleiding van de recente 
berichtgeving in de media over 30-km zones. Reactie politie: de meeste meldingen 
hebben betrekking op automobilisten die de punaises (verkeersdrempels) omzeilen. 
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3a. Mededelingen gemeente inzake Meerhovendreef 
Irmo Kaal en Menne Talsma lichten een en ander toe: 

- Op 8 december 2010 heeft de gemeente Eindhoven een bijeenkomst georganiseerd 
waarbij bewoners werden geïnformeerd over het ontwerp van de Meerhovendreef in 
samenhang met de realisatie van de Hovenring. 

- Het oostelijk deel van de Meerhovendreef is inmiddels gerealiseerd conform ontwerp. 

- De plannen ten aanzien van het westelijke deel van de Meerhovendreef zijn vooralsnog 
niet uitgevoerd omdat deze plannen mogelijkerwijs zouden interfereren met ideeen uit 
uit de verkeersevaluatie Meerhoven. 

- Gemeente heeft destijds aangegeven dat het ontwerp zoals gepresenteerd op 8 
december 2010 vóór oplevering van de Hovenring alsnog wordt uitgevoerd met het 
beschikbaar gestelde budget vanuit het project Hovenring, tenzij een ander ontwerp 
voorhanden is dat zowel door de gemeente als door bewoners binnen het kader van de 
verkeersevaluatie Meerhoven is goedgekeurd. 

- Het proces ten aanzien van de verkeersevaluatie Meerhoven loopt nog. Uiteindelijk 
beslist de gemeenteraad welke maatregelen wel en niet worden genomen. 

- Irmo stelt voor om de werkzaamheden aan de westelijke Meerhovendreef zoals 
gepresenteerd op 8 december 2010 uit te voeren. Dit komt de wijk ten goede en gaat 
niet ten koste van het besluit dat de raad nog moet nemen. 

- Het plan wordt door Menne toegelicht aan de hand van een tekening (bijlage 1): 
o Het wegprofiel van de Meerhovendreef-West wordt (waar mogelijk) 

teruggebracht tot 1 rijstrook per rijrichting. Nabij de kruispunten is 
opstelruimte nodig en wordt het huidige aantal rijstroken gehandhaafd.  

o Er komt een voetgangers/fietsersoversteek ter hoogte van het 
Stillendijkfietspad. De Meerhovendreef-West krijgt hier een wegprofiel van 
2x1 rijstrook zodat veilig kan worden overgestoken zonder verkeerslichten. 

o Er komen (waar mogelijk) parkeerfaciliteiten langs de Meerhovendreef-West 
hetgeen de bereikbaarheid van de voorzijden van woningen ten goede komt. 

o Tevens komt er een voetgangers/fietsersoversteek ter hoogte van de 
Grasbloem. De Meerhovendreef-Oost heeft hier een profiel van 2x1 rijstrook.  

o De huidige bouwin-/uitrit ter hoogte van Het Groene Hof komt te vervallen. 

- Vragen en opmerkingen vanuit het Leefbaarheidsteam (LT): 
o LT: Oversteekvoorzieningen aanleggen conform bidboek Meerhoven. Dat wil 

zeggen: haaks op de weg met (50 km/uur) plateau’s. Eventueel in het midden 
laten verspringen of hekjes plaatsen. 
Irmo/Menne: Haakse oversteek met eventuele verspringing kan. Hekje is 
gebruikelijk bij voetgangers, maar niet bij fietsers. Irmo stemt een en ander af 
met Lizanne Hessels (die namens de gemeente bij de verkeeresevaluatie 
Meerhoven was betrokken) en neemt de opmerkingen mee in een nieuw 
ontwerp waarop inspraak mogelijk is. 

o LT: Hoe worden de parkeerplaatsen uitgevoerd? 
Irmo/Menne: Middels belijning op het huidige asfalt. Trottoir kan worden 
bereikt via doorsteken in groenvoorziening (zuidzijde Meerhovendreef) en via 
looppad naar de voetgangers/fietsersoversteek (noordzijde Meerhovendreef). 

o LT: Verdrijvingsvlak leidt nu al tot veel bijna-ongelukken. Ontwerp graag 
aanpassen. Menne bekijkt de mogelijkheden en koppelt terug naar het LT. 
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o LT: Wat wordt de nieuwe routing voor buslijn 18? Doorsteek Meerhovendreef 
vervalt immers.  
Irmo/Menne: In de nieuwe situatie rijdt de bus komende vanaf het station 
door tot het  kruispunt Meerhovendreef/Grasbaan en verlaat daarna de 
busbaan. Hiertoe dient een wijziging in de software van de VRI plaats te 
vinden, hetgeen in een eerder stadium niet mogelijk cq. wenselijk was. 

o LT: Is de eventuele aanleg van een extra bushalte op de Meerhovendreef-West 
van invloed op de huidige plannen? 
Irmo/Menne: de extra bushalte staat los van het huidige plan. 

o LT: De gemeenteraad heeft nog geen definitieve beslissing genomen over de 
maatregelen zoals voorgesteld in het bidboek Meerhoven. Is het niet 
verstandig om die beslissing af te wachten? 
Irmo/Menne: de huidige plannen interfereren niet met de maatregelen uit het 
bidboek. Hoe eerder aangelegd, hoe eerder je de voorzieningen kunt 
benutten. 

o LT: Hoe ziet de tijdsplanning eruit? 
Irmo/Menne: de werkzaamheden kunnen rond oktober 2012 worden 
uitgevoerd en nemen een paar weken in beslag. 

o LT: Is er een bomenplan voor de Meerhovendreef-Oost? 
Menne: Bomenplan is voorgelegd aan direct omwonenden. Op basis van 
reacties zijn kleine wijzigingen doorgevoerd. Menne stuurt bomenplan door 
naar LT. 

- Irmo vraagt naar het nut en de noodzaak van de parkeerplaatsen en wijst op mogelijk 
langdurig gebruik door busjes en vrachtwagens waardoor het uitzicht aan voorzijde 
woningen wordt belemmerd. Ruben legt de vraag voor aan de achterban en koppelt de 
uitkomst terug naar Irmo. 

 
3b. Mededelingen gemeente inzake Hovenring 

- Irmo meldt dat de heropenstelling van de Hovenring nog steeds medio april 2012 
plaatsvindt. De ankerstaven waaraan de tuien zijn bevestigd, worden vervangen. Tevens 
worden dempers geplaatst. Planning openstelling fietsverkeer is nog steeds mei 2012. 

- Peter geeft aan dat de nieuwe Hovenring-lichtmasten op de Grasdreef veel te veel licht 
verspreiden.  Direct omwonenden hebben er last van. In december 2011 heeft Peter bij 
de gemeente gepleit voor handhaving van de oorsponkelijke, Meerhoven-specifieke 
lichtmasten. Hieraan is geen gehoor gegeven. Irmo legt uit dat de oorspronkelijke 
lichtmasten tussen de kruispunten Meerhovendreef/Grasdreef en Grasdreef/Grassteppe 
ten onrechte zijn vervangen door nieuwe lichtmasten. Irmo laat de Hovenring-
lichtmasten op het betreffende wegvak vervangen door de oorspronkelijke lichtmasten. 

- Peter vraagt ook de fietspadverlichting op de Grasdreef te vervangen door de 
oorspronkelijke verlichting. Irmo onderneemt actie. 

- Tom vraagt wanneer de stelconplaten op de Grasdreef worden verwijderd cq. vervangen 
door een definitief voetpad? Maurice doet navraag en koppelt terug naar het LT. 
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3c. Mededelingen gemeente inzake Ontvlechtingsvariant 

- Irmo en Menne geven uitleg aan de hand van een tekening (bijlage 2): 
o Het gemeentelijke deel van de Ontvlechtingsvariant wordt dit najaar 

gerealiseerd. 
o In het najaar van 2013 worden de op- en afritten losgekoppeld van de Noord-

Brabantlaan en aangesloten op de Meerhovendreef. 
o McDonald’s realiseert de infrastructuur op eigen terrein. 

- Vragen en opmerkingen vanuit het Leefbaarheidsteam (LT): 
o LT: Huidig ontwerp nodigt uit tot spookrijgedrag van verkeer vanaf de Noord-

Brabantlaan richting Meerhovendreef. Irmo/Menne: Dit zal in de praktijk 
meevallen. Zo niet, dan neem de gemeente maatregelen 

o LT: Hoe wordt de McDonald’s ontsloten in de periode najaar 2012 – najaar 
2013? Irmo/Menne: Vanaf de Noord-Brabantlaan. 

- Menne vervolgt de toelichting met het beplantingsplan (bijlagen 3 en 4). 

- Tom vraagt waarom in het gebied tussen de Meerhovendreef-Oost en de McDonald’s 
geen groen wordt aangelegd. Irmo/Menne: omdat het een ontwikkellokatie betreft. 

- Tom vraagt waarom in het gebied tussen Graslook en Meerhovendreef (langs fietspad) 
geen groen wordt aangelegd. Maurice/Menne doen navraag en laten afhankelijk van het 
antwoord een ontwerp maken. 

- Tom merkt op dat Belangenvereniging Grasrijk-Oost (BGO) vorig jaar bij Irmo een 
zienswijze heeft ingediend met betrekking tot de ontsluiting van het McDonald’s-terrein 
maar hierop nimmer een reactie heeft ontvangen. Irmo meldt dat een afweging van 
belangen heeft plaatsgevonden. Binnen de werkgroep Infra van de verkeersevaluatie 
Meerhoven was er geen eensluidend standpunt vanuit de bewoners. De zienswijze van 
BGO gaf geen aanleiding tot wijziging van de plannen. Tom betreurt dat BGO destijds 
geen terugkoppeling op haar zienswijze heeft ontvangen. 

- Irmo en Menne worden bedankt voor de toelichting op de plannen. 
 
Ruben verlaat de vergadering wegens een calamiteit thuis. Gelet op de tijd (22.30 uur) 
worden de volgende agendapunten versneld afgehandeld. 
 
4. Vaststelling vergaderdata Leefbaarheidsteam Grasrijk 2012 
De volgende data zijn vastgesteld: woensdag 16 mei, donderdag 23 augustus, donderdag 4 
oktober en donderdag 22 november. 
 
5. Verslag vorige vergadering 

- Toevoegen: Erik-Jan Prins aanwezig. 

- Maurice reageert nog per e-mail op het verslag. 
 
6. Mededelingen/vragen bewoners 

- Antoon: voorstel bomen tussen Hangar en Grashoen? Maurice neemt dit voorstel 
over/mee. 

- LT: Bochten met betonblokken, veel schademeldingen. Wie is verantwoordelijk? 
Maurice: gemeente is aansprakelijk en kan ook worden aangesproken.  

- De Blinkerd: nog steeds problemen met bereikbaarheid door hulpdiensten. Maurice: 
gemeente neemt geen extra maatregelen. Wel steeds overleg met coördinatoren 
gemeente en coördinatoren hulpdiensten. 
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7. Mededelingen gemeente 

- Maurice: bestemmingsplan moet in juli 2013 geactualiseerd zijn. De officiële 
zienswijzeperiode is 6 weken. Voorontwerp wordt gepresenteerd in mei/juni 2012. Het 
bestemmingsplan wordt geactualiseerd en daarbij wordt het huidige bestemmingsplan 
gehandhaafd. 

- Op 14 maart aanstaande officiële start werkzaamheden Transferium / P+R Meerhoven. 
Uitnodiging komt op 9 maart. 

- Meerrijk winkels open in mei/juni 2012. Iets eerder dan verwacht. Infrastructuur moet 
worden ingepland (naar voren). Op 14 maart vindt een voorbespreking met 
wijkvertegenwoordigers plaats. Op 29 maart wordt het voltallige LT geinformeerd. 

- De Rungraaf (achter Grasbaan richting park) is inmiddels in bezit van Waterschap. Nu 
gaat officieel ook het beheer naar Waterschap. Op dit moment is in verband met het 
broedseizoen al gestart met de snoeiwerkzaamheden. Daarnaast moeten er nog wat 
meer taken uitgevoerd worden. Hiervoor wordt door de betreffende afdeling een 
wijkinfo aan de direct aanwonenden verzonden. 

 
8. Actiepuntenlijst 

- Diverse punten met betrekking tot wijkdeel Grashoek zijn in een aparte sessie – 
voorafgaand aan het Leefbaarheidsoverleg – besproken. 

- Snoeien in Meerhoven. Maurice: wat in twee à drie stappen had moet plaatsvinden is in 
één keer gedaan. Er komt geen herstelplan. Dit tot ontevredenheid van het LT: eigenlijk 
verandert er dus niets meer aan de huidige ongewenste situatie. De aannemer is wel 
aangesproken op zijn onjuiste handelswijze. Maurice stuurt op uitdrukkelijk verzoek van 
de vergadering nadere schriftelijke informatie. (Nagezonden informatie van Maurice: de 
wettelijk normen waaraan gemeente moet voldoen zijn een takvrije stamhoogte van 4.30 
meter langs de weg/rijbaan en een takvrije stamhoogte van 3.00 meter in het gazon. Kan 
eventueel worden toegelicht door bomenbeheerder.) 

- Mocht er nog behoefte zijn aan een toelichting vanuit de bomenbeheerder is dit 
mogelijk. 

- Bermranden in Grashoek moeten nog worden aangelegd. Maurice laat nog weten 
wanneer. Na evaluatie en eventuele aanpassingen aan het ontwerp worden de 
bermranden in Grasrijk-Oost uitgevoerd conform afspraken vorig Leefbaarheidsoverleg. 

 
9. Rondvraag 
Geen vragen 
 
10. Sluiting 
De vergadering wordt om 23.00 gesloten. 
 
 
 
 
 
 

VOLGENDE VERGADERING 
Woensdag 16 mei - 20.00 uur, De Hangar 


