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Verslag Leefbaarheidsoverleg Grasrijk 
23 augustus 2012, 20.00 uur, De Hangar 
 
Aanwezig:  Viola Bliek, Karin van Leest (Politie), Erik-Jan Prins (Parkstaete), Tom van der 

Hoeff (Grasrijk-Oost), Mirjan Kanters (Gemeente), Ruben Trieling (Grashoek - 
Voorzitter), Frank van Nieuwenborg, Nathalie de Munk, Feitse Bootsman 
(Grashoek), Corrie Denis (Grasrijk Oost – de Blinkerd), Geert van Buul 
(secretaris - verslag) 

 
1. Opening 
Om 20.00 opent Ruben de vergadering. We hebben vanavond een spreker over Betaald 
Parkeren, de heer Sebastiaan Domeck. 
 
2. Betaald Parkeren 

- De presentatie wordt beschikbaar gesteld via de website meerhoven.nl. 

- Stel dat je als buurt besluit om dit in te willen voeren, moet je er op rekenen dat het 
proces ongeveer een jaar duurt.  

- Er is geen garantie op handhaving in gebieden waarin betaald parkeren wordt ingevoerd. 
Dit is wel reactief mogelijk. 

- Eventuele vervolgacties lopen via de wijkcoördinator (Mirjan) 

- Tevens gesproken over de bestaande parkeersituatie: meldingen bij overlast en 
gevaarlijke zaken kunnen gemeld worden bij 14040. Idee van Buurtvereniging Grashoek is 
om dit ook in de nieuwsbrief op te nemen. 

 
3. Mededelingen politie 

- Vernielingen aan auto’s geweest in heel Meerhoven. Niet alleen van ‘vakantievierders’, 
maar ook van bezoekers. 

- FlightForum blijft overlast geven door motoren die het traject als crossbaan gebruiken. 
Het verkeershandhavingsteam controleert regelmatig, en deelt dan ook bekeuringen uit, 
c.q. neemt rijbewijzen in. Alle meldingen worden verzameld, en verzonden naar de 
gemeente. Voorlopig is er nog geen waarneembare actie vanuit de gemeente om het 
traject aan te passen. Dick heeft deze ‘in bewaking’. 

- Huttenproject Grashoek: er ontstond op een zeker moment onduidelijkheid over het 
moment van ontmantelen van de hutten. Om vandalisme/problemen te voorkomen heeft 
de politie extra gesurveilleerd in de laatste avond/nacht. 

- Hangjongeren in de parkeergarage Meerhoven en op het bovendek bij het winkelcentrum 
Meerhoven blijven aandacht krijgen van de politie. De winkeliers gaan hier goed mee om, 
en de jeugd blijft ook goed aanspreekbaar. 

o Dit past ook in het programma ‘niet wapenen maar verwelkomen’. 
o Verantwoordelijkheden liggen primair bij de ouders 
o Daarnaast is er uiteraard ondersteuning vanuit jongerenwerk, politie en 

gemeente aanwezig 
o Daarnaast ontstaan er ‘verbonden’ tussen 50+ en de jeugd, die bij elkaar op 

bezoek gaan. Voorbeelden: de parkdag, en een bezoek aan het skatepark 

- Ruben vraagt waar we flitspalen aan kunnen vragen? Hier is geen procedure voor. 
Waarschijnlijk bij de gemeente. 
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- Parkeren rondom de Hangar gebeurt nog steeds veel; de bestrating is weliswaar 
weggehaald, maar dat zorgt er niet voor dat er niet meer geparkeerd wordt. Geert 
neemt de vraag of dit niet op een andere manier opgelost kan worden mee naar Björn 
Saasen. 

 
4. Verslag vorige vergadering 

- Punt 2: Parkeren rondom slingertouw: OK 

- Punt 3a: Actie Irmo/Menne: Gereed; Bomenplan: Niet opgeleverd, Geert stuurt een 
reminder; Actie Ruben: Gereed 

- Punt 3b: Irmo: lichtmasten staan er nog, Geert stuurt een reminder; Actie Maurice betreft 
de Stelconplaten gaat over naar Mirjan 

- Punt 3c: Actie Maurice/Menne: Geert stuurt een reminder 

- Punt 6: Bomen tussen de Hangar en de Grashoen; Geert vraagt aan Antoon wat de 
gewenste actie is 

- Punt 8: Actie Maurice: afgerond; Bermranden staan op de agenda 
 
5. Nieuwsbrief 

- Afspraak: voor 14 september stukken aanleveren aan Geert. 
 
6. Bermranden in Grasrijk 

- De status van de bermranden is nog steeds onbekend. Wat kunnen we nu doen om nog 
ergens iets te kunnen realiseren. 

- Er is een experiment in de Grashoek geweest, dat was niet succesvol. Er zijn daarna 
nieuwe offertes opgevraagd – vervolgens is het stil gebleven. 

- Ondertussen zijn er wat meer details achterhaald: sommige ‘boogstralen’ voldoen niet 
aan de normen, die moeten herzien worden. 

- Actie hiervoor ligt bij Dieke Fijen en Henk van der Meer 

- In eerste instantie is alleen de Grashoek bekeken, daarna wordt doorgeschakeld naar de 
rest van Grasrijk 

- Mirjan geeft terugkoppeling over het te volgen pad, liefst inclusief tijdslijnen, omdat het 
al heeeeel lang op de agenda staat 

 
7. Mededelingen / Vragen van bewoners 

- Status afwerking Hovenring: tape geplaatst als overbrugging van brugleuningen – dit is 
gebeurd in afwachting van de definitieve kappen die geplaatst moeten worden 

- Fietsenrekken in het winkelcentrum: Deze zijn in bestelling. Geert vraagt aan Björn 
Saasen wat de status is. 

- Het ‘vergeten’ stukje fietspad aan de Grasdreef is in behandeling bij Robert Blanken. 
Geert vraagt de status na. 

- De verlichting aan het fietspad achter garage Verdaat is niet in orde. Geert meldt deze bij 
Robert Blanken. 

- Is het mogelijk om een bankje te plaatsen halverwege de route Grasrijk – Winkelcentrum 
Meerhoven, zodat er uitgerust kan worden? Vanwege de tijdelijke inrichting van het 
gebied wordt hier vooralsnog geen gehoor aan gegeven. 

- De helling naar boven naar het winkelcentrum is nauwelijks te nemen met een rollator. 
Hier zijn geen veranderingen in voorzien. 
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- Komt er nog een overkapping bij het Winkelcentrum? Wind en regen hebben nu vrij spel. 
Geert informeert bij Björn Saasen. 

- Het ‘fietspaaltje’ bij de kruising nieuwe/oude Sliffertsestraat blijft maar omlaag. Nu 
ontstaat daar een gevaarlijke situatie omdat auto’s daar over het fietspad rijden. Dick is 
hierover benaderd. Geert benadert René de Vegt (gebiedsbeheerder). 

- Verzoek richting gemeente Veldhoven verzonden om op de kruising van de Wal en de 
Meerhovendreef een soortgelijke inrichting te maken als nu op de Meerhoven dreef 
gemaakt is. 

- De accu’s van de Snelheids Informatie Displays lijken regelmatig leeg. De SID’s worden 
elke maandag voorzien van een ‘verse’ batterij. 

- Er staan nog een paar kleine verzoeken omtrent de herinrichting van de Meerhovendreef 
uit. Deze zijn in behandeling bij Robert Blanken. 

- De (her-)inrichting van de Grasduin komt in het projectoverleg aan de orde. 

- Feitse meldt dat er nog twee jaar vastgehouden wordt aan het verkavelingsconcept aan 
de Grasjonker/Het Schaapsdijk. Daarna volgt mogelijk een herbeziening. 

 
8. Mededelingen gemeente 

- Geen mededelingen 

- In de overige deelwijken vinden geen leefbaarheidsoverleggen plaats.  

- In de zomerperiode zijn wel wat losse verzoeken tot overleg binnengekomen 

- Vanuit Waterrijk vinden wel overleggen per kamer plaats. Gezien het gezamenlijk belang 
lijkt dat prima te werken. 

 
9. Rondvraag 

- Is er iets bekend over de ontwikkeling van De Welpse Hoeve? 
Project gaat wel in ontwikkeling, er komt een inloopavond. Er is nog geen defintieve 
inrichting voorzien. 

- Bij wie moet je zijn voor overlast hondenpoep? 
Geconstateerd wordt dat met regelmaat dezelfde mensen zonder de nodige 
voorzieningen de honden uitlaten op een plek waar dat niet mag, bijvoorbeeld de 
speeltuin tussen De Blinkerd en Basisschool ’t Slingertouw. Hiervan dient melding 
gemaakt te worden bij het KCC – telefoonnummer 14040. 

- Het tijdelijk winkelcentrum wordt afgebroken. De bouwhekken staan nu gedeeltelijk op 
de toch al smalle doorgang naar De Hangar/Winkelcentrum. Geert vraagt aan Björn hoe 
lang dit nog duurt. 

 
10. Sluiting 

- Ruben sluit de vergadering om 22.15 uur 
 
 

Volgende vergadering: 11 oktober, 20.00 uur, De Hangar. 
 
 
 
 


