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Verslag Leefbaarheidsoverleg Grasrijk 
11 oktober 2012, 20.00 uur, De Hangar 
 
Aanwezig:  Dick de Heus (Politie), Erik-Jan Prins (Parkstaete), Tom van der Hoeff (Grasrijk-

Oost, voorzitter), Mirjan Kanters (Gemeente), Ruben Trieling, Roland 
Heerkens, Peter Berlijn, Natalie de Munk (Grashoek), Corrie Denis (Grasrijk 
Oost – de Blinkerd), Geert van Buul (secretaris - verslag) 

 
1. Opening 
Om 20.04 wordt het leefbaarheidsoverleg door voorzitter Tom geopend. 
Agendapunt 6 ‘Verkeerssituatie Grasdreef’ wordt naar voren geschoven, zodat Dick hierbij 
aanwezig kan zijn. Tevens wordt ‘verlichting Grasdreef’ aan het agendapunt toegevoegd. 
 
2. Mededelingen politie 

- Mededelingen van de politie worden normaal gesproken ook gedeeld via de weblog van 
de buurtbrigadiers van Meerhoven (http://politiemeerhoven.blogspot.com) 

- Niet vermeld op de blog was een diefstal van kentekenplaten in Grasrijk 

- Rondom basisschool ’t Slingertouw wordt regelmatig het stopverbod overtreden. Dat 
heeft geresulteerd in een drietal boetes 

- De situatie rondom de Hangar / basisschool de Startbaan is nog verre van veilig, hier moet 
nog gewerkt worden aan de infrastructuur – met name het parkeren aan de zijkant van 
de Hangar moet worden tegengegaan om hier een veilige situatie te creëren 

- De situatie rondom het Winkelcentrum Meerhoven kent ook zijn eigen uitdagingen, met 
name ingegeven door het open karakter van het plein. Dit is een constant aandachtspunt 
voor de politie en de gemeente 

- De bebording rondom de Hangar betreffende het parkeerverbod is niet in orde. Hierover 
vindt binnenkort een gesprek plaats tussen politie en gemeente. Als de bebording er is, 
volgt er eerst een waarschuwingsperiode. Daarna volgt handhaving. De planning hiervan 
ligt bij de gemeente. Mirjan geeft een signaal af aan John Jacobs van projectmanagement 
om te proberen hier snelheid in te krijgen, en geeft per mail terugkoppeling over de te 
verwachten doorlooptijd 

- Ruben maakt op meerhoven.nl een link naar de site http://www.samentegeninbrekers.nl; 
hier wordt vanuit de weblog ook naar verwezen. Dick wijst de deelnemers met nadruk op 
deze site omdat deze veel inzicht geeft in wat je zelf kunt doen om een inbraak te 
voorkomen 

- Geert gaat uitzoeken of vanuit blogspot automatisch meldingen verzonden kunnen 
worden als er een update plaats vindt (dat is handig voor twitter / de doormeldingen op 
meerhoven.nl) (Antwoord: Ja, dat kan in de ‘site feed’ instellingen! – daar kun je instellen 
dat bij nieuwe artikelen wordt gemaild naar een/meer mail-adressen) 

- Corrie: Wordt er gecontroleerd op auto’s/motoren op de busbaan? Antwoord: Niet actief, 
bij aantreffen wordt uiteraard wel handhavend opgetreden 

- Peter geeft aan dat hij dit herkent, elke dag komen rond dezelfde tijd vier of vijf auto’s 
over de busbaan gereden 

- Geert vraagt wie er voorrang heeft in de Grashoek. Antwoord: zijn allemaal 
gelijkwaardige kruisingen 

http://politiemeerhoven.blogspot.com/
http://www.samentegeninbrekers.nl/
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- Grashoek heeft overleg met de ‘buren’ van De Polders (Veldhoven) over het Veldhovense 
deel van de Meerhovendreef. In Veldhoven vallen de oversteken niet meer op sinds de 
aanpassingen aan het Eindhovense deel zijn gedaan. Veldhoven heeft vooralsnog geen 
voornemens om hier iets aan te doen. Grashoek/ De Polders nemen hier geen genoegen 
mee. 

 
6. Verkeerssituatie Grasdreef 

- Peter geeft toelichting over het agendapunt. Een steekproef wijst uit dat in de drukste 
periodes zo’n 40% van de automobilisten het rode licht negeert op de kruising Grasdreef 
met Grassteppe en Graslinnen. Vraag is: wat is hier de oorzaak. Psychisch omdat er zich 
zo’n heerlijke lap asfalt voor de wielen ontrolt? 

- Vraag is nu: wat moet er nu gebeuren om dit een halt toe te roepen. Moeten we als 
bewoners een ‘verkeerstelling’ houden, en die ergens aanbieden? 

- Intern politie is dit punt ook besproken. Het is echter geen blackspot. Dat betekent dat er 
op een ander wijze aangetoond moet worden wat het exacte probleem is. Een analist van 
de politie doet hier nu onderzoek naar. Naar aanleiding van dit onderzoek volgt dan 
mogelijk actie. Dit is dan overigens een incidentele controle.  

- Gevraagd wordt of er flitspalen kunnen komen. Het is niet duidelijk wat de te volgen 
procedure voor het plaatsen van flitspalen is. Mirjan probeert te achterhalen wat die 
procedure is. 

- Ruben laat de info uit de Snelheids Informatie Displays (SID’s) die op de Meerhovendreef 
staan zien. Hieruit blijkt duidelijk dat de wegversmalling en de drempels op de 
Meerhovendreef effect hebben. De gemiddelde snelheid is zo’n 10 km/u lager dan 
voorheen. 

- Controle door de politie kan wellicht tijdelijk ook helpen. 

- Structurele oplossing zou een aanpassing van de verkeerssituatie zijn. 

- Op de kruising van de Grasbaan met de Meerhovendreef speelt een vergelijkbare situatie; 
hierover zijn zorgen geuit door de voorzitter van VoetbalVereniging DBS.  

- De verlichting aan de Grasdreef is een reeds lopend actiepunt. Daar wordt wel aan 
toegevoegd dat er ook heel veel verlichting staat. Wordt deze dan gedimd? En is er echt 
zo veel verlichting nodig in de fietsenstalling? Besloten wordt om deze punten opnieuw te 
bezien nadat de verkeerde masten weggehaald zijn. Geert stuurt weerom een reminder 
naar Irmo, met cc naar Dieke. 

 
6. Verslag vorige vergadering 

- Een aantal opmerkingen is aangepast in het definitieve verslag:  
o (p. 1) De bijlage over betaald parkeren wordt niet op de website van de gemeente 

gezet, maar op www.meerhoven.nl  
o (p.2) Bankje op de looproute naar de Hangar vanuit Grasrijk is niet geplaatst 

vanwege geen budget, maar omdat hier nog sprake is van een tijdelijke 
inrichting 

- Pagina 2: Er is geen terugkoppeling over de bermranden. Dit is belegd bij Dieke. Input van 
een verkeerskundige is hiervoor nodig – en deze is momenteel niet beschikbaar. Per 1 
oktober is er een opvolger begonnen. Mirjan informeert bij Dieke naar de status 
(terugkoppeling via de mail), en nodigt de nieuwe verkeerskundige uit om kennis te 
komen maken met de deelnemers aan het LO. 

  

http://www.meerhoven.nl/
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- Terugkoppeling actiepunten: 

- De Stelconplaten worden verwijderd zodra Bouwplan 20 is voorzien van de definitieve 
infrastructuur 

- De verlichting vanaf Garage Verdaat op het Veldhovense stuk ontbreekt – in het actiepunt 
stond de verlichting achter Verdaat genoemd; deze werkt. Tussen Verdaat en de kruising 
Heistraat ontbreekt deze echter bij het fietspad. Geert zal deze bespreken met Robert om 
te kijken of het project hier nog iets in kan betekenen. 

- Het paaltje tussen de Oude Sliffertsestraat en de Nieuwe Sliffertsestraat; terugkoppeling 
gehad dat deze weer omhoog is gezet. Er blijken echter meerdere doorgangen te zijn. 
Geert controleert en meldt indien nodig opnieuw. 

- Onduidelijkheid over de fietsenrekken bij de Hangar: de locatie is onduidelijk; inmiddels is 
wel bekend dat ‘model Tulip’ (ook in de rest van Eindhoven in gebruik) geplaatst gaat 
worden 

 
4. Nieuwsbrief 

- Wordt verschoven naar 22 november. Dat is dan de laatste mogelijkheid om überhaupt 
nog iets te kunnen doen in 2012. Dan bepalen we ook wat we met de nieuwsbrief willen. 

- Alternatief is om in ieder geval wel een nieuwjaarswens te maken en te verspreiden. 

- Budget voor 2013 moet wel aangevraagd worden voor de koffie en de thee tijdens de 
vergaderingen. Geert beraad zich er op hoe dat moet (gezien de veranderde regelgeving). 

 
5. Overlast hondenpoep 

- Sinds de werkzaamheden aan de Groene Driehoek (achter de Grasduin) lijkt de overlast in 
de Grashoek toegenomen. In de omgeving van de Blinkerd is de situatie onveranderd. 

- Is het mogelijk om het beleid van de gemeente in een flyer te zetten, en die te 
verspreiden? Er komt wel een flyer, die is in eerste instantie niet bedoeld om proactief te 
verspreiden, maar om aan mensen te geven die je als bewoner zélf aanspreekt op een 
overtreding. 

- Idee uit de groep: flyer bijvoegen bij de aanslag hondenbelasting! 

- Ander alternatief: plaats een billboard. Mirjan informeert naar de mogelijkheden 
betreffende vormgeving / bord; Buurtvereniging Grashoek (Ruben) kijkt naar 
mogelijkheden om zo’n bord te plaatsen. 

 
7. Vragen / observaties vanuit bewonersvertegenwoordiging De Blinkerd 

- Zebrapad van Zanddreef naar het winkelcentrum. Als je oversteekt kom je  voor de oude 
stoeprand. aan de ene kant 2 cm, en aan de andere kant 10 cml verschil 
Antwoord: Melding van maken bij 14040 

- Fietspad van Zanddreef naar winkelcentrum. Na oversteken van de Zanddreef is er geen 
bestrating meer, je moet dan over het voetpad wat zowel voor fietsers als voetgangers 
niet veilig is. 
Antwoord: het betreft hier een tijdelijke situatie 

- Voetpad van Zandstrand naar Grasrijk kan die niet doorgetrokken worden, nu is het een 
rommeltje met o.a. stelcom platen. 
Antwoord: het betreft hier een tijdelijke situatie, navraag over definitieve inrichting 
situatie rondom Hangar en Winkelcentrum staat al op de actiepuntenlijst 
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- Straatnaambord Zanddreef staat aan de verkeerde kant van de busbaan, en wijst nu naar 
Grasrijk 
Antwoord: Melding van maken bij 14040 

- Hoe zit het nu met de afrit N2 bij Mac Donald. Hoe lang gaat dit nog duren, ik heb gelezen 
nog 1 jaar. 
Antwoord: Dit is de aanleg van de ‘ontvlechtingsvariant’. De werkzaamheden die de 
gemeente moet doen, zijn nu in volle gang. Het is niet duidelijk wanneer Rijkswaterstaat 
gaat beginnen. 

- Kan er iets aangedaan worden met de groenvoorziening voor de app. De Blinkerd, hier 
zou in September nieuwe begroeiing komen nog niks gezien. Ook aan de kant van de 
busbaan Graskant/Grasland ligt er rommelig bij.. 
Antwoord: Mirjan vraagt na bij Maurice wat de afspraken waren 

 
8. Mededelingen bewoners 

- Ruben: wat is de status van het bestemmingsplan Grasrijk? Er is aan de bewoners om 
input gevraagd, daarna is reactie uitgebleven. Ruben vraagt dit na bij ??. 

- Ruben: heeft een mail van Edwin Schenk (voorzitter VV DBS) ontvangen, met daarin het 
voorstel om de krachten te bundelen voor wat betreft het zorgen voor de jeugd in de 
wijk. Mail wordt door Ruben doorgestuurd naar Harry van der Kallen (zand/bosrijk), 
Mirjan Kanters en Rik Nijssen met een cc naar MVC De Hangar. 

- Vanuit de politiek is actie gekomen over de onoverzichtelijkheid van de bochten op de 
Hovenring. Er is door de hoge rand mét daarboven hoge begroeiing weinig overzicht. 
Geen specifieke actie voor dit overleg. 

 
9. Mededelingen Gemeente 

- Er is een bief uitgegaan naar de bewonersvertegenwoordigingen in Zandrijk, Parkforum 
en Waterrijk naar aanleiding van de vergunningsaanvraag van KPN voor een UMTS mast 
naast de bio-energie centrale. Mirjan mailt deze brief ter informatie naar de leden van het 
LO (zie bijlage 1). 

- Zoals bekend plaatst de gemeente géén bladkorven meer. Bewoners kunnen hun 
bladafval in de eigen groenbak aanbieden. 

 
10. Rondvraag 

- Er zijn geen nieuwe vragen naar boven gekomen. 
 
11. Sluiting 

- Onder dankzegging aan de deelnemers voor hun inbreng, sluit Tom om 22.04 uur de 
vergadering. 

 
 
 
 

Volgende vergadering: 22 november, 20.00 uur, De Hangar 
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Bijlage 1: 

 
Geachte vertegenwoordiger van Waterrijk, Zandrijk en Parkforum, 

  
Bij de gemeente Eindhoven gaat KPN binnenkort een vergunningsaanvraag indienen voor het plaatsen 

van een zendmast voor mobiele telefonie. KPN vraagt deze vergunning aan om een goede dekking 

te realiseren in het gebruik van mobiele data in Meerhoven. De zendmast is veertig meter hoog en 
wordt direct naast de Biomassacentrale geplaatst tussen de opslagsilo en de centrale. Mogelijk bent u 

hiervan op de hoogte omdat er in 2010 in het kader van de ontwikkeling Biomassacentrale al over is 
gecommuniceerd. De zendmast is ook opgenomen in het bestemmingsplan van de Biomassacentrale.  

 
Communicatie  

De gemeente heeft een standaard procedure voor het communiceren over het aanvragen van 

omgevingsvergunningen (hieronder beschreven). Daarnaast plaatsen wij altijd informatie op de 
gemeentelijke site www.eindhoven.nl/zendmasten. In het kader van de evaluatie zendmasten/UMTS 

in 2010 is er afgesproken om direct omwonenden zorgvuldig en tijdig te informeren wanneer er 
mogelijk sprake is van een nieuwe zendmast. Hiermee willen we eventuele onrust of onduidelijkheden 

voorkomen.  

Dit brengt mij op de vraag die ik u als vertegenwoordigers in Meerhoven (Waterrijk, Zandrijk en 
Parkforum) wil voorleggen: op welke wijze denkt u dat de direct omwonenden hierover het 

liefst geïnformeerd willen worden? Denk hierbij bijvoorbeeld aan een wijkinformatie brief of toch liever 
persoonlijk, of volstaat de informatie op de website? Wilt u deze vraag in het buurtoverleg of aan uw 

stichting voorleggen? Mogelijk kunt u vanuit het overleg mij van een reactie voorzien. 
 

Meer informatie 

Standaard plaatsen wij informatie over UMTS zendmasten op de gemeentelijke internetsite 
www.eindhoven.nl/zendmasten. Hier leest u alles over het landelijke en gemeentelijk antennebeleid, 

nut en noodzaak van zendmasten en gezondheidsaspecten met bijvoorbeeld het GGD-advies dat 
hierbij van toepassing is. Hier wordt ook de informatie over deze aanvraag toegevoegd. 

 

Formele procedure  
De formele procedure bij een vergunningaanvraag is dat de gemeente uiterlijk 8 weken nadat de 

aanvraag is ingediend de afdeling VTH (Vergunningen, Toezicht en Handhaving) een besluit neemt. 
Hierbij is zes weken uitstel mogelijk. Het besluit tot verlenen van de vergunning wordt vervolgens 

gepubliceerd op de gemeentelijke website en ligt ter inzage op het Inwonersplein (Stadskantoor). Als 

inwoners het niet eens zijn met de vergunningverlening, kunnen zij gedurende deze zes weken een 
bezwaar indienen. Zes weken na het verlenen van de vergunning is de vergunning onherroepelijk, 

tenzij er bezwaar is/wordt ingediend.  
  

Mocht u na het lezen van deze informatie nog specifieke of technische vragen hebben dan kunt u 
contact opnemen via de mail met zendmasten@eindhoven.nl.  

  

Graag hoor ik voor 20 oktober van u over uw ideeën m.b.t. de communicatie naar uw medebewoner. 

 
 

http://www.eindhoven.nl/zendmasten
http://www.eindhoven.nl/zendmasten
mailto:zendmasten@eindhoven.nl

