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Verslag Leefbaarheidsoverleg Grasrijk 
22 november 2012, 20.00 uur, De Hangar 
 
Aanwezig:  Mirjan Kanters (gemeente), Dick de Heus (politie), Erik-Jan Prins (Parkstaete), 

Ruben Trieling (Grashoek, voorzitter), Peter Berlijn (Grashoek, notulist), Feitse 
Bootsman, Nathalie de Munk (Grashoek), Antoon Hermsen (Grasrijk West), 
Tom van der Hoeff (Grasrijk-Oost), Ard Kuijpers (gemeente, verkeerskundige) 

 
1. Opening 
Ruben opent de vergadering om 20.00 uur en heet allen, en in het bijzonder Ard Kuijpers, 
van harte welkom. Ard neemt de taken van Henk van de Meer over. Geert (secretaris) heeft 
zich afgemeld wegens spoedgeval op het werk. De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. 
 
2. Mededelingen politie 

- Verkeerssituatie Hangar: veel klachten, infrastructuur niet klaar. Nu nog waarschuwingen 
vanwege onduidelijkheid situatie. Er wordt gehandhaafd zodra de stopverbodborden zijn 
geplaatst. Structurele handhaving door Bureau stadstoezicht. 

- De voorgestelde controle op het roodlicht negeren op het kruispunt Grasdreef-
Grassteppe is in tegenstelling tot hetgeen was gepland uitgevoerd op de Hovenring. 
Genoeg aanleiding om op de Hovenring extra te gaan handhaven. Politie heeft opnieuw 
verzoek gedaan om roodlichnegatie op kruispunt Grasdreef-Grassteppe te onderzoeken. 
Mirjan koppelt resultaten terug naar Leefbaarheidsteam (LT). 

- Ruben vraagt om roodlichtnegatie ter hoogte van de kruispunten Meerhovendreef-
Grasdreef en Meerhovendreef-Grasbaan ook in het onderzoek mee te nemen. Ard 
vermoedt dat deze informatie beschikbaar is via de detectielussen in het wegdek en gaat 
dit na. Mirjan koppelt de bevindingen van Ard terug naar LT. 
 

3. Meerrijk 

- Veel kritiek op gemeente over niet nakomen van afspraken. Stopverbodborden laten al 
maanden op zich wachten. Ard gaat er achteraan. Mirjan koppelt terug naar het LT. 

- Wens om fietsenstallingen terug te plaatsen onder de overkapping van De Hangar. 
Verzoek is Meerhovenbreed via wijkverenigingen uitgezet bij projectleider John Jacobs. 

 
4. Bermranden 

- LT stemt in met voorstel gemeente om bermranden bij diverse kruispunten in Grasrijk te 
herstellen door het verbreding van de bochten middels granietkeitjes, eventueel 
aangevuld met nieuwe aanplant. De keitjes worden tegen het bestaande asfalt aangelegd 
en aan de andere zijde ingesloten door trottoirbanden die op dezelfde hoogte als de 
keitjes (met de bocht mee) worden aangebracht. Dat laatste in verband met de afvoer 
van het regenwater. Er is dus geen sprake van een ‘klassieke’ verhoogde trottoirband. 

- Daadwerkelijke uitvoering is afhankelijk van financiën waarover momenteel nog 
onduidelijkheid bestaat. Aangezien er wellicht geen budget is om alle plekken 
(tegelijkertijd) aan te pakken, wordt het LT verzocht te inventariseren welke plekken in 
Grasrijk met prioriteit moeten worden aangepakt. 

- Tom (Grasrijk Oost), Antoon (Grasrijk-West) en Ruben (Grashoek) sturen Mirjan uiterlijk 
1 decemer aanstaande een prioriteitenlijstje. 
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5. Bewegwijzering 

- Binnen het kader van de Verkeersevaluatie Meerhoven heeft het College van B&W begin 
dit jaar een tweetal toezeggingen gedaan ten aanzien van de bewegwijzering in 
Meerhoven.  De kosten zouden worden gedekt uit de planexploitatie Meerhoven. 

- Ruben vraagt de gemeente naar de status van de realisatie van deze maatregelen en de 
wijze waarop een en ander wordt afgestemd met bewoners. Ard gaat dit na bij Jan Josten. 
Mirjan koppelt de bevindingen van Ard terug naar het LT. 

- Naschrift/toelichting: Begin september heeft Buurtvereniging Grashoek bij het 
projectmanagement navraag gedaan naar de de stand van zaken met betrekking tot het 
memo ‘Uitwerkingen toezeggingen Bidboek Meerhoven’. Concreet gaat het om de 
volgende punten: 
o Het aanbrengen van bewegwijzering naar belangrijke objecten in Meerhoven. 

Kosten € 7.000,--. De kosten worden gedekt uit de planexploitatie Meerhoven. 
o Het aanbrengen van aanvullende bewegwijzering vanuit naar de wijk richting 

N2/A2. Kosten € 3.000,--. De kosten worden gedekt uit de planexploitatie 
Meerhoven. 

o Onderzoek naar mogelijkheid, wenslijkheid/haalbaarheid om de huisnummering op 
Flight Forum aan te passen. 

o Inbreng van een tweetal maatregelen in de discussie rondom het MIP 2013: 
 Het aanleggen van een bushalte in Meerhoven-West indien na studie door het 

SRE blijkt dat er voldoende vervoersvraag is. Kosten € 150.000,--. 
 Het verbeteren van de langzaam verkeer infrastructuur op Flight Forum. 

Kosten € 150.000,--. 
Vanuit het projectmanagement is medio september de volgende reactie gegeven:  

 Henk van de Meer zal het plan voor de bebording opstellen en Jan Josten is de 
Projectmanager die dit traject gaat begeleiden. We willen het plan in okt/nov 
hebben afgestemd zodat de borden nog voor het eind van dit jaar geplaatst 
kunnen worden. Jan Josten neem binnenkort contact op met Buurtvereniging 
Grashoek om over de wijze van afstemming te praten. 

 De vraag over het onderzoek naar mogelijkheden van een andere huisnummering 
in Flight Forum is doorgezet naar de betreffende collega. Antwoord volgt 
binnenkort. 

 De aanmelding van de items voor de lijst van het MIP 2013 heeft plaatsgevonden. 
De discussies over het MIP2013 worden momenteel nog op grote lijnen gevoerd en 
nog niet op de projecten/onderdelen afzonderlijk. 

 Voor het MIP 2013 is een traject gestart wat de komende maanden verder wordt 
uitgewerkt met behulp van de MKBA-methodiek (Maatschappelijke Kosten Baten 
Analyse). De resultaten van een mini MKBA moeten leiden tot een keuze (wat wel 
en wat niet uitvoeren) dat in december in de Raad wordt behandeld. Daaruit volgt 
een tweede versie MIP 2013. Hierin zitten dan de keuzes verwerkt en hebben we 
duidelijkheid over wat we wel en niet gaan doen (of uitstellen etc.). Hierover wordt 
begin 2013 (pas) duidelijkheid verwacht. 

 
6. Hondenpoep 

- Opzet flyers en billboards is per e-mail voorlegd aan LT. Financiering is rond. 

- Het LT is verheugd dat het voorstel van de billboards en folders zo snel is opgepakt. 

- LT vraagt de locaties van de hondenlosloopterreinen expliciet in de flyer te benoemen.  
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- Eventueel in flyer verwijzen naar www.eindhoven.nl of www.meerhoven.nl/hondenpoep 
voor meer informatie. 

- Laatste aanpassingen graag uiterlijk 1 december aanstaande kenbaar maken bij Mirjan. 

- Flyer wordt – in tegenstelling tot aanvankelijk beoogd – proactief verspreid in heel 
Grasrijk.  Billboards worden op wisselende locaties in Grasrijk geplaatst . 

- Totaal circa 2000 flyers en 10 billboards. Formaat billboards gelijk aan formaat ‘Geen A2 
door Grasrijk’-borden. 

- Mirjan neemt contact op met Geert voor het drukwerk. 
 
7. Verslag vorige vergadering 

- Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

- Ten aanzien van de actiepunten kan het volgende worden gemeld: 
o De link www.samentegeninbrekers.nl is op Meerhoven.nl geplaatst. 
o Mirjan heeft informatie over flitspalen doorgestuurd naar Geert. 
o Ruben heeft het LT per e-mail op de hoogte gebracht van de status van het 

ontwerpbestemmingsplan Grasrijk. 
o Ruben heeft contact opgenomen met Harry in verband met verzoek DBS inzake 

jeugd. Harry belegt een meeting. 
o Ruben zal Geert vragen om terugkoppeling te geven over zijn actiepunten. 

 
8. Bestemmingsplan Grasrijk 

- Deadline voor zienswijze op Ontwerpbestemmingsplan is 26 december aanstaande. 
Ruben stelt voor dat Buurtvereniging Grashoek en Belangenvereniging Grasrijk-Oost een 
gezamenlijke zienswijze indienen. Ruben stelt concept zienswijze op en stuurt deze door 
naar Tom. 

- Feitse vraag zich af in hoeverre het bestemmingsplan bij de hoogtebepaling van 
gebouwen voldoende rekening houdt met mogelijk toekomstige energievoorzieningen, 
zoals zonnepanelen. Ruben neemt dit punt mee in zienswijze en maakt eventueel 
afspraak met bestemmingsplanjurist. 

 
9. Nieuwsbrief 

- Wegens gebrek aan kopij voor een reguliere nieuwsbrief is het voorstel om òf een 
nieuwjaarswens òf een speciale nieuwsbrief over de kwestie Essent te verspreiden. Ruben 
zal dit bespreken met Geert en koppelt terug naar het LT. 

 
10. Mededeling bewoners  

- Ruben zal Geert verzoeken om datumvoorstellen voor 2013 te doen. 

- Ruben zal Geert verzoeken om e-mail van Mirjan met informatie over flitspalen alsnog 
naar alle deelnemers te versturen. 

- LT geeft aan het praktischer en handiger is als Mirjan info rechtstreeks naar alle 
individuele deelnemers toestuurt. Dito als deelnemers iets te melden hebben graag 
rechtstreeks naar alle betrokkenen. Ruben bespreekt dit met Geert. 

- Voorstel om actiepunten te gaan opnemen in een tabel. Kost wel extra werk en huidige 
opzet met highlighten namen werkt ook. Ruben bespreekt dit met Geert. 

- Straatnaam aanduiding Grasdreef ontbreekt. Peter doet melding via 14 040. 

- Hoogtewaarschuwingsborden Hovenring? Mirjan bespreekt actiepunt met 
verkeerskundige. 



 4 / 4 

- Tom meldt dat onkruidbestrijding met cocosvezel goed werkt. 

- Gevaarlijke situatie bij sloot aan oostzijde Sliffertsestraat  ter hoogte van McDonald’s. 
Mirjan koppelt de bevindingen van Ard terug naar LT.  

- Richtingaanduiding op voorsorteerstrook Graslinnen is aangepast. 

- Feitse wil graag weten wat de plannen zijn van de gemeente ten aanzien van de gronden 
die nu (nog) niet bebouwd gaan worden. Mirjan vraag na en koppelt terug naar Feitse. 

- Ruben wil graag weten welk onderhoudsniveau in Grasrijk wordt gehanteerd ten aanzien 
van onkruidbeheersing. Mirjan vraag na en koppelt terug naar het LT. 

 
11. Mededeling gemeente 

- Mirjan: het vrijwilligerswerk is aanbesteed en Lumens gaat het werk in Meerhoven doen. 
 
12. Rondvraag 
Geen vragen. 

 
13. Sluiting 
Ruben sluit de vergadering om circa 22.15 uur. 
 
 

Volgende vergadering: 17 januari 2013, 20.00 uur, De Hangar 
 
 
 


