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Verslag Leefbaarheidsoverleg Grasrijk 
17 januari 2013, 20.00 uur, De Hangar 
 
Aanwezig:  Mirjan Kanters (gemeente), Dick de Heus (politie), Viola Bliek (politie), Ruben 

Trieling (Grashoek), Peter Berlijn (Grashoek, notulist), Antoon Hermsen 
(Grasrijk West), Tom van der Hoeff (Grasrijk-Oost, voorzitter), Corrie Denis (De 
Blinkerd) 

 
1. Opening 
Tom opent de vergadering om 20.15 uur en heet allen van harte welkom. Geert (secretaris), 
Erik-Jan (Parkstaete), Feitse, Nathalie en Roland (Grashoek) hebben zich afgemeld. Het 
agendapunt met betrekking tot het gesprek tussen DBS en Buurtverenigingen Meerhoven 
inzake ‘jeugd’ wordt doorgeschoven naar volgende keer in verband met afwezigheid van 
Nathalie. 
 
2. Mededelingen politie 
Politie verwijst voor de meest recente informatie naar het weblog. Vanuit het LT wordt het 
volgende punt ingebracht: 

- BV Grashoek heeft onlangs een melding binnengekregen over schades aan een auto door 
spelende jeugd. Er zou tevens aangifte zijn gedaan van overlast. Bij de politie is hierover 
niets bekend. Ruben koppelt terug naar melder. 

Overige punten hebben betrekking op verkeer en worden bij agendapunt 3 behandeld. 
 
3. Verkeer 
Meerrijk: 

- Gele streep ter hoogte van het ‘keervak’ voor de Hangar is onduidelijk en weinig effectief. 
Er wordt niet (meer) gehandhaafd. Gemeente/politie overweegt plaatsing van borden. 

- In afwachting van plaatsing van de lichtmasten wordt het probleem van losliggende 
kabels opgepakt conform afspraak tussen Ruben en gebiedsbeheerder.  

- Het ontbrekende stukje fietspad ter hoogte van de fietsers/voetgangersoversteek wordt 
‘dichtgestraat’. Varkenssruggen nabij oversteek worden verlegd. Een en ander conform 
afspraak tussen Ruben en gebiedsbeheerder. 

- Ter hoogte van de toegangsweg tussen de Grassavanne/Grasbaan en het parkeerterrein 
van het voormalig tijdelijke winkelcentrum dienen borden E1-ZB en E1-ZE (begin/einde 
parkeerverbodzone) te worden geplaatst zodat het ‘lek’ in de parkeerverbodzone voor 
Grasrijk-West is gedicht. Zonder deze borden kan er niet worden gehandhaafd in dit deel 
van Grasrijk. Politie heeft dit aangekaart bij projectleider John Jacobs, maar de termijn 
van plaatsing is onbekend. Antoon doet namens het LT navaag bij John Jacobs. 

 
Meerhovendreef/Grasdreef: 

- Sommige buschauffeurs van lijn 18 (richting Veldhoven) draaien bij het kruispunt 
Meerhovendreef/Grasdreef al de reguliere rijbaan voor autoverkeer op. Dit leidt tot een 
ongewenste situatie bij de nieuwe oversteek: voetgangers/fietsers moeten bij de busbaan 
wachten op een bus die daar niet voorbij komt, terwijl voetgangers/fietsers op het niet-
VRI geregelde deel van de oversteek worden geconfronteerd met een lijnbus waar je hem 
niet verwacht. De lichten (voor voetgangers en fietsers) blijven in dit geval ook lang op 
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rood staan omdat de bus niet tijdig wordt afgemeld. Probleem is door BV Grashoek 
gemeld bij Hermes en Robert Blanken (directievoerder, gemeente Eindhoven). Ruben 
houdt LT op de hoogte. 

- Nieuwe voetgangers/fietsersoversteek bij Meerhovendreef-Oost wordt door auto’s 
gebruikt als ‘short cut’. Probleem is door BV Grashoek aangekaart bij Robert Blanken 
Ruben houdt LT op de hoogte. 

- Signalering voor bussen is niet goed afgesteld bij de Graslinnen. Ruben zal dit melden bij 
gemeente en houdt LT op de hoogte. 

- Er is weinig nieuws te melden over roodlichtnegatie op de kruispunten Meerhovendreef/ 
Grasbaan, Meerhovendreef/Grasdreef en Meerhovendreef/Grassteppe/Graslinnen 
behalve dat er volgens de gemeente op laatstgenoemd kruispunt geen hoge 
roodlichtnegatie percentages zijn. Cijfers ontbreken echter. Mirjan informeert opnieuw 
naar gegevens voor de betreffende kruispunten. 

 
Grasbaan: 

- Snelheid/linksrijden Grasbaan: veel auto’s richting winkelcentrum vermijden de punaises 
door uiterst links te rijden. Dit komt de verkeersveiligheid niet ten goede. In omgekeerde 
richting hebben de punaises nagenoeg geen enkele snelheidsremmende werking. Gezien 
de ontsluitingsfunctie van de Grasbaan pleit het LT voor maatregelen. Twee oplossingen: 
bredere punaises of een fietspad (zoals bij Nieuwe Sliffertsestraat). Voorstel: verbreden 
punaises. Mirjan bespreekt voorstel met verkeersdeskundige en koppelt terug. 

 
4. Verslag vorige vergadering 
Het verslag wordt op een aantal kleine punten gecorrigeerd en vervolgens vastgesteld. 
Tevens zijn de actiepunten behandeld die in het verslag zijn opgenomen: 

- Gegevens van roodlichtnegatie op kruispunten Meerhovendreef/ Grasbaan, 
Meerhovendreef/Grasdreef en Meerhovendreef/Grassteppe/Graslinnen zijn nog niet 
bekend (zie punt 3 hierboven). Mirjan informeert opnieuw naar de gegevens. 

- Stopverbodborden zijn geplaatst bij De Hangar. 

- Wens om fietsenstallingen terug te geplaatst onder de overkapping van De Hangar blijft 
bestaan. Ruben doet navraag en koppelt terug naar LT. 

- Prioriteitenlijstjes ten aanzien van bermranden zijn verstuurd naar Mirjan. 

- Mirjan heeft geen nadere informatie over de status van de bewegwijzering. Actie Mirjan 
blijft staan. 

- Flyers hondenpoepbeleid zijn gedrukt. Billboards nog niet. Zie agendapunt 6. 

- Terugkoppeling Geert van enkele actiepunten heeft per e-mail plaatsgevonden: 
o Bomen Meerhovendreef-Oost worden dit plantseizoen geplant. Het plantseizoen 

eindigt medio april 2013. Ten noorden van het fietspad wordt in het kader van de 
aanleg van de Meerhovendreef geen groen gerealiseerd omdat dit gebied buiten 
de projectgrens van dit project valt. 

o De verlichting op de Grasdreef zal in de periode januari/februari 2013 worden 
aangepast.  

- Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Grasrijk is verstuurd. Punt duurzame 
energiemaatregelen is hierin meegenomen. 

- Data leefbaarheidsoverleg 2013: 17-01 / 14-03 / 18-04 / 18-07 (optioneel) / 19-09 / 21-11. 

- Informatie flitspalen is verstuurd. 

- Info wordt voortaan rechstreeks naar alle deelnemers LT verstuurd. 
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- Actiepunten worden vooralsnog verwerkt in het verslag. 

- Peter heeft melding gedaan over ontbreken straatnaamaanduiding Grasdreef, maar nog 
geen terugkoppeling ontvangen. Peter houdt LT op de hoogte. 

- Mirjan bespreekt actiepunt hoogtewaarschuwing Hovenring alsnog met verkeerskundige 
en koppelt terug naar LT. 

- Ten aanzien van gevaarlijke situatie bij sloot aan oostzijde Sliffertsestraat  ter hoogte van 
McDonald’s kan Mirjan melden dat er geen maatregelen worden getroffen. Mirjan stuurt 
toelichting per e-mail door naar LT. 

- Mirjan heeft Feitse benaderd over de bouwplannen van de gemeente. 

- In Grasrijk geldt onderhoudsniveau B. 
 
5. Bestemmingsplan Grasrijk 

- Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Grasrijk is ingediend. Procedure is kort besproken. 

- Tom meldt dat McDonald’s een aanvraag heeft ingediend voor uitbreiden lobby, 
gevelaanpassing en inpassen van een dual drivelane.  

- Tom houdt de officiële publicaties in de gaten. 
 
6. Openbare ruimte 
Onderhoud groenvoorziening: 

- Groenbeheerder kon vanavond helaas niet aanwezig zijn. 

- Voorstel van Mirjan om het onderwerp een keer Meerhovenbreed te organiseren i.p.v. 
voor iedere club apart. De aanpak is niet veranderd sinds Joris van Leeuwen deze 
informatie enkele jaren terug tijdens het LO heeft toegelicht. 

- LT besluit het punt toch in de huidige vergadering te bespreken. Het probleem lijkt 
specifiek in Grasrijk te spelen. Vanuit andere wijkdelen zijn geen vergelijkbare signalen 
opgevangen. Bovendien eindigt het plantseizoen medio april. 

- De huidige werkwijze heeft als gevolg dat jonge aanplant verdwijnt: men wacht zo lang 
met onderhoud dat er geen onderscheid kan worden gemaakt tussen onkruid en 
aanplant; bij het verwijderen van het onkruid wordt de oorsponkelijke aanplant eveneens 
verwijderd met lege borders als resultaat. 

- Het probleem wordt middels enkele voorbeelden toegelicht. De voorbeelden zijn 
opgenomen in dit verslag als bijlage 1 (situatie oktober 2012, veel onkruid) en bijlage 2 
(situatie dec 2012/jan 2013, lege borders). 

- Het probleem is meerdere malen via de reguliere meldingen aangekaart. Vanuit 
Gebiedsbeheer kan men echter niet meer doen dan de melding doorzetten naar de 
betreffende afdeling. Gebiedsbeheer kan zelf geen actie ondernemen richting de 
aannemer, omdat men hierover niets te zeggen heeft. 

- In het verleden is diverse malen nieuwe aanplant aangebracht waarna de ongewenste 
cylus opnieuw begint. De verantwoordelijk aannemer wordt dus feitelijk beloond voor 
slecht werk. Hij krijgt immers telkens een nieuwe opdracht tot herplant. Vanuit 
Gebiedsbeheer is er momenteel geen geld voor nieuwe aanplant. 

- Het LT wil dit ongewenste proces doorbreken en pleit voor een beleidsmatige aanpak. 

- Het verzoek van het LT richting gemeente is tweeledig: (1) de kale borders tijdens het 
huidige plantseizoen voorzien van nieuwe, robustre beplanting en (2) strikte navleving 
van onderhoudsniveau B conform afspraken tussen de gemeente en de aannemer. 

- Mirjan zet het verzoek intern uit en koppelt terug naar het LT. 
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Bereikbaarheid woningen Grasdreef oneven (nr 1-23) 

- Peter heeft hierover al geruime tijd discussie met de gemeente. Procesverloop en 
besluitvorming is onduidelijk. Ruben stelt voor dat Peter en verkeerskundige rond te tafel 
gaan zitten en dit keer duidelijke afspraken worden gemaakt. Ruben wil ook graag bij het 
overleg aanwezig zijn. Mirjan maakt hiertoe een afspraak met Peter. 

 
Bermranden Grasrijk 

- Mirjan heeft de prioriteitenlijstjes in goede orde ontvangen. Ard Kuijpers heeft alle 
probleemplekken aangeduid op een kaart.  Mirjan stuurt de kaart in digitale vorm naar 
alle deelnemers. Het proces van de kostenraming moet nog in gang worden gezet. Mirjan 
koppelt de voorgang en resultaten terug naar het LT. 

 
Flyers & Billboards hondenpoep 

- Flyers hondenpoepbeleid zijn gedrukt. Helaas ontbreekt in de lijst met 
hondenuitlaatterreinen het terrein in Park Muggenhol. Tom (Grasrijk-Oost), Antoon 
(Grasrijk-West) en Geert (Grashoek) coordineren verspreiding in betreffende gebieden. 
Ruben bezorgt stapel flyers bij bewoner in Grashoek conform eerdere afspraak. 

- Over billboards hondenpoepbeleid is Mirjan in overleg met Geert. 
 
7. Budget 2013 

- In verband met aanpassing regelgeving is er geen duursubsidie aangevraagd voor 2013. 
Mocht het LT behoefte voelen om een nieuwsbrief of iets dergelijks te maken, dan moet 
een eenmalige subsidie worden aanvraagd. Het LT neemt dit in overweging. 

- Geert heeft de ‘jaarrekening’ van 2012 per e-mail verspreid. Het LT is akkoord met het 
voorstel om €111,91 mee te nemen naar het subsidiejaar 2013 zodat in ieder geval voor 
drie LO’s de consumpties in De Hangar gedekt zijn. 

 
8. Mededelingen bewoners 

- Geert en Ruben hebben de 30 km-stickers inmiddels verspreid in Grasrijk-Zuid. Tom en 
Antoon verzorgen op korte termijn de verspreiding in de overige delen van Grasrijk. 

 
9. Mededelingen gemeente 

- Nieuwjaarsreceptie: 21 januari. 

- Mirjan stelt de meerwaarde van haar aanwezigheid bij het LO ter discussie. 

- Met de aanwezigen wordt haar rol op positieve wijze geëvalueerd. Het LT is van mening 
dat één aanspreekpunt, wel of niet beslissingsbevoegd, zeer belangrijk is. 

- Gezien het late tijdstip wordt dit punt verder besproken op 14 maart 2013.  
 

10. Rondvraag 

- Erik-Jan vraagt per e-mail naar de functie van de betonnen muurtjes bij opritten van 
fietspaden Hovenring. Volgens gemeente hebben ze de functie van zitbankjes. 
 

11. Sluiting 
Tom sluit de vergadering om circa 22.30 uur. 
 

Volgende vergadering: 14 maart 2013, 20.00 uur, De Hangar 


