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Verslag Leefbaarheidsoverleg Grasrijk 
14 maart 2013, 20.00 uur, De Hangar 
 
Aanwezig:  Dick de Heus (Politie), Erik-Jan Prins (Parkstaete), Antoon Hermsen (Grasrijk-

West), Ruben Trieling (Grashoek, voorzitter), Tom van der Hoeff (Grasrijk-
Oost), Mirjan Kanters (Gemeente), Geert van Buul (secretaris - verslag) 

 
1. Opening 
Ruben opent de vergadering om 20.05 uur.  
De agenda wordt gewijzigd: Agendapunt 6 (aanwezigheid stadsdeelteam tijdens het LO) 
vervalt; hier lopen nog gesprekken over met de Gemeente. Agendapunt 5 schuift naar voren, 
zodat Dick mee kan luisteren. 
 
2. Mededelingen politie 

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

- Er blijven relatief veel autodiefstallen/-inbraken plaats vinden, met name gericht op 
navigatiesystemen.  

- De “overlast” van de jeugd blijft, deze verschuift wel wat binnen de wijk – van de school 
nu duidelijker naar parkeergarage Meerhoven en Meerplein. De uitgezette acties blijken 
resultaat op te leveren. 

- Op 3 maart is er in het park een beroving geweest; er is nog geen zicht op de daders. 

- Daarnaast hebben er een aantal diefstallen uit schuurtjes in Grasrijk plaatsgevonden. 

- Roodlicht-negatie rondom de Hovenring is onderzocht. Cijfermatig is de negatie vanaf de 
Graslinnen het hoogste; in absolute aantallen kent de Hovenring echter meer auto’s die 
het rode licht negeren. De VRI staat echter zodanig goed afgesteld, dat dit niet tot 
ongelukken heeft geleid. 
Op 20 februari heeft er een controle op rood licht negatie plaatsgevonden. Tussen 18.00 
en 19.00 uur is drie keer door rood gereden. Gemeente Eindhoven heeft ook de VRI 
gecontroleerd; hierbij zijn geen grote afwijkingen geconstateerd, wel zijn enkele details in 
de VRI bijgesteld. 

- Alberto Stegeman (‘Undercover in Nederland’, SBS6) heeft opnamen in Meerhoven 
gemaakt bij een ‘pillenverkoper’. Is inmiddels al op TV geweest. Verder geen informatie 
over. 

- Het parkeervak bij de Hangar nodigt nog steeds uit tot illegaal parkeren. Gezien de 
onduidelijkheid ter plekke moet de gemeente aangeven wat wel en niet mag; daarna zal 
pas gehandhaafd worden. 

- Wederom gesproken over vakantie-parkeerders die de HOV naar Eindhoven Airport 
nemen; is inmiddels bekend en zoals reeds gemeld is hier niets aan te doen. 

- In april zal er een bewonersoverleg van de bewoners in Meerrijk plaatsvinden, geïnitieerd 
door Vestia. Doel is om kennis te maken, en Meerrijk ook goed aan te laten sluiten bij de 
andere georganiseerde Meerhovense gebiedsdelen. Mirjan achterhaalt wie de 
contactpersoon van dit overleg is. 

 
5. Gesprek tussen DBS en Buurtverenigingen Meerhoven inzake ‘jeugd’ 

- Ruben stuurt (voor zover niet eerder ontvangen) het verslag van deze bijeenkomst door. 

http://politiemeerhoven.blogspot.com/
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- Doel van de bijeenkomst: DBS en de jeugd uit de wijk dichter bij elkaar brengen. 

- Harry van der Kallen (Buurtvereniging Zand- en Bosrijk) initieert een overleg met 
vertegenwoordigers uit de wijk, scouting, etc. Helaas heeft dit overleg niet conform 
afspraak plaatsgevonden; niet alle benodigde belanghebbenden waren uitgenodigd. 

- DBS organiseert het volgende overleg. Wanneer dit plaats gaat vinden is nog niet 
duidelijk. 

 
3. Feedback Gemeente gevraagd: Bermranden 

- De aangedragen en eerder besproken oplossingen zijn budget-technisch niet in te passen. 

- Het nieuwe idee is om paaltjes te plaatsen ter bescherming van het groen. 

- Het project is inmiddels door Dieke overgenomen. 

- Ruben vraagt Dieke om de actiepuntenlijst en een plan van aanpak met heldere 
tijdslijnen. 

 
4. Verslag vorige vergadering 

- Actiepunten pagina 1: 

- Ruben heeft melder teruggekoppeld omtrent schade aan auto door spelende 
jeugd 

- Keervak: staat nog open bij John Jacobs  

- Navraag bebording door Antoon: gebeurd, staan volgens richtlijnen 
- Actiepunten pagina 2: 

- Inmelden bus: 2x gemeld door Ruben, lijkt opgelost. 
- Short cut Meerhovendreef-Oost: opgelost. 
- Signalering Graslinnen busbaan: opgelost. 
- Roodlichtnegatie: Zie eerder in dit verslag 
- Voorstel verbreden punaises ligt nog bij Art – navragen via Mirjan  
- Fietsenstallingen: staan inmiddels dicht bij de overkapping, maar nog niet er onder. 
Navraag bij John Jacobs 
- Bewegwijzering: antwoord van Jan Josten wordt door Mirjan verstuurd (Actie gaat 
naar Art) 
- Leefbaarheidsoverleg van 18-04 is te vroeg gepland, dit wordt 23-05. Voorstel is om 
18-07 (hartje zomer) te laten vervallen. 

- Actiepunten pagina 3:  
 - Ontbreken straatnaambord Grasdreef: nog open bij Peter 
 - Hoogtewaarschuwings bord Hovenring: Mirjan bespreekt deze met Art 
 - Gevaarlijke situatie slootje aan Sliffertsestraat: Niet langer een issue. 
 - Beplanting: foto’s zijn gedeeld, discussie gevoerd over welke planten waar op hun  
 plek zouden zijn. Voor eind april moet nieuwe beplanting er in zitten. Devies is om te  

blijven melden bij 14040, ook al worden melders door teleurstellende  
terugkoppelingen en het ontbreken van oplossingen meldings-moe. 
Naar aanleiding van dit punt wordt een bezoek aan de wijk met de groenbeheerder  
gepland door Mirjan. Dit bezoek vindt in april plaats. 

- Actiepunten pagina 4: 
 - Overleg omtrent bereikbaarheid Grasdreef Oneven is nog niet geweest; dit wordt 

een overleg tussen Peter, Maurice en Art 
- Billboards ‘hondenpoep’ worden besteld door Mirjan 
- Budget 2013: De subsidiepot voor 2013 is leeg; deze is in zijn geheel door  
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Buurtvereniging Zand- en Bosrijk leeggevist. 
7. Mededelingen bewoners 

- Tom neemt afscheid van het LT; dit omdat hij terugtreedt als voorzitter van 
belangenvereniging Grasrijk-Oost en niet herkiesbaar is. De vergadering dankt Tom voor 
de vele mooie bijdragen. Het is nog niet duidelijk hoe Grasrijk-Oost aan zal sluiten 

- John Jacobs heeft een verzoek liggen om bewoners van Meerhoven te informeren 
omtrent Meerrijk. Dit verzoek blijkt nu voor een klein deel ingewilligd te gaan worden, 
omdat John uitgenodigd is op de Algemene Leden Vergadering van buurtvereniging Zand- 
en Bosrijk. Afspraak is echter dat Meerhoven geïnformeerd zou worden, en niet alleen 
Zand- en Bosrijk. Nu is het idee ontstaan om voor aanvang van die ALV nog bij elkaar te 
komen. Ruben coördineert dat gedeelte. 

- Overweging voor het LT: Moeten we de nieuwsbrief opnieuw introduceren? 
Zo ja: dan doen we formeel een eenmalige subsidie-aanvraag. 

- Belangenvereniging Hoogveen zal mogelijk via Mirjan contact met het Leefbaarheidsteam 
zoeken 

- Vanuit de Blinkerd is een opmerking gekomen over het lang-gras ter hoogte van het 
Grasland/Graskant. Dit wordt meegenomen in de gesprekken met de groenbeheerder als 
hij naar Grasrijk komt 

- Aan de Hovenring hangt herhaaldelijk een spandoek van de firma David Lloyd. Mag dat? 
Onbekend – het lijkt ons van niet. Geert doet een melding bij het KCC. 

- Ter hoogte van Parkstaete is een onhandige situatie voor rolstoelers. Verzoek om dat aan 
te passen via 14040 is niet opgevolgd. Erik-Jan gaat opnieuw melden. 

- Via een bewoner is het verzoek om meer afvalbakken in Grasrijk te plaatsen binnen 
gekomen. Advies vanuit de gemeente is om de bewoner dit zélf via 14040 in te laten 
dienen. De tendens is juist om er minder te plaatsen. 

- In oktober wordt er weer een senioren-dag georganiseerd. 
 
8. Mededelingen gemeente 

- Er is een project gestart: “Allemaal Opvoeders”. Doel van dit project is de sociale 
netwerken in de wijk te versterken. Hier past prima de eerder benoemde actie met DBS 
in. 

 
9. Rondvraag & Wat verder ter tafel komt 

- Ruben: op de nieuwjaarsreceptie heeft Harry van der Kallen (Zand- en Bosrijk) gesproken 
over d’n inloop. Hier zijn zo’n 10 60-plussers op af gekomen. Onduidelijk wat er nu verder 
met dit idee gaat gebeuren 

- Ruben: Op het Grastapijt worden eerdaags paaltjes gerealiseerd om te voorkomen dat er 
zodanig geparkeerd wordt dat dit verkeersgevaarlijke situaties oplevert. 

 
10. Sluiting 

- Ruben sluit om 22.20 uur de vergadering. 
 
 
 
 

Volgende vergadering: 23 mei 2013, 20.00 uur, De Hangar 


