
Verslag bijeenkomst bewonersorganisaties Meerhoven 
13 augustus 2013, 20.00 uur, De Hangar 
 
Aanwezig: 
• Jeroen Cras (Belangenvereniging Hoogveen) 
• Erik-Jan Prins (VvE Parkstaete) 
• Corrie Denis (Bewonerscommissie De Blinkerd) 
• Trudie Jarec (Bewonerscommissie De Blinkerd) 
• Kim Leijdekkers (VvE Het Groene Hof) 
• Leon Klaassen (VvE Groenburch) 
• Hidde Gort (VvE Groenburch) 
• Marjet Osse (Buurtvereniging Grashoek, notulist) 
• Geert van Buul (Buurtvereniging Grashoek) 
• Ruben Trieling (Buurtvereniging Grashoek, 

Leefbaarheidsteam Grasrijk, voorzitter) 
• Antoon Hermsen (VvE Binnenhof) 
• Peter vd Waterlaat (Meerrijk werkgroep) 
• Michael van Weert (Meerrijk werkgroep) 
• Joan Eijpe (Bewoners Meerbos) 
• Lia van den Berg (Bewoners Meerbos) 
• Rob Sterrenburg (Bewoners Meerbos) 
• Jos Hendriks (Buurtvereniging Waterwereld) 
• Marleen Willems (Buurt Waterwijk) 

• Mark Bakker (Bewoners Hollands Licht) 
• Ronald de Greef (Bewoners Hollands Licht) 
• Harry van der Kallen (Buurtvereniging 

Meerhoven/Zand- en Bosrijk) 
• Inge Kouw (Buurtvereniging Meerhoven/Zand- en 

Bosrijk) 
• Frank van Gemert (Buurtvereniging Zandhoop) 
• Michel de Jong (Buurtvereniging Zandhoop) 
• Anita Liebregts (Stichting Beheer Park Meerland), 
• Carolien Romers (Stichting Beheer Park Meerland) 
• Mirjan Kanters (gemeente Eindhoven) 
• Willy van Dijk (gemeente Eindhoven) 
• Giel Janssen (gemeente Eindhoven) 
• Dieke Fijen (gemeente Eindhoven) 
• Inez Wagemakers (gemeente Eindhoven) 
• Dick de Heus (politie Meerhoven) 
• Viola Bliek (politie Meerhoven) 
• Rik Nijssen (Jeugd en Jongerenwerk Lumens 

Meerhoven) 
 
Afwezig m.k.:  
• Brigitte Sparks (bewoner Grassijsje) 
• Suzanne Stevens (bewoner Grassijsje) 
• Pieter van de Kootwijk (Belangenvereniging 

Hoogveen) 
• Frans Jaspers (VvE Brabants Hof I) 
• Ferry van der Vliet (Belangengroep 

Levensgenieters) 

• Remies Tops (Belangenvereniging Grasrijk-Oost) 
• Henk Smits (Vereniging Landhof Zuid) 
• Kathinka Borkes (Bewonerscommisie Meerrijk) 
• Helma Kremers (Bewonerscommissie Meerrijk) 
• Stefan van Bogget (Buurtbelang Waterland) 
• Marjola Ruijten (Bewoner Waterrijk) 
• Silvia Opstal (Vestia) 

 
Afwezig z.k.:  
• Bewonersvereniging Bosrijk 
• Kastanjekamer 
• Bewonersvereniging Grasbelang 

• Kopersvereniging Parkdriehoek Zandrijk 
• Kopersvereniging Plataan 

 
 
1. Opening/welkom 
Ruben Trieling opent de vergadering om 20.05 uur. Hij heet allen van harte welkom en is blij 
met de grote opkomst. 
 
Inleiding: Tot 2011 was er een Periodiek Overleg Meerhoven. Dit overleg is een stille dood 
gestorven wegens gebrek aan agendapunten. Vanwege een aantal recente ontwikkelingen is 
er toch weer behoefte om een aantal onderwerpen Meerhovenbreed te bespreken. Enkele 
voorbeelden: winkelcentrum, stadsverwarming, toenemende overlast Airport-parkeerders, 
organisatie van Meerhovenbrede activiteiten, de opgroeiende jeugd en de nieuwe 
subsidieregeling voor buurtinitiatieven. Sinds 2011 zijn ook nieuwe bewonersinitiatieven 
ontstaan en wellicht kunnen we onze krachten op bepaalde vlakken bundelen. 



Doel van deze bijeenkomst: 
1. Bewonersorganisaties in Meerhoven nader met elkaar kennis laten maken en het 

ontwikkelen van een up-to-date lijst met contactpersonen zodat we elkaar makkelijk 
kunnen bereiken; 

2. Bewonersorganisaties informeren over de nieuwe subsidieregeling ‘gebiedsgericht 
werken in niet-actiegebieden’. 

 
2. Kennismakingsronde 
Vertegenwoordigers van gemeente, politie en jeugd/jongerenwerk stellen zich kort voor. 
Daarna volgt de kennismakingsronde van de bewonersorganisaties: 

• Belangenvereniging Hoogveen: Grasparkiet en Grasmus (40 woningen, 36 leden); 
• Bewonerscommissie De Blinkerd: seniorencomplex aan Graskant (115 woningen); 
• VvE Parkstaete: vier torens aan Grasbaan (104 woningen); 
• VvE Het Groene Hof: Graslinnen (86 woningen), sinds oktober 2012; 
• VvE Groenburch: tegenover Graslinnen (46 woningen); 
• Buurtvereniging Grashoek: woningen tussen Meerhovendreef, Grasdreef, Heerbaan 

en gemeentegrens met Veldhoven (400 woningen, 140 leden); 
• Leefbaarheidsteam Grasrijk: vertegenwoordigers van bewoners en 

bewonersorganisaties in Grasrijk, de gemeente Eindhoven en de politie; 
• Bewonerscommissie Meerrijk: is uit elkaar. Nieuw: Meerbos (54 woningen, 9 leden), 

Meerplein (56 woningen, 3 leden) en Meerwater; 
• Buurt Waterwijk (27 woningen); 
• Buurtvereniging Waterwereld (81 kavels, 72 bebouwd, 70 bewoond, 50 leden); 
• Bewoners Hollands Licht: deel van Waterrijk dat grenst aan tennisbanen (70 koop- en 

30 huurwoningen); 
• BV Meerhoven/Zand- en Bosrijk: Zand- en Bosrijk (en Meerrijk) (1400 woningen, 250 

leden), organiseert Meerhovenbrede activiteiten, zoals Meerhovendag en Parkdag; 
• Buurtvereniging Zandhoop: Zandzwaluw, Zandhagedis en Zandvliegje (8 leden); 
• Stichting Park beheer Meerland: ontstaan uit klankbordgroep park Meerland. 

 
De meeste bewonersorganisaties organiseren activiteiten ter bevordering van ontmoeting 
en sociale cohesie (buurt-BBQ, paaseieren zoeken, Sinterklaas, straatfeest, etc.). Ook is men 
veelal actief op het gebied van belangenbehartiging en heeft men aanspreekpunten richting 
gemeente. De verenigingen van eigenaren regelen met name zaken met betrekking tot de 
gebouwen.  
 
Er volgt een korte pauze: lijst met contactpersonen gaat rond. 
 
3. Toelichting subsidieregeling 
Toelichting door Willy van Dijk (senior beleidsontwikkelaar/-adviseur, gemeente Eindhoven). 
Huidige subsidieregeling geldt sinds 1 januari 2013 en is bedoeld om de samenwerking op 
buurt- en wijkniveau te bevorderen en de leefbaarheid te verbeteren en te behouden.  
Subsidieaanvraag kan alleen worden gedaan door een organisatie met (intentie tot) 
rechtspersoonlijkheid. Naast bekostiging van activiteiten kan de ontvangen subsidie ook 
worden ingezet voor het honoreren van bewonersinitiatieven. De activiteiten dienen 
toegankelijk te zijn voor iedereen binnen het gebied waarop de aanvraag betrekking heeft. 



Tot € 5.000,- hoeft geen verantwoording te worden afgelegd over de besteding van deze 
subsidie. Boven € 5.000,- komt eens in de 4 jaren een zogenaamde visitatiecommissie 
bestaande uit bewoners praten over de inhoudelijke resultaten. 
 
De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het aantal bewoners dat daadwerkelijk door de 
organisatie wordt vertegenwoordigd. Voor 2013 is de subsidie per inwoner vastgesteld op 
€ 2,50 per persoon. Dit bedrag kan jaarlijks variëren en is afhankelijk van het beschikbare 
gemeentelijke begrotingsbedrag voor de niet-actiegebieden gedeeld door het aantal 
inwoners waarvoor de jaarlijkse subsidie is aangevraagd. De aanvraag voor 2014 dient 
vóór 1 oktober 2013 ingediend te zijn en wordt behandeld door Giel Janssen (coördinator 
subsidies, gemeente Eindhoven).  
 
Gemeente gaat uit van statistische buurten (Bosrijk, Grasrijk, Meerrijk, Waterrijk, Zandrijk). 
Op wijkniveau (Meerhoven) wordt geen subsidie toegekend. Buurten kunnen wel 
samenwerken om wijkactiviteiten mogelijk te maken.  De subsidie kan jaarlijks worden 
aangevraagd. Eenmalige subsidies zijn ook mogelijk. Hiervoor gelden andere regels. Op de 
website van de gemeente kan men de subsidieregeling nalezen. Ook is hier het 
aanvraagformulier te vinden. 
 
4. Discussie 
Hoe gaat de wijk Meerhoven met subsidieaanvragen en bestedingen om? Kunnen we 
samenwerken? Zijn er gezamenlijke belangen? Ruben presenteert verschillende mogelijk-
heden naar aanleiding van een eerdere brainstormsessie tussen Buurtvereniging Grashoek 
en Buurtvereniging Meerhoven/Zand- en Bosrijk. De opties zijn bedoeld om de discussie op 
gang te brengen. De slides van de presentatie worden aan de notulen toegevoegd. 
 
De voor- en nadelen van de drie opties worden besproken: 
 
Optie 1 (zie slide 8):  

• Voordelen: 
o Eén loket, handig voor gemeente en bewoners. 

• Nadelen: 
o Je moet een stichting oprichten; 
o Weinig mensen beheren veel geld: hoe borg je draagvlak voor besluiten? 
o Stichting niet onafhankelijk: heeft ook eigen belang in verdeling; 
o Procedure ontwikkelen voor verdeling subsidiegelden. 

 
Optie 2 (zie slide 9): 

• Voordelen: 
o Eén loket, handig voor gemeente en bewoners; 
o Hoeft geen aparte stichting of vereniging op te richten. 

• Nadelen: 
o Weinig mensen beheren veel geld: hoe borg je draagvlak voor besluiten? 
o Vereniging niet onafhankelijk: heeft ook eigen belang in verdeling; 
o Financieel en juridisch niet zuiver: formeel geen aanspraak en invloed op 

financiële middelen voor bewoners buiten werkgebied vereniging; 
o Procedure ontwikkelen voor verdeling subsidiegelden. 

http://www.eindhoven.nl/producten/Subsidie-gebiedsgericht-werken-in-nietactiegebieden.htm


Optie 3 (zie slide 10): 
• Voordelen: 

o Eén loket per buurt, handig voor bewoners; 
o Grondgedachte subsidieregeling: op buurtniveau; 
o Stimuleert samenwerking op buurt- en wijkniveau; 
o Garandeert draagvlak voor activiteiten op wijkniveau; 
o Iedere buurt kan eigen verdeelsleutel hanteren; 
o Kan relatief snel worden gerealiseerd en als opstap dienen voor optie 1. 

• Nadelen: 
o Meerdere loketten (maar is volgens gemeente niet bezwaarlijk); 
o Procedure ontwikkelen voor verdeling subsidiegelden; 
o Consensus bereiken over welke buurtorganisatie de aanvraag doet. 

 
In grote lijnen wordt optie 3 als meest gewenst ervaren. De discussie die daarop volgt gaat 
vooral over de te hanteren verdeelsleutel. Geopperd wordt om de verdeling te baseren op 
inhoud (daadwerkelijke behoefte) en niet andersom (op basis van een vooraf opgelegd, ad-
hoc verdeelmodel). Conclusie: subsidieaanvraag per buurt organiseren, dus één aanvraag 
per buurt om zo de subsidiegelden in ieder geval veilig te stellen. De buurten moeten zelf 
bepalen wie de aanvraag indient. Daarna is meer tijd om de verdere verdeling te bespreken. 
 
Vraag: Hoe lang verleent de gemeente nog deze subsidie? Antwoord: niet bekend. Wel is 
gemeente voorstander van eigen inbreng bewoners en optie 3 sluit hierbij aan. 
 
5. Korte evaluatie en vervolgtraject 
Ruben vat de avond kort samen: 

• We hebben elkaar beter leren kennen; 
• We kunnen elkaar in de toekomst makkelijker vinden via lijst met contactpersonen; 
• We zijn geïnformeerd over de subsidieregeling en hebben voorstellen besproken; 
• We proberen per buurt tot één subsidieaanvraag te komen. 

 
Vervolgtraject: 

• Lijst met contactpersonen op Google Docs, alleen voor buurtvertegenwoordigers en 
professionele partners (gemeente, politie, jeugd en jongerenwerk), iedereen kan zelf 
wijzigingen in het document aanbrengen; 

• Verslag wordt per e-mail verspreid op basis van lijst met contactpersonen; 
• Na honorering subsidies komen we weer bijeen om de verdeling van subsidiegelden 

op wijkniveau te bespreken. Dan ook afspraken maken over eventuele jaarlijkse 
bijeenkomst met buurtvertegenwoordigers; 

• Proberen Stichting Activiteiten Meerhoven op te richten; 
• Naar aanleiding van de wens om een aantal onderwerpen Meerhovenbreed te 

bespreken, organiseert de gemeente op dinsdag 27 augustus aanstaande een 
bijeenkomst over Meerrijk, aanvang 20.00 uur, locatie De Hangar. De opzet van dit 
overleg is om de vertegenwoordigers van organisaties met regelmaat en gelijktijdig 
te informeren over de stand van zaken en vragen te beantwoorden. Het voorstel is 
dat er één tot twee vertegenwoordigers per organisatie of buurt (Bosrijk, Grasrijk, 
Meerrijk, Waterrijk, Zandrijk) bij dit overleg aansluiten. Uitnodiging volgt. 

 



Tot slot volgen nog enkele vragen en opmerkingen: 
• Hoeveel subsidie gaat er nu naar de buurten? Antw: dit kan iedereen zelf uitrekenen 

omdat het bedrag per persoon bekend is; 
• Lopen we niet de kans dat de subsidieregeling in de nabije toekomst gaat 

veranderen? Antw: vooralsnog geen aanleiding om regeling te wijzigen. In het 
huidige coalitieakkoord hecht men in ieder geval grote waarde aan subsidieregeling; 

• Welke regelingen of middelen zijn er nog meer om financiële ondersteuning van de 
gemeente te ontvangen? Antw: hiervoor kun je contact opnemen met 
Vrijwilligerspunt Eindhoven. Zij hebben overzicht van alle subsidies; 

• Jeugd en Jongerenwerk vraagt bewoners aandacht voor de opgroeiende jeugd. 
 
6. Sluiting/borrel 
Ruben sluit om 22.30 uur de vergadering en nodigt iedereen uit voor de borrel. 

http://www.vrijwilligerspunteindhoven.nl/

