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Verslag Leefbaarheidsoverleg Grasrijk 
19 september 2013, 20.00 uur, De Hangar 
 
Aanwezig:  Dick de Heus (Politie), Erik-Jan Prins (Parkstaete), Ruben Trieling (Grashoek, 

voorzitter) Nathalie de Munk, Peter Berlijn, Feitse Bootsman (Grashoek), 
Trudie Jarec (De Blinkerd), Frans Jaspers (Brabants Hof), Brigitte Sparks 
(Grassijsje), Dirk-Jan Linssen (Groene Hof), Cécile Traa (Grasrijk-Oost), Jelle 
Wijbenga (belangenclub Landlevengenieters), Pieter van de Koolwijk 
(Hoogveen), Geert van Buul (secretaris - verslag) 

 
1. Opening 
Ruben opent de vergadering kort na 20.00 uur.  
Na een korte voorstelronde wordt direct doorgegaan met punt 2 – subsidieaanvraag 2014, 
omdat een aantal deelnemers speciaal voor dit agendapunt aan schuift.  
Vaststellen van de verdere agenda gebeurt na agendapunt 2. 
 
2. Subsidie 2014 
Medio augustus is door het leefbaarheidsteam Grasrijk een bijeenkomst georganiseerd 
waarin afgesproken is om te onderzoeken of het voor de buurt Grasrijk mogelijk is om één 
subsidie-aanvraag in te dienen voor heel Grasrijk. Daarmee borgen we dat we de 
beschikbare subsidie voor Grasrijk zo efficiënt mogelijk kunnen benutten. Om dat te kunnen 
doen, moeten we ook weten waar de subsidie aan willen besteden. 
 
Achtergrond: De subsidie moet aangevraagd worden door een rechtspersoon (stichting, 
vereniging). Daarmee valt het leefbaarheidsteam af, omdat dat geen rechtspersoon is. 
Daarnaast geldt dat de subsidie per persoon die in de Gemeentelijke Basis Administratie 
ingeschreven is op een adres in Grasrijk verstrekt wordt. We gaan hierbij uit van de gegevens 
per 1-1-2013 (5.082 inwoners), aangevuld met 162 nieuwe woningen (twee CPO-projecten 
Landhof, en het Groene Hof) maal 2.3 inwoners per huis (gemeentelijke sleutel) = 373 extra. 
Totaal aantal inwoners is nu naar schatting 5.455. Daarmee zitten we waarschijnlijk iets te 
laag omdat er ook kinderen geboren worden. Er verlaten ook echter mensen de wijk; dit 
aantal lijkt derhalve alleszins reëel te zijn. In 2013 heeft de gemeente €2,50 per persoon 
beschikbaar gesteld. Voor 2014 zal dit anders zijn, omdat de totale subsidie’pot’ die 
beschikbaar is voor een gebied, verdeeld zal worden over het aantal aangevraagde subsidies. 
CORRECTIE: Groene Hof (86 woningen) is al in 2012 opgeleverd; deze aantallen dus 
verwijderd uit de aanvraag (5.455-/-197 = 5.257) 
 
De discussie valt dus uiteen in twee delen: willen wij als Grasrijk één aanvraag doen, die we 
vervolgens in gezamenlijk, nog in te vullen overleg, zullen verdelen over de aanvragers. De 
wens van de gemeente, is om Meerhovenbrede activiteiten (zoals de Meerhovendag of de 
intocht van Sinterklaas in Meerhoven) vanuit de buurten te laten “sponsoren”. De 
gemeentelijke subsidieregeling is namelijk geënt op buurten (Grasrijk, Waterrrijk, etc) – en 
niet op wijken (Meerhoven). De gedachte is dus om een deel van het subsidiegeld van de 
buurt, toe te wijzen aan Meerhovenbrede activiteiten.  
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De vergadering besluit om de precieze verdeling van de gelden nu niet inhoudelijk te 
bespreken, maar daar een apart overleg voor te plannen. Dit zal nog in 2013 plaats vinden. 
 
Deel twee van de discussie gaat over wie de aanvraag gaat doen. Het voorstel is om 
Buurtvereniging Grashoek de aanvraag te laten doen. De buurtvereniging staat ingeschreven 
bij de Kamer van Koophandel, en is daarmee een rechtspersoon. Uiteraard verklaren de 
aanwezige bestuursleden van Buurtvereniging Grashoek dat er volledige transparantie in de 
aanvraag en de afhandeling zal zijn, en dat gelden alleen dan toegekend worden, als die door 
eenieder geaccordeerd zijn. De aanwezigen hebben geen bezwaar tegen de centrale 
aanvraag door Buurtvereniging Grashoek. 
Geert zal de aanvraag indienen bij de gemeente, en eenieder daarvan op de hoogte stellen. 
Een drietal genodigden is echter niet aanwezig, en zal nog door Geert verzocht worden om 
te reageren. Als ook zij akkoord zijn, gaat de aanvraag de deur uit. 
Enige spoed is daarbij geboden; de deadline voor de aanvraag is 1 oktober 2013. 
De gemeente laat dan uiterlijk 31 december 2013 weten of de aanvraag is goedgekeurd, en – 
zo ja – welk bedrag uitgekeerd gaat worden. 
 
Besluiten: 

1. Voor alle bewoners van Grasrijk één aanvraag doen voor de subdisie voor 2014 
2. De aanvraag wordt gecoördineerd door Buurtvereniging Grashoek 
3. De besteding van de gelden wordt in een begroting vastgelegd; deze wordt in eerste 

concept in 2013 vastgesteld – over de nadere invulling zijn nu nog geen besluiten 
genomen 

 
Update Secretaris: de subsidie-aanvraag is op maandag 30 september 2013 ingezonden naar 
de Gemeente Eindhoven, en is opgenomen als bijlage 1. 
 
3. Vaststellen agenda en Verslag vorige vergadering 
Agendapunten 5d, 5f tot en met 5k komen als mededeling terug.  
Agendapunten 5n en o vervallen i.v.m. het niet aanwezig zijn van de indiener en de tijdsdruk. 
Agendapunten 8a en 9b vervallen ook. 
 
Verslag vorige vergadering: op pagina 3, punt 6c, staat een actiepunt (doorsteek Parkstaete) 
dat afgerond is volgens de actiepuntenlijst, maar in werkelijkheid nog open staat. Bij punt 6b 
(hondenpoepborden) wordt toegevoegd ‘samen met betrokkenen’. Punt 7 impliceert dat er 
reeds een nieuwsbrief gemaakt en verspreid zou zijn, dit is niet het geval. Geert neemt 
daarover contact op met Mirjan. 
Verslag wordt na deze opmerkingen goedgekeurd. 
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4. Mededelingen politie 
- De meeste meldingen zijn zoals gewoonlijk terug te lezen via de blog van Dick en Viola. 
- In de parkeergarage aan de Bosgaai zijn in één nacht tijd 6 fietsen ontvreemd door het 
forceren van de toegangsdeur. 
- Op 9 september is op het Meerplein iemand aangehouden die inbrekersgereedschap in zijn 
bezit had. 
- De overlast die de jeugd veroorzaakt lijkt mee te vallen. Groepen verspreiden zich wel wat 
door de wijk. Daar waar dit overlast op lijkt te geven, zal de politie wat frequenter aanwezig 
zijn.  
- De scholen zijn weer begonnen, met de verkeers-excessen rondom de Startbaan valt het 
mee, rondom ’t Slingertouw moesten wat mensen door middel van een bon gecorrigeerd 
worden. 
Over de verkeersveiligheid rondom ’t Slingertouw zijn enige klachten binnengekomen, 
echter is door analyse niet gebleken dat structurele maatregelen noodzakelijk zijn. Cécile 
Traa heeft contract met school en gemeente gehad over de situatie ter plaatse. Overwogen 
is om een zebrapad aan te leggen, dit biedt echter enkel schijnveiligheid, en wordt niet 
gedaan. Advies is om aan de school te vragen om vooral aandacht te vragen en te blijven 
herhalen in de Nieuwsslinger. De vraag of de school nog een verkeerscommissie heeft, kan 
ter plekke niet beantwoord worden. 
Parkeerexcessen worden door stadstoezicht en politie bekeurd. Het lijkt een nieuwe trend te 
zijn om wat verder op de Grasbloem te parkeren, of in de zijstraten te parkeren. Hoewel 
daar vaak geen parkeervakken zijn, en het dus formeel niet is toegestaan, geeft het wel rust 
in de directe omgeving van de school. Politie en stadstoezicht zullen met grote regelmaat 
blijven controleren.  
Eén aandachtspunt wordt aan de directie van ’t Slingertouw meegegeven: het laden/lossen 
tijdens de drukke tijden (aanvang/einde school) van bijvoorbeeld de vuilcontainers. 
 
5. Verkeer 
a. Evaluatie keien 
Bij wijze van proef zijn voor de zomervakantie op een aantal hoeken zwerfkeien geplaatst. 
Het Leefbaarheidsteam heeft mensen om een reactie op deze keien gevraagd. Hoewel niet 
iedereen enthousiast was, waren de reacties van de meeste bewoners (zeer) positief. Zoals 
bekend is deze oplossing de enige oplossing die de gemeente kan bieden. Er liggen twee 
keuzes voor: overal deze Ardenner zwerfkeien plaatsen, of ze overal weghalen en dan de 
discussie voorgoed sluiten. 
De vergadering besluit om de gemeente te vragen ze overal te plaatsen, en de gemeente 
daarbij nadrukkelijk te vragen om te letten op de wijze waarop ze neergelegd worden (geen 
scherpe kanten richting de rijweg, niet te diep in het plantsoentje, etc.). Tevens verzoekt het 
Leefbaarheidsteam de gemeente om het groen in de bermen te herstellen. 
b. Parkeren Airport-reizigers 
Op diverse manieren is aan de buurtgenoten gevraagd om mogelijke oplossingen met het 
leefbaarheidsteam te delen. Er zijn enkele nieuwe oplossingen binnen gekomen, waaronder 
de blauwe zone en gebruik van de stadspas. 
Het vergunningenstelsel wordt wederom besproken; dat geldt ook voor de politieke situatie. 
Gemiddeld komen er per week 2 meldingen van vreemdparkeren binnen bij de politie. 
Betaald parkeren wordt niet geassocieerd met een buitenwijk. Daarnaast is er geen 
‘garantie’ op handhaven als je hier voor zou kiezen. Ook is er geen garantie dat het probleem 
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dan is opgelost. Eigenlijk zou de veroorzaker (Eindhoven Airport) financieel moeten 
bijdragen. Op verzoek van het Leefbaarheidsteam organiseert de gemeente een overleg 
tussen de bewoners van de Rijken, de wethouder en Eindhoven Airport. Zeker omdat in het 
plan ‘Eindhoven op weg’ een opening lijkt te zitten, daar wordt eigen initiatief gepromoot. 
Dit biedt bijvoorbeeld mogelijk ruimte voor een experiment rondom het Groene Hof – waar 
een deel van de parkeervakken pal aan de bushalte ligt. Ruben informeert alle betrokkenen. 
c. Bewegwijzerings-/bebordingsplan 
Een moeilijk leesbaar plan, wat nog niet bij alle aanwezigen bekend is. Wordt nogmaals 
verzonden. Frans vraagt terecht waarom er geen fiets-bebording opgenomen is. Ruben zal 
alle reacties bundelen en de gemeente voorzien van een formele reactie. 
d. Bewegwijzering Voetgangers Hovenring 
Dick legt uit dat wettelijk gezien de situatie niet onduidelijk is, en geheel conform RVV. Een 
bord met daarop dat zowel voetgangers als fietsers welkom zijn zou echter veel 
onduidelijkheid opheffen. Deze vraag wordt dan ook bij Mirjan neergelegd. 
e. Veiligheid kinderen Slingertouw 
Is reeds besproken tijdens de mededelingen van de politie (agendapunt 4) 
f. Overlast van bedrijfsbussen 
Te lange of te hoge bedrijfsbussen mogen in de nacht / het weekend niet in de wijk staan (de 
maximale afmetingen zijn: 6 meter lang, 2.40 hoog en 2.20 breed). Uitsteken op de weg of 
op het voetpad is in principe niet toegestaan. Bij excessen wordt opgetreden. 
g. Drempels Grasbaan 
Gemeente heeft begin juli laten weten dat  er geen noodzaak is om de drempels op de 
Grasbaan aan te passen en dat er geen financiële middelen beschikbaar zijn. Fietsers kunnen 
volgens de gemeente omrijden via het fietspad in het park of het fietspad langs de busbaan. 
Erik-Jan en Ruben hebben VVN om een second opinion gevraagd. VVN heeft toegezegd dat 
ze contact zullen zoeken met het leefbaarheidsteam.  
Vorige maand zijn op initiatief van de gemeente SID’s (Snelheids Informatie Displays) bij de 
Grasbaan geplaatst om (alsnog) te bepalen of maatregelen nodig zijn in verband met de 
drempels. Het leefbaarheidsteam heeft deze data nog niet gezien. Vraag is bovendien of de 
metingen wel zinvol zijn: de SID kan niet detecteren of een bestuurder links of rechts rijdt.  
h. Oversteek Meerhovendreef-Oost 
Dagelijks wordt hier door de berm gereden, in plaats van de Graslinnen te vervolgen. 
Alternatieven zijn een plantsoenhekje plaatsen, of een greppel graven. Wordt wederom aan 
Mirjan voorgelegd. 
i. Infobord Meerhovendreef 
De locatie van het bord oogt verkeersgevaarlijk, en is ontoegankelijk voor fietsers. Er hangt 
wel een plattegrond, vraag is hoe compleet die is (zijn ook de fietsroutes goed uitgegeven?) 
Suggesties om situatie te verbeteren worden voorgelegd aan Mirjan. 
j. Snelheid Meerhovendreef 
Tussen de Grasbaan en de rotonde bij ‘Klokje Rond’ wordt veel te hard gereden. Bij de 
Grenswal worden binnenkort snelheidsmetingen gehouden. Daarna moet er een plan 
gemaakt worden; bijvoorbeeld het plaatsen van SID’s. 
k. VRI Meerhovendreef / Grasbaan 
Fietsers vanuit het Noorden die de Meerhovendreef over willen, krijgen vaak geen groen. 
Dat lijkt een afwisselende fout te zijn; vraag is derhalve of we tips kunnen geven om te 
ontdekken wat er loos is. Ruben heeft hierover contact met de verkeersafdeling. Afhankelijk 
van de tips wordt verdere actie ondernomen. 
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l. Snelheid Grasdreef 
Op de Grasdreef is nog steeds sprake van te hoge snelheid, en frequente roodlicht-negatie; 
in beide richtingen, zowel van Hovenring naar Meerhovendreef als andersom. Er is eerder 
gecontroleerd; toen zijn daar niet veel overtredingen geconstateerd. Aangezien er geen 
ongelukken gebeuren op deze kruising (daar is de kruising veel te breed voor zodat het vaak 
bij bijna-ongelukken blijft). Actie moet dus vanuit de wegbeheerder komen. Dat begint bij 
een meting. Mirjan wordt gevraagd om de data vanuit de detectie-lussen, om zo te kunnen 
kwantificeren wat de opvallende feiten zijn qua snelheid en, met name, roodlicht-negatie. 
m. Parkeren Grasdreef 
Naar aanleiding van een schouw is er een aantal uitspraken gedaan. In principe is het 
mogelijk om een aantal plaatsen te creëren. De vraag is echter wie dit zal betalen. Het idee 
van de gemeente was, dat er in de gezamenlijke binnenplaats parkeerplaatsen gerealiseerd 
zouden zijn. Aangezien dat niet gebeurd is, zouden de bewoners moeten betalen. In de 
bouwvergunning zijn echter geen parkeerplekken op de binnenplaats voorzien.  De discussie 
met de gemeente blijft dus lopen. Peter Berlijn informeert bij zijn mede-bewoners naar hun 
wensen en mogelijkheden; bijvoorbeeld het af’snoepen’ van een stukje voortuin. 
n en o zijn vervallen 

6. Voorzieningen 
a. hondepoep 
De hondenpoep-billboards moeten rouleren door de wijk. Erik-Jan en Ruben zullen nieuwe 
locaties bepalen en vragen hulp om de borden te verplaatsen. 
b. Crossbaantje Meerrijk 
Vanuit Grasrijk hebben zich al twee mensen aangemeld die mee zouden willen helpen met 
het onderhoud van het crossbaantje. 
c. vervalt 
 
7. Openstaande punten 
Zie actiepuntenlijst. 
 
8. Mededelingen bewoners 
a. vervalt 
- geen aanvullingen 
 
9. Mededelingen gemeente 
a. Sluiting bibliotheekfiliaal Meerhoven 
Doel was om de sociale functie van de bieb te behouden. Op een daartoe uitgeschreven 
bijeenkomst in week 38 verschenen slechts twee mensen. Dat lijkt een sterk signaal te zijn 
dat de behoefte niet leeft in de wijk. 
Trudie Jarec neemt de vraag mee naar de Blinkerd, of de Blinkerd interesse heeft in de 
boeken. 
b. vervalt 
 
10. Rondvraag 
Feitse: Als het gezondheidscentrum wordt verplaatst naar het Winkelcentrum Meerrijk, wat 
gebeurt er dan met het oude gebouw? Geert probeert te achterhalen wat daar mee gebeurt. 
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11. Sluiting 
Ruben sluit om 22.20 uur de vergadering. 
 

Volgende overleg subsidies: nader te bepalen datum, voor 31 december 

 

Volgende leefbaarheidsteam: 21 november 2013, 20.00 uur, De Hangar 
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Bijlage 1: Aanvraag subsidie bij de gemeente Eindhoven  

 


