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Verslag Leefbaarheidsoverleg Grasrijk 
21 november 2013, 20.00 uur, De Hangar 
 
Aanwezig:  Dick de Heus (Politie), Antoon Hermsen (Grasrijk-West), Erik-Jan Prins 

(Parkstaete), Ruben Trieling (Grashoek, voorzitter), Peter Berlijn (Grashoek), 
Andrew Sparks (Grassijsje), Cécile Traa (Grasrijk-Oost), Ingeborg Mulder (VVE 
Groen Hof), Mirjan Kanters (Wijkcoördinator),  René van den Berg, Pauli Koop, 
Anja van Helmond (WIJ Eindhoven), Geert van Buul (secretaris - verslag) 

 
1. Opening 
Ruben opent de vergadering om 20.05 uur.  
Omdat we wat gasten én nieuwe deelnemers hebben, wordt er een kort voorstelrondje 
ingelast. Daarna komen eerst de gasten van WIJ Eindhoven aan het woord.  
 
2. WIJ Eindhoven 
Sinds kort is WIJ Eindhoven ook actief in Meerhoven. Op een eerder moment heeft reeds 
een grotere sessie met Meerhovenaren plaats gevonden. Doel van dit agendapunt is om 
kennis te maken met het leefbaarheidsteam Grasrijk. WIJ Eindhoven is een vernieuwing in 
het sociale domein; bestaande uit allerhande organisaties om op deze wijze generalistische 
hulp te kunnen bieden, via één aanspreekpunt. Het team voor Meerhoven bestaat nu uit vijf 
mensen, de verwachting is dat dit wel gaat groeien. In 2012 zijn er al teams gestart in Gestel 
en Tongelre. Nu is Meerhoven aan de beurt, en zo wordt over heel Eindhoven uitgerold.  
De pijlers zijn: Eigen kracht, Samenkracht en Wederkerigheid. Wat heb je zelf al gedaan, wat 
doe je met zijn allen, en wat kun je terug doen voor de buurt. Als er ideeën zijn vanuit de 
buurt, kunnen buurtbewoners vragen om hulp bij bemiddeling voor de inzet van vrijwilligers, 
of het meedenken voor bepaalde acties / activiteiten.  
Het team bestaat uit specialisten, die naar buiten als generalist optreden. Zij verzamelen en 
coördineren; daardoor gaat de zelfredzaamheid van de bewoners omhoog, en is er 
uiteindelijk minder professionele ondersteuning nodig. Het team is bijvoorbeeld in te roepen 
via de school of verwijzing vanuit een huisarts. 
WIJ Eindhoven heeft nu al een concrete oproep: bij veel bewoners is de administratie een 
zorgpunt. Als wij vrijwilligers kennen die bereid zijn om mede-bewoners hier mee te helpen, 
dan is dat zeer welkom. Uit de discussie blijkt dat het vinden van vrijwilligers als moeilijk 
ervaren wordt, maar dat door de afbakening van een specifieke taak, vaak wel vrijwilligers te 
vinden zijn. Dus als je mensen kent in je omgeving, geef ze dan op bij WIJ Eindhoven. 
Tweede vraag vanuit het team: Kunnen wij helpen bij het inzichtelijk maken van de 
specifieke kenmerken van je eigen gebied: een zogenaamde Sociale Kaart? 
 
3. Mededelingen politie 
- Uiteraard staan alle meldenswaardige zaken in de blog op politiemeerhoven.blogspot.com 
- Meest in het oog springend is de inbraakgolf in Grasrijk; er is een opvolger van de 
zogenaamde Bulgaarse methode; zelfs met goed hang en sluitwerk zien de inbrekers nu 
mogelijkheden tot forceren. 
- De Hangar is ook in het nachtelijk uur populair; er is twee keer ingebroken.  
- Ook is er ingebroken in bij de bakker in het Winkelcentrum. 



Verslag Leefbaarheidsoverleg Grasrijk  Pagina 2 van 4 

- Aan het Zandstrand is ook ingebroken, bij deze woninginbraak zijn de daders wel gezien, 
maar onvoldoende voor het opstellen van een bruikbaar signalement. 
- Daarnaast hebben er een aantal diesel-diefstallen plaatsgevonden uit voertuigen. 
- Er heeft een aantal brandstichtingen plaatsgevonden in kliko’s, gelukkig zonder grote 
schade. 
- De jagers zijn weer actief in Meerhoven; zij jagen met fretten en beslist niet met geweren. 
Bij het aantreffen van jagers met geweren, dan ook direct contact met de politie leggen. 
- Overlast door jongeren lijkt tot heden nog steeds mee te vallen; vanuit Meerrijk is er 
contact tussen WIJ Eindhoven en de bewoners 
 
4. Voorlichtingsavond Inbraakpreventie 
Het idee om in Meerhoven een voorlichtingsavond te organiseren, is tijdens een brainstorm 
geboren. Op 20 november heeft Ruben overleg gehad mat gemeente en politie. Daar waar 
Meerhoven oorspronkelijk laag op de lijst stond om zo’n sessie te organiseren, is nu toch 
besloten om op 12 december een voorlichtingsavond te organiseren in Grasrijk. Op zo’n 
overleg wordt ook over buurtpreventie gesproken. 
Aanwezigen onderschrijven het nut van zo’n avond. Ruben gaat achter de exacte tijd en 
datum aan. 
 
5. Verslag vorige vergadering 
De aanpassingen zijn verwerkt, waarmee het verslag definitief gemaakt is.  
 
6. Subsidie 2014 
Er is een extra Leefbaarheidsoverleg geweest op 7 november. Helaas konden niet alle 
betrokkenen daarbij aanwezig zijn. Het verslag van dit overleg is inmiddels beschikbaar. 
 
7. Verkeer 
a. Grasbaan 
De gemeente is gevraagd om de aanwezige punaises om te vormen tot drempels. De 
gemeente zag daar geen noodzaak toe. 
Veilig Verkeer Nederland heeft op verzoek van het leefbaarheidsteam Grasrijk een schouw 
ter plaatse gedaan, waarvan verslag gemaakt is. Dat rapport is helder, en geeft duidelijk aan 
dat handhaven van de huidige situatie feitelijk geen optie is. Het rapport is ook verzonden 
aan Ard Kuijpers, en is intern besproken binnen de gemeente. Tot heden is er echter nog 
geen reactie gekomen. 
b. Airport parkeren 
Op maandag 25 november vindt er overleg plaats met wethouder Joost Helms. De suggesties 
van bewoners om het anders te doen worden daar besproken. Eindhoven op Weg lijkt 
daarin ook openingen te bieden. Terugkoppeling volgt in het komend overleg. 
c. Zwerfkeien 
Er is een concept wijkinfo beschikbaar over het plaatsen van de zwerfkeien; deze worden in 
januari/februari geplaatst. Tijdens het plaatsen zal er specifiek gekeken worden naar de 
zichtbaarheid en plaatsing van de keien. Op de achterkant van de wijkinfo wordt een kaartje 
opgenomen waar aangegeven is waar de keien geplaatst gaan worden. 
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8. Voorzieningen 
a. Crossbaantje Meerrijk 
Er worden opnieuw vrijwilligers gezocht voor het beheren van dit crossbaantje. De twee 
vrijwilligers die eerder aangemeld hadden, hebben om moverende redenen besloten zich 
niet langer beschikbaar te stellen. De vraag is nu wie het wel zou kunnen doen. Vanuit het 
leefbaarheidsteam kennen wij geen vrijwilligers hiervoor. 
Dick geeft de tip om Korein en de Startbaan te polsen. 
 
9. Actiepunten 
133: De nieuwe beplanting slaat aan; betekent dat deze ook elders waar noodzakelijk 
geplaatst gaat worden. Afgerond. 
131: Plantsoenhekjes gaan geplaatst worden. Mirjan stuurt de tekening nog toe. 
112: Niet meer beschikbaar; het betrof hier een pilot die mogelijk vervolg krijgt. 
92: De gegevens kunnen niet verzonden worden. De kruispunten worden echter wel in een 
vervolgonderzoek meegenomen. 
89: vervolgoverleg gepland 
90: vervolgoverleg gepland 
De actiepuntenlijst wordt voor het volgend overleg door Ruben met Ben doorgenomen. 
 
10. Mededelingen bewoners 
Ruben en Antoon zijn naar een overleg over ‘slim city’ geweest. Doel is om daar budget 
neutraal de bewoners meer aan het roer wilt hebben m.b.t. gebiedsbeheer. Je kunt dan 
schuiven tussen ‘zwerfafval opruimen’ of ‘vaker gras maaien’. Vraag is of dit voorgelegd 
moet gaan worden aan de bewoners. Het probleem in Meerhoven lijkt namelijk meer dat de 
aannemer zich niet aan de afspraken houdt, in plaats van dat de verantwoordelijkheden niet 
duidelijk zijn. Voorstel is om dit niet te omarmen, het is een initiatief dat veel tijd kost, en 
maar heel weinig oplevert voor de leefbaarheid in Grasrijk. 
Ruben legt het afgegeven signaal over slechte bomen in Park Meerland neer bij de stichting 
beheer park Meerland. 
 
11. Mededelingen gemeente 
Er heeft een brainstormsessie plaatsgevonden over gebiedspromotie; doel lijkt daarbij 
voornamelijk Meerhoven aantrekkelijker te maken voor aanstaande bewoners. Een van de 
items is het ontwerpen van een nieuw logo, een idee dat met meewarige blikken 
aangehoord wordt tijdens het overleg. 
 
12. Rondvraag 
Cécile: kan er een up-to-date plattegrond komen van Meerhoven? 
Antwoord: via google maps en andere commerciële alternatieven zijn goede kaarten 
beschikbaar, de gemeente onderzoekt of zij kaarten heeft. De kaarten op de 
informatieborden bij de ingangen van Meerhoven zijn actueel. 
Cécile: er is vorige vergadering gesproken over bewegwijzering? 
Antwoord: klopt. Er is een document verspreid onder de deelnemers aan het 
leefbaarheidsteam, en het leefbaarheidsteam heeft de gemeente van een antwoord 
voorzien. De reactie van de gemeente is inmiddels ook bekend, en zal in een nog te plannen 
overleg met de gemeente worden besproken. 
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Antoon: Hondenpoep komt veel voor in de ‘neutrale’ gebieden: standpunt van de gemeente 
is dat dat een probleem van de bewoners zelf is. 
Antwoord: agenderen als agendapunt voor het komend LT; ook zwerfafval wordt dan 
geagendeerd. 
 
11. Sluiting 
Namens de vergadering neemt Ruben afscheid van Mirjan, die vandaag voor de laatste keer 
aanwezig was als wijkcoördinator van Meerhoven.  
Ruben sluit om 22.17 uur de vergadering. 
 

Volgende overleg subsidies: nader te bepalen datum, na 19 januari 2014 

 

Volgende leefbaarheidsteam: nader te bepalen datum in 2014 


