
Concept Verslag Leefbaarheidsoverleg Grasrijk 
13 februari 2014, 20.00 uur, De Hangar 
 
Aanwezig:  Ruben Trieling (voorzitter), Miranda Kroon (VvE Het Groene Hof, verslag),  

Erik-Jan Prins (Parkstaete), Antoon Hermsen (Grasrijk West), Peter Berlijn, 
Feitse Bootsman (Grashoek), Andrew Sparks (Grassijsje), Cécile Traa (Grasrijk 
Oost), Veronica van der Biezen (Graspieper), Cees Nagtzaam (Stichting Beheer 
Park Meerland), Viola Bliek, Karin van Leest (Politie Meerhoven), Ben Demilt 
(gemeente Eindhoven) 

  
Afwezig (mk): Corrie Denis, Trudie Jarec (De Blinkerd), Nathalie de Munk (Grashoek), Geert 

van Buul (secretaris) 
 
1. Opening 
Ruben opent de vergadering om 20.00 uur. Naar aanleiding van het vorige subsidie-overleg 
is Cees Nagtzaam van de Stichting Beheer Park Meerland (SBPM) uitgenodigd om een korte 
toelichting te geven op de begroting en de doelstellingen van de stichting. Dit punt wordt 
eerst behandeld. Daarna volgen de overige punten van de agenda. De agenda wordt 
gewijzigd vastgesteld. 
 
2. Subsidieaanvraag Stichting Beheer Park Meerland 
SBPM was voorheen een klankbordgroep. Later is deze overgegaan in een stichting. De 
stichting heeft bij de gemeente een subsidieaanvraag gedaan, maar deze is niet toegekend. 
Vanaf dit jaar kan alleen via de buurten (Grasrijk, Zandrijk, Bosrijk, etc.) subsidie worden 
aangevraagd; op wijkniveau (Meerhoven) wordt geen subsidie meer toegekend. Buurten 
kunnen wel samenwerken om initiatieven op wijkniveau mogelijk te maken.  
De stichting doet vier keer per jaar een schouw in het park met de gemeente. Ook meldt 
men tussentijds problemen in het park. De stichting vergadert een aantal keer per jaar in De 
Hangar. Men is o.a. bezig om kleine kunst terug te laten komen in het park. Ook ligt er een 
plan voor uitbreiding van het speelbos voor kinderen. 
De stichting probeert sponsoren te vinden. De begrote kosten voor dit jaar bedragen € 
775.00. Hieronder vallen o.a. kosten voor de website, vergaderingen, aanschaf 
volleybalnetten, kerstboomverlichting, presentatiemateriaal en bankkosten. Besloten wordt 
om de helft van de begrote kosten toe te kennen namens Grasrijk. De andere helft zal vanuit 
de andere buurten uit Meerhoven moeten worden bekostigd. Ruben zal dit afstemmen met 
de vertegenwoordigers van de andere buurten. 
 
3. Mededelingen politie 
- Viola Bliek deelt mee dat het op het moment relatief rustig is in de wijk. Dit lijkt mede het 

gevolg van de inbraakpreventieavonden. Deze avonden waren een groot succes met een 
grote opkomst. Er zijn na deze avonden veel aanmeldingen gekomen voor deelname aan 
het buurtpreventieteam. Cécile coördineert dit. 

- Aan de Grasjonker/Het Schaapsdijk zijn recent extra parkeerplaatsen gerealiseerd. De 
komende periode wordt er extra gecontroleerd op het parkeren en worden er 
waarschuwingen uitgedeeld. Na verloop van tijd zal er bij foutief parkeren ook bekeurd 
gaan worden. 
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- Viola deelt alvast mee dat er een pilot ‘poorten project’ aankomt. Dit zit nog in de 
startfase. Meer informatie hierover volgt nog. 

 
4. Verslag vorige vergadering 
Het verslag wordt ongewijzigd en met dank aan de notulist vastgesteld en goedgekeurd. 
 
5. Notitie ‘De toekomst van jongeren in Meerhoven’ 
Medio december hebben alle belangenbehartigers in Meerhoven de notitie ‘De toekomst 
van jongeren in Meerhoven’ ontvangen. Zie ook eerdere mailwisseling hierover. De basis van 
het stuk is goed, maar er zijn nog enkele slagen nodig om het stuk in definitieve vorm naar 
buiten te brengen. Voorgesteld wordt om de notitie verder uit te werken in een werkgroep 
bestaande uit vertegenwoordigers van (buurt- en sport)verenigingen, jongeren en andere 
betrokken partijen. Aangezien het overleg van het Leefbaarheidsteam een week vervroegd 
is, heeft nog niet iedereen de notitie gelezen. Verzoek aan allen om binnen één week 
feedback te geven. Opmerkingen graag versturen naar Ruben. 
 
6. Subsidie 2014 
Op 30 januari heeft een extra overleg plaatsgevonden over de verdeling van de 
subsidiegelden voor Grasrijk. Het verslag van dit overleg wordt op korte termijn toegestuurd. 
Een deel van de subsidiegelden is toegekend aan verenigingen in Grasrijk die daartoe een 
aanvraag hebben ingediend. Het resterende bedrag is geoormerkt voor Grasrijkbrede- en 
Meerhovenbrede zaken (waaronder SBPM). Bij de subsidieverdeling is rekening gehouden 
met eventuele aanschaf materialen die kunnen worden ingezet bij activiteiten in Grasrijk. 
Tevens is het idee om één of meerdere waardecheques beschikbaar te stellen om bewoners 
te stimuleren zelf activiteiten te organiseren. Ook is rekening gehouden met kosten voor de 
oprichting van een overkoepelende organisatie die subsidie kan aanvragen en een 
faciliterende rol kan spelen bij de organisatie van Grasrijkbrede activiteiten.   
 
7. Verkeer 
- Op enkele kruisingen in de Grassteppe zijn nog geen snelheidsremmers (punaises) 

gerealiseerd. Deze worden aangelegd als de bouwwerkzaamheden in het naastgelegen 
Landhof zijn voltooid. Om de snelheid te beperken wordt op verzoek van bewoners 
voorgesteld om drie tijdelijke drempels aan te brengen op de Grassteppe. De maatregel 
wordt voorgelegd aan direct omwonenden. Actie: Ben. 

- Naar aanleiding van de resultaten van het Bidboek Meerhoven is in september 2013 een 
bewegwijzeringsplan voor Meerhoven opgesteld. Het Leefbaarheidsteam heeft hierop 
uitgebreid gereageerd (zie mail d.d. 1 oktober 2013). Het plan is op 2 december 
besproken met de gemeente. Nagenoeg alle suggesties van het Leefbaarheidsteam zijn 
overgenomen. Het aangepaste plan is binnenkort digitaal beschikbaar en zal worden 
toegestuurd aan alle leden van het Leefbaarheidsteam. 
De vraag is ook hoe we de deelwijken in Grasrijk benoemd willen hebben en in hoeverre 
expliciete verwijzing naar De Hangar noodzakelijk is. In principe wordt niet verwezen naar 
lokale objecten zoals scholen, kinderopvang, gezondheidscentra, cafe’s en buurthuizen. 
Dus ook niet naar De Hangar. De filisofie is dat de aanduiding ‘Meerrijk’ en bijbehorende 
symbolen genoeg zouden moeten zijn.  Verzoek aan allen om binnen één week na 
ontvangst van het plan feedback te geven. Opmerkingen graag versturen naar Ruben. 
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8. Voorzieningen 
- Er wordt opgemerkt dat er werkzaamheden zijn aan de Grasduin/Grassteppe. Niemand 

weet precies wat dit voor werkzaamheden zijn. Ben gaat dit na. 
- Er moet nog gras worden ingezaaid tussen de visgraat-parkeerbestrating in de Grasduin. 

Ben gaat dit na. 
 
9. Openstaande punten 
147 – Wijkinfo zwerfkeien is verspreid; uitvoering laat nog op zich wachten. 
146 – Er komen geen extra parkeerplaatsen aan de Graslinnen. Afgerond. 
145 – Billboards zijn verplaatst. Afgerond. 
144 – Inventarisatie bereikbaarheid woningen Grasdreef loopt nog. 
143 – Terugkoppeling op verbetering situatie infobord Meerhovendreef loopt nog. 
142 – Bestemming huidige gebouw gezondheidscentrum nog onbekend 
141 – De Blinkerd heeft interesse in de bibliotheekboeken. Bibliotheek wordt vormgegeven. 
140 – Plaatsing bordjes D10 bij Hovenring niet noodzakelijk volgens gemeente. Afgerond. 
139 – Terugkoppeling concept-bebordingsplan Meerhoven is gegeven. Afgerond. 
131 – Plantsoenhekjes zijn geplaatst. Afgerond. 
124 – Onhandige situatie mindervaliden Parkstaete nog steeds niet opgelost.  
112 – Ruben heeft subsidieaanvraag gedaan voor 30 km/uur campagneboxen. Afgerond. 
92 – Evaluatie kruispunten vindt in april/mei plaats. 
91 – Vooralsnog geen budget voor overige oplossingen Bidboek Meerhoven. 
89 en 90 – Na akkoord bewegwijzeringsplan volgt uitvoering. 
88 – Vooralsnog geen budget voor extra bushalte. 
87 – Vooralsnog geen budget voor verbeteren langzaam verkeer infra op Flight Forum. 
86 – Lantaarns Grasdreef worden voorzien van dimmers. Datum utvoering onbekend. 
 
De actiepuntenlijst wordt aangepast. Actie: Geert/Ruben.  
 
10. Mededelingen 
- Ben meldt dat de aanvraag voor 5 à 6 extra parkeerplaatsen aan de Grasvogel er al 3 jaar 

ligt. Deze aanvraag wordt opnieuw bekeken.  
- Ben meldt dat tennisvereniging Meerhoven een ledenwervingscampagne is gestart. 
- Ruben deelt mee dat eerder vandaag een tweede overleg heeft plaatsgevonden met 

wethouder Joost Helms over airportparkeerders. Een verslag van dit overleg volgt nog. 
- Vanuit de gemeente is de vraag ontstaan wat de behoefte is van de jongeren in de wijk 

Meerhoven. In drie sessies gaat men samen met tien jongeren (11-18 jaar) en zes 
volwassenen aan de slag om hierover te brainstormen. Afstemming heeft plaatsgevonden 
met het Leefbaarheidsteam Grasrijk. Oproep staat op www.meerhoven.nl. 

- Ben geeft aan dat er nieuwe hondenpoepbordenzijn besteld ter vervangen van de 
vernielde borden. 

- Ruben meldt dat er binnen Grasrijk behoefte is aan een meet & greet-avond voor expats. 
Dit wordt Meerhovenbreed opgepakt. Actie Ruben. 

- Ten aanzien van het crossbaantje in Meerrijk zijn door het Leefbaarheidsteam diverse 
voorstellen ingebracht (zie mail d.d.  23-11-2013). Actie loopt binnen Meerrijk-overleg. 

 
11. Rondvraag 
- Antoon geeft aan dat er veel overlast is van hondenpoep. Ben neemt dit punt mee. 
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12. Sluiting 
Om 22.15 wordt de vergadering gesloten. Iedereen wordt bedankt voor zijn/haar 
aanwezigheid. 
 
 

Vergaderdata Leefbaarheidsteam Grasrijk 2014 
(aanvang 20.00 uur, locatie De Hangar): 

 
20 maart * 

17 april 
15 mei * 
12 juni 

21 augustus 
18 september * 

16 oktober 
13 november * 
11 december 

 
Data met een sterretje betreffen reservedata. Als de actualiteit of het aantal agendapunten 
daartoe aanleiding geeft, maken we gebruik van deze data. Uiterlijk één week van te voren 

wordt bekend gemaakt of het overleg op de reservedatum doorgaat. 
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