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Verslag Leefbaarheidsoverleg Grasrijk 
20 maart 2014, 20.00 uur, De Hangar 
 
Aanwezig:  Cécile Traa (Grasrijk-Oost), Dick de Heus (Politie), Ben Demilt (Gemeente), 

Erik-Jan Prins (Parkstaete), Antoon Hermsen (Grasrijk-West), Peter Berlijn 
(Grashoek), Andrew Sparks (Grassijsje), Vanessa Jolink (Grasstrook), Ruben 
Trieling (voorzitter), Geert van Buul (secretaris - verslag) 

 
1. Opening 
Ruben opent de vergadering om 20.05 uur.  
Vanessa schuift vanavond aan als gast aan.  
 
2. Mededelingen 
Geen mededelingen 
 
3. Verslag vorige vergadering 
Op pagina 3 ontbreekt één rondvraag van Antoon: “Heeft de gemeente Eindhoven, net als 
Veldhoven, een hondenpoepzuiger?”. Het antwoord wordt ter plaatse door Ben gegeven: 
Neen. 
 
4. Organisatie 
a. Mailinglijst, lijst met contactpersonen, pasfoto’s website 
Om met elkaar te communiceren maken we een nieuwe mailinglist aan. Als je iets naar die 
lijst stuurt, ontvangen alle deelnemers dat bericht automatisch. Alleen leden van de lijst 
kunnen zo iets insturen; niet-leden kunnen dus geen ‘spam’ verzenden aan allen.  
De lijst met contactpersonen is nog niet compleet. Gelieve deze aan te vullen.  
Tevens missen we nog van veel deelnemers de pasfoto voor op de website; vriendelijk 
verzoek om pasfoto alsnog aan te bieden. 
b.Taakverdeling (werkgroepen) 
Het voorstel om werkgroepen te vormen, en zo de taken te verdelen over de vrijwilligers, 
wordt besproken. Ruben maakt een voorstel voor welke werkgroepen er zouden moeten 
komen, en welke thema’s we zo zouden kunnen behandelen. Dat voorstel is input voor een 
brainstorm in het komende overleg. 
c. Oprichting overkoepelende bewonersorganisatie Grasrijk 
Ruben en Geert hebben op 31 maart aanstaande een afspraak bij het Vrijwilligerspunt om te 
overleggen wat een goede organisatievorm is. Terugkoppeling volgt in het volgende overleg. 
d. Grasrijkbrede activiteiten 
Ruben refereert aan de subsidieverdeling. Er zijn nog geen concrete ideeën / voorstellen 
voor Grasrijkbrede activiteiten. Vraag aan eenieder is om daarover mee te denken.  
e. Meerhovenbrede activiteiten 
Ruben en Geert zijn in overleg met de andere buurten om een aantal Meerhovenbrede 
activiteiten op te zetten. Dit jaar staan er in ieder geval 4 activiteiten op de lijst: Avond 
vierdaagse (juni), Meerhovendag (22 juni), Parkdag (7 september) en Sinterklaas (21 
november). 
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5. Voorzieningen 
a. Notitie jongeren 
Andrew en Ruben gaan hier samen op inzoomen. 
b. Graffiti 
Het beleid van de gemeente is om graffiti niet weg te halen, tenzij sprake is van 
discriminerende/kwetsende leuzen. De uitzondering zijn de winkelgebieden binnen de ring. 
Meerhoven heeft nog relatief weinig last van graffiti. Om tot een oplossing te komen, zijn er 
een aantal alternatieven die op tafel komen: zelf schoonmaken, waarbij de 
verantwoordelijkheid voor schade die tijdens het schoonmaken zou kunnen ontstaan niet 
geregeld is; klimop plaatsen; een coating aanbrengen of zélf graffiti plaatsen. De gemeente 
en Endinet hebben aangegeven open te staan voor een gesprek. Andere buurten doen dit 
samen met commerciële instelling, en reserveren een gedeelte van de subsidie hiervoor. 
Ruben, Peter, Antoon en Ben organiseren een gesprek tussen de gemeente en Endinet. 
Ruben zal daarvoor een afspraak plannen. 
c. Groenvoorziening 
In de Grashoek is nu activiteit waar te nemen in de borders; ook bij de zwerfkeien die 
geplaatst zijn is zand aangevuld en soms extra groen geplaatst. 
Daarnaast wordt aangegeven dat bepaalde bomen in Grasrijk er erg slecht aan toe zijn. Ben 
legt uit dat onderhoud in een bepaalde cyclus en volgens een bepaald beleid plaats vindt – 
daar is planning en budget ook op aangepast. Ben zal inzage geven in het onderhoudsniveau; 
de afdeling groen wordt uitgenodigd voor een komend overleg. 
d. Defecte lantaarns 
Vrij veel lantaarns in Grasrijk blijven te lang buiten dienst na een storing. Ben zal bij Endinet 
informeren naar het beleid. 
e. Meerrijk 
Antoon en Peter zijn naar het bewonersoverleg Meerrijk geweest. Het verslag daarvan volgt. 
Besproken zijn onder andere de locatie van de fietsenstalling (wel of niet onder de Hangar); 
de toegankelijkheid, openingstijden en de ‘knip’ in de parkeergarage wanneer de ingang aan 
de zijde van Grasrijk open zal zijn; de defecte pollers. Vragen / opmerkingen vanuit het 
Leefbaarheidsteam: Er zouden bielzen geplaatst worden om de route naar Meerrijk vanaf de 
Grasbaan te markeren. Deze zijn er inderdaad geweest, en zijn uit veiligheidsoogpunt ook 
weer verwijderd. Er wordt veel geparkeerd op het voetbalveldje; dat was vroeger een 
parkeerplaats. Die is echter nu afgeschermd door jumbo-blokken en in gebruik als 
voetbalveld. Menig auto-gebruiker meent echter zich daar niet aan te hoeven storen. Als 
laatste wordt de “onhandige” inrichting van het terrein rondom de Hangar, aan de zuidzijde 
genoemd. Daar is de speelplaats opnieuw ingericht, hetgeen inhoudt dat je er niet meer met 
een wandelwagen door kunt. 
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6. Verkeer 
a. Sliffertsestraat 
Er is een motie ingediend door de VVD om de knip in de Sliffertsestraat weer op te heffen; 
deze motie is niet aangenomen. In de wijk en in de pers leeft de misvatting dat het 
leefbaarheidsteam Grasrijk ‘tegen’ zou zijn. Dat is niet zo. We staan open voor alle ideeën, 
met gedegen onderzoek naar de consequenties. Het voorstel is voorlopig nog niet van de 
baan. Deze komt nog terug. Ook hierbij, net als bij de activiteiten, vindt nauw overleg met 
andere buurten in Meerhoven plaats.. 
b. Bewegwijzeringsplan Meerhoven 
Er is gereageerd op het oorspronkelijke plan. Vrijwel alle suggesties van het 
Leefbaarheidsteam zijn overgenomen. Discussie loopt nog over het wel of niet noemen van 
“De Hangar” op de borden. Dat geldt ook voor hoe delen van de wijk aangegeven zouden 
moeten worden. Daar zijn drie opties voor besproken tijdens dit overleg: 
Optie 1: Grasrijk-Oost, Grasrijk-West, Grashoek, Groene Hof 
Optie 2: de windrichtingen 
Optie 3: Grasrijk I, II, III en IV 
c. Bereikbaarheid Meerhoven 
Ben en Dick zitten in een werkgroep. Daarin hebben de hulpdiensten aangegeven wat zij 
graag gewijzigd willen zien. Op 3 april is daar een volgend overleg over. Ben koppelt de 
uitkomsten terug aan het leefbaarheidsteam. 
d. Geluidsbelasting Meerhovendreef 
De normale geluidsbelasting op de gevel is 55dBA. Op de Meerhovendreef is dat 57dBA. In 
de archieven of het bouwbesluit is echter niet terug te vinden of deze aanpassing ook 
daadwerkelijk aan de woningen is uitgevoerd. Komt volgend overleg terug op de agenda. 
e. Blauwe zone / betaald parkeren 
Komt volgend overleg terug op de agenda. 
f. Punaises Grasbaan 
Ben wacht nog op de offerte van de aannemer wat deze aanpassing zal kosten. Dan zal 
bekeken moeten worden of er nog in 2014 plaats is in de budgetten. Komt volgend overleg 
terug op de agenda. 
g. Oversteek Grenswal-Meerhovendreef 
Naar aanleiding van het onderzoek van VVN zijn door de gemeente Veldhoven diverse 
maatregelen genomen; het fietspad aan de noordzijde van de Meerhovendreef is ook 2-
zijdig uitgevoerd. En er worden opnieuw snelheidsmetingen uitgevoerd. 
Dick vraagt zich af of VVN ook gekeken heeft naar het verdere wegdeel Grasbaan-Traverse, 
inclusief de rotonde. Hier is niet naar gekeken door VVN. Nogmaals wordt gesteld dat het 
vreemd is dat Veldhoven een afwijkende koers vaart dan Eindhoven. 
 
7. Mededelingen politie 
- Uiteraard staan de meeste punten ook op de weblog vermeld 
- In het park verzamelen zich nu ook groepjes jongeren van buiten Meerhoven; politie is met 
hen in gesprek 
- Het Park Forum krijgt het keurmerk ‘veilig ondernemen’. Ook Flight Forum zal dit keurmerk 
gaan behalen 
- In Grasrijk zijn ‘vreemde mannen’ gezien – deze zijn naderhand in Waterrijk gezien. Hier is 
een snelle buurtactie van de bewoners zelf op geweest; waardoor de mannen niet meer zijn 
aangetroffen. 
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8. Openstaande punten 
De actiepunten zijn bijgewerkt in de actiepuntenlijst. 
 
9. Rondvraag 
- Antoon: Er wordt met grote regelmaat door verkeer anders dan stadsbussen gebruik 
gemaakt van de busbaan. Kan daar tegen opgetreden worden? 
Antwoord Dick: Er wordt ook goed op gelet, en bij overtreding wordt er een bekeuring 
uitgeschreven. Helaas is dit niet tegen te houden. 
- Andrew: Bij de warmtecentrales is sprake van vandalisme; de bakken waarin de stenen zijn 
gestort, worden kapot geknipt waardoor de stenen er uit kunnen worden gehaald. Dit geldt 
ook voor Spottershill.  
Antwoord: Dit wordt een agendapunt voor het komende overleg. 
 
10. Sluiting 
Ruben dankt de deelnemers en sluit om 22.20 uur de vergadering. 
 

Vergaderdata Leefbaarheidsteam Grasrijk 2014 

(Aanvang: 20.00 uur; locatie: De Hangar) 

 

17 april 

15 mei * 

12 juni 

21 augustus 

18 september * 

16 oktober 

13 november * 

11 december 

 
Data met een sterretje betreffen reserve-data.  

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 door gaat. 


