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Verslag Leefbaarheidsoverleg Grasrijk 
12 juni 2014, 20.00 uur, De Hangar 
 
Aanwezig:  Cécile Traa (Grasrijk-Oost), Viola Bliek, Karin van Leest (Politie), Ben Demilt 

(Gemeente), Trudie Jarec (de Blinkerd), Veronica van der Biezen (Grasrijk-
West), Ingeborg Mulder (Groene Hof), Ruben Trieling (voorzitter), Geert van 
Buul (secretaris - verslag) 

 
1. Opening 
Ruben opent de vergadering om 20.05 uur.  
Vanwege beperkte beschikbaarheid van de politie zijn de agendapunten waarbij de politie 
inbreng heeft, naar voren gehaald. 
 
2. Mededelingen Politie 
- Het is best rustig in Meerhoven. 
- Er komt een nieuwe aanpak waarbij meer samenwerking tussen de diverse politieteams 
geregeld wordt; er zijn al praktijkvoorbeelden waar op basis van signalen van bewoners 
teams ingericht zijn. 
- Hoewel de wijkcoördinator via Rik Nijssen signalen ontvangt dat de overlast door jeugd toe 
neemt, heeft de politie daar nog geen signalen over ontvangen. 
- Er is sprake van een toename van het aantal fietsendiefstallen in en om het Winkelcentrum 
en De Hangar. Ook van afgesloten fietsen. Op basis van aangiftes en getuigenverklaringen 
wordt geprobeerd er een lijn in te ontdekken. 
 
3. Verkeer en vervoer 
a. Overlast vrachtverkeer Meerhovendreef Oost: Punt staat op de agenda van het 
‘afstemmingsoverleg’ binnen de Gemeente. Gemeente onderzoekt of de bewegwijzering op 
orde is. Ook wordt bekeken of een vrachtwagenverbod tot de mogelijkheden behoort. 
Daarnaast zal dit volgens gemeente deels gewenning zijn (d.w.z. dat vrachtwagens de afrit 
ter hoogte van de Meerenakkerweg moeten nemen en niet Meerhoven-Zuid); de vraag is  
hoe lang deze gewenningsperiode zal duren. 
b. N2-aansluiting 30a: poller en belijning: Dit valt onder de verantwoordelijkheid van 
Rijkswaterstaat. Ruben zal navraag doen. 
c. Bewegwijzeringsplan Meerhoven: Besproken en besloten tot uitvoer. Ben doet navraag 
wanneer de uitvoering gepland staat. 
d. Punaises Grasbaan: Er zijn veel alternatieven besproken; het alternatief dat door de 
Gemeente verder is uitgewerkt, wordt door Ruben voorgelegd aan Veilig Verkeer Nederland. 
e. Parkeergarage Meerrijk: Er is nog geen nieuws over een nieuwe fasering. 
f. Parkeeroverlast Graspol: Gemeente verwijst naar invoeren van betaald parkeren. Ruben 
neemt contact op met wethouder; zie ook verder. 
g. Parkeeroverlast Grasbeemd: Stadstoezicht lijkt alleen overdag te handhaven, terwijl in de 
avond het probleem groter is. Ben zal bij Stadstoezicht informeren wat hier loos zou kunnen 
zijn. 
h. Overlast Airportparkeerders Grasvogel: Een bekend probleem; zie ook eerder. 
i. Buurtactiepakketten 30 km: Deze pakketten staan klaar bij Ben en worden door Geert 
opgehaald. De actieperiode wordt het begin van het schooljaar. 
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j. Geluidsbelasting Meerhovendreef Oost: wordt doorgeschoven naar een volgend overleg. 
k. Sliffertsestraat/McDonalds: de nieuwe situatie is door het overleg in ogenschouw 
genomen op de kaart. 
l. Sliffertsestraat/Bosrand: zie verslag. 
m. Raadsvragen Flight Forum: Ruben heeft  D’66gewezen op het bidboek n.a.v. de 
verkeersevaluatie; daar is ook over het Flight Forum nagedacht. 
n. Blauwe zone/Betaald parkeren: De gemeente oppert het voornemen om richting 
aanwonenden van de HOV-lijn een brief te sturen met daarin de tip dat het invoeren van 
betaald parkeren de enige oplossing is voor het parkeerprobleem. Het Leefbaarheidsteam is 
onaangenaam verrast omdat men nog in dialoog is met de gemeente over alternatieve 
oplossingen, die nu onbespreekbaar lijken te worden. Ruben stuurt een brief aan de 
wethouder.  
 
4. Vaststellen verslag vorige vergadering 
Het verslag van de vorige vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
5. Actiepunten 
Actiepunten worden bijgehouden in de actiepuntenlijst.  
 
6. Ingekomen stukken 
De ingekomen stukken worden niet besproken tijdens het overleg; ze zijn ter informatie 
beschikbaar gesteld aan de deelnemers. 
 
7. Organisatie 
a. Taakverdeling: Ruben heeft een voorstel gemaakt; gelieve dit in te vullen qua interesse, en 
naar de secretaris te sturen. 
b. Oprichting Buurtvereniging Grasrijk: Idee is om een vereniging op te richten. De structuur 
moet nog nader uitgewerkt worden; ook moet er invulling gegeven worden aan het bestuur 
(5 bestuursleden). In communicatie in de aanloop naar de oprichting moet duidelijk 
uiteengezet worden wat het doel is. Wellicht is ‘wijkvereniging’ een betere benaming.  
Als potentiële bestuursleden worden Erik-Jan, Ruben, Geert, Cécile, Ingeborg, Veronica en 
Antoon genoemd door de aanwezigen. (Hadden we Erik-Jan ook niet genoemd?) 
c. Lidmaatschap VVA: Dit lidmaatschap lijkt niet van toepassing te zijn. 
d. Gebiedsgesprekken VVA: Doel van de gebiedsgesprekken is kort toegelicht in de 
vergadering. 
e. Auteursrechten foto grasrijk.org: Is ter informatie besproken. Een brief met reactie is 
verzonden naar de betreffende partij. 
f. Financiën: als bijlage is een overzicht van de actuele financiële stand van zaken 
opgenomen. 
 
8. Wonen en ruimte 
a. Klacht beplanting zwerfkeien: Er is een klacht binnengekomen, dat er wel keien zijn 
geworpen, maar geen beplanting geplaatst is. De Grashoek lijkt wel in orde te zijn gemaakt. 
Ben neemt het signaal mee naar het afstemmingsoverleg. 
b. Inzaaien gras Grasduin: Dit is nog niet gebeurd. Ben doet navraag. 
c. Verlichting Skatebaan/speeltuin: Dit signaal is vanuit het buurtpreventieteam gekomen. 
Volgens de gemaakte afspraken zal er géén verlichting worden gerealiseerd. 
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d. Verlichting fietspad Waterrijk: signaal vanuit de buurtbewoners, ook via een brief aan de 
burgemeester gedaan. Wordt door Ben meegenomen. 
e. Graffiti:  Ben overlegt met Endinet over suggestie Veronica (aanplanten van Hedera).  
f. Papiercontainers: Cor Luijks van CURE is het aanspreekpunt voor dit soort projecten. Dit 
kan rechtstreeks met CURE worden kortgesloten. 
g. Vandalisme warmtecentrales en Spottershill: Vandalisme lijkt hier nu niet meer voor te 
komen. 
 
9. Activiteiten 
a. Grasrijkbrede activiteiten: Iedereen wordt uitgenodigd om na te denken over mogelijke 
Grasrijkbrede activiteiten. 
b. Meerhovenbrede activiteiten: Voor de korte termijn staan de Avond-vierdaagse en de 
Meerhovendag op de agenda. Voor de Meerhovendag worden nog vrijwilligers gezocht; ook 
voor het bemensen van de kraam van de Samenwerkende Buurtverenigingen Meerhoven. 
 
10. Wat verder ter tafel komt 
Veronica: informeert bij de deelnemers naar “de Welpse Hoef”. Terugkoppeling is in het 
overleg gegeven. De Welpse Hoef staat ook op de Meerhovendag met een kraampje. 
 
11. Sluiting 
Onder dankzegging voor de aanwezigheid en de aandacht, sluit Ruben om 22.27 uur de 
vergadering. 
 

Vergaderdata Leefbaarheidsteam Grasrijk 2014 

(Aanvang: 20.00 uur; locatie: De Hangar) 

 

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. 


