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Verslag Leefbaarheidsoverleg Grasrijk 
21 augustus 2014, 20.00 uur, De Hangar 
 
Aanwezig:  Cécile Traa (Grasrijk-Oost), Viola Bliek, Dick de Heus (Politie), Ben Demilt 

(Gemeente), Trudie Jarec (de Blinkerd), Antoon Hermsen, Andrew Sparks, 
Veronica van der Biezen (Grasrijk-West), Ingeborg Mulder (Groene Hof), 
Vanessa Jolink, Nathalie de Munk, Feitse Bootsman, Peter Berlijn (Grashoek), 
Ruben Trieling (voorzitter), Geert van Buul (secretaris - verslag) 

 
1. Opening 
Ruben opent traditiegetrouw de vergadering om 20.05 uur.  
Het agendapunt verkeer wordt naar voren geschoven in verband met de aanwezigheid van 
de politie. 
 
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering 
Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd. 
 
3. Mededelingen Politie 
- Sinds de (officiële) afsluiting van de Meerbos wordt steeds vaker de busbaan gebruikt voor 
verkeer tussen Zandrijk en Grasrijk. Dit lijkt ook te gelden voor de afsluiting van de 
Sliffertsestraat ter hoogte van McDonald’s. Daar nemen auto’s op de Noord-Brabantlaan de 
busbaan naar Grasrijk of Zandrijk. Bij aantreffen van overtreders, worden deze beboet 
(boete bedraagt op dit moment €140,00 – exclusief €7,00 administratiekosten). 
- Parkeren bovengronds rondom de Hangar mag niet meer. Op de afgesloten Meerbos wordt 
nog frequent geparkeerd. Dat komt omdat de afsluiting daar nog niet naar behoren is 
uitgevoerd aan de zijde van de Hangar. Die wordt maandag 25 augustus om 07.30 uur 
afgesloten. 
- Aan de Grasbaan zijn vele meters lood van de daktuinen ontvreemd 
- Bij een melding van geluidsoverlast, bleek het om een illegaal feest in Park Meerland te 
gaan 
- De politie blijft optreden tegen auto’s die in park Meerland rondrijden; auto’s worden niet 
alleen op het fiets- en voetpad aangetroffen, maar ook in het groen 
- In het Douglasbos is wederom een schennispleger gesignaleerd 
- Relatief goed nieuws rondom de fietsendiefstallen: het aantal fietsendiefstallen lijkt minder 
te worden 
 
4. Verkeer 
a. buurtactie 30 kilometer gebieden 
Doel is bewustwording omtrent de 30 kilometer gebieden te kweken onder de bewoners. 
Hiervoor zijn een aantal pakketten beschikbaar bij Ruben. We moeten manieren verzinnen 
om dit goed onder de aandacht te brengen. Besloten wordt om dit per deelgebied te gaan 
doen. Geert zal de Grashoek coördineren; Ingeborg coördineert het Groene Hof. We 
gebruiken in eerste instantie de 30-km-kliko-stickers uit onze vorige actie, vanwege de 
uitstraling. Als die op zijn, gaan we verder met de in de pakketten verstrekte stickers. 
b. Verkeerssituatie na openstelling afrit 30a 
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Door het toegenomen vrachtverkeer op de Meerhovendreef-Oost en de Grasdreef, 
constateren bewoners meer lawaai, meer fijnstof in de lucht, en vorming van 
(haar)scheurtjes in de huizen door toegenomen trillingen. Daarnaast wordt de 
snelheidslimiet van 50 kilometer per uur regelmatig overschreden. Ook wordt er frequent 
door rood gereden door de weggebruikers (met name op de kruispunten 
Grasdreef/Graslinnen/Grassteppe, Grasdreef/Meerhovendreef en 
Grasbaan/Meerhovendreef).  
Op zowel de Grasdreef als op de Sliffertsestraat ter hoogte van de McDonald’s en de route 
naar oprit 30a richting Tilburg worden regelmatig spookrijders gezien. 
De vraag is hoe we hier mee om moeten gaan. Accepteren we de situatie, gaan we 
voorstellen tot aanpassing doen, of is er nog een ander alternatief. 
Samengevat gaat het om drie punten: 
- Via afrit 30a rijdend vrachtverkeer (wat via afrit 31 zou moeten rijden) 
- De aansluiting van de Noord-Brabantlaan op de Sliffertsestraat – Meerhovendreef (ter 
hoogte van McDonald’s) 
- Snelheid op en inrichting van de Grasdreef 
Voorgesteld wordt om op afslag 30a een vrachtwagenverbod in te stellen; als dat op 
bezwaren stuit zou overwegen moeten worden om in ieder geval geen vrachtwagens met 
gevaarlijke stoffen toe te laten. Op de bebording staat nu ‘industrie 6500-7500’ aangegeven 
via afslag 30a. Onduidelijk is welk gebied dat zou zijn; het is in ieder geval geen nu in gebruik 
zijnd industriegebied. Alternatieven worden 17 september aanstaande in een overleg van de 
gemeente met de projectgroep die de afrit heeft gerealiseerd besproken. 
Dat geldt ook voor de afsluiting van de Sliffertsestraat als doorgaande weg. 
Er zijn eerder onderzoeken geweest rondom de snelheid en het door rood rijden op de 
Grasdreef. Deze worden nog nader bestudeerd, nadere informatie daarover wordt nog met 
de bewoners gedeeld. 
Ben vraagt of wij kunnen helpen om een lijstje te maken met ‘gebreken’ aan de 
verkeersregel installaties (VRI’s). Denk aan groentijden, of niet werkende lussen (detectoren 
in het wegdek) of knoppen. Peter en Ben pakken deze samen op. 
Ingeborg vraagt waarom het verkeerslicht ter hoogte van Superdirect, komend vanuit 
Meerhoven richting Eindhoven soms toch op rood springt, ondanks dat er geen fietsers in de 
buurt zijn. Dick geeft aan dat dit geen permanent-groen locatie betreft, en dat mede om de 
snelheid toch wat te temperen de VRI een bepaald patroon afwerkt. 
Erik-Jan geeft aan dat de VRI bij Verdaat regelmatig buiten dienst staat. Hij maakt hier een 
melding van bij 14040. 
c. Blokkeren ‘olifantenpaadje’ Graslinnen / Meerhovendreef 
Hier wordt in september een bermhek geplaatst. Discussie of het fietspad met behulp van 
een neerklapbaar paaltje minder aantrekkelijk gemaakt mag worden voor auto´s, loopt nog. 
d. Parkeeroverlast 
De parkeeroverlast in Meerhoven lijkt onveranderd te blijven. Lokale 
initiatieven die het randje van de wetgeving opzoeken (zie foto) zijn feitelijk 
niet toegestaan. Op 6 oktober vindt er overleg plaats met de wethouder. 
Daar wordt gesproken op de alternatieven. Ruben zal daar ook verwijzen 
naar de eerdere discussies met de vorige wethouder. Alternatieven die 
worden omarmd door de gemeente lijken er, behalve betaald parkeren, nu 
niet te zijn. Ruben vraagt wie er vanuit het leefbaarheidsteam aan wil 
schuiven; Peter heeft aangegeven daar ruimte voor te hebben. 
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5. Voorzieningen 
a. Plaatsen afvalbak hoek Grashoen/Graspieper 
Verzoek wordt door Ben meegenomen. De kans dat dit gerealiseerd gaat worden is klein, 
omdat de tendens is juist vanwege de kosten minder bakken te plaatsen.  
 
6. Actiepunten 
Zie voor de actiepunten de actiepuntenlijst. 
Actiepunt 132 (terugkoppeling Groene Driehoek) is gereactiveerd op verzoek van Feitse.  
https://docs.google.com/document/d/1fxvTGkFvnXlikiC90czToVV2d2fQerOg9rGSyfp49rs 
 
7. Oprichting Buurtvereniging/ Wijkvereniging Grasrijk 
Doel van de eventueel op te richten vereniging is om de belangen van Grasrijk te behartigen. 
Daarnaast is ook het organiseren van activiteiten, dan wel het coördineren van deze 
activiteiten onderdeel van de vereniging. Na overleg wordt gekozen voor 
‘Bewonersvereniging Grasrijk’.  
Aandachtspunt wat met Ruben wordt opgenomen met de andere verenigingen, is hoe we 
het samenwerkingsverband (nu bekend als Samenwerkende Buurtverenigingen Meerhoven) 
dan gaan noemen. 
Voor het bestuur zijn vooralsnog beschikbaar: Grasrijk-Oost: Cécile / Grasrijk-West: Antoon, 
Erik-Jan en Veronica / Groene Hof: Ingeborg / Grashoek: Ruben en Geert. Deze groep komt 9 
september bij elkaar om te praten over de verdere invulling. 
 
8. Status financiën 2014 
In de bijlage de ‘stand van zaken’ tot nu toe. 
Bij de gemeente staat de vraag uit hoe we de verantwoording moeten doen over de 
ontvangen subsidie-gelden, en of er een gedeelte gereserveerd mag worden. 
 
9. Subsidieaanvraag 2015 
We hebben van de gemeente de uitnodiging gehad om voor 1 oktober aanstaande een 
subsidie-aanvraag in te dienen voor het jaar 2015. Geert zal deze verzorgen. De grondslag is 
dezelfde als vorig jaar. Het aantal inwoners volgens de buurtmonitor (5.248 inwoners per 1-
1-2014 tegen 5.082 per 1-1-2013) maal een bedrag (wij houden €2,50 per persoon aan). 
 
10. Mededelingen 
- De datum 18 september lijkt veel deelnemers niet uit te komen. We zoeken een andere 
datum in die periode. Geert verstuurt daarvoor een datumprikker. 
- Feitse gaat meekijken met de inrichting van de nieuwe noord-entree van Park Meerland, 
samen met gemeente en onder ander Stichting Beheer Park Meerland. 
- Het Van Abbe museum verzorgt op 7 september (tegelijk met de Parkdag…) een actie om 
de diverse Eindhovense wijken meer bij het Van Abbe te betrekken. Peter en een 
vertegenwoordiger van Meerhoven 55+ zijn op de kennismakingsbijeenkomst geweest. Een 
erg leuk initiatief. 
- Op 2 september vindt er overleg met Wij Eindhoven plaats. 
  

https://docs.google.com/document/d/1fxvTGkFvnXlikiC90czToVV2d2fQerOg9rGSyfp49rs
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11. Rondvraag 
- Erik-Jan: Gezien de recente diefstal van lood aan de Parkstaete, is het verzoek of er prikkel-
/ doornstruiken geplaatst kunnen worden om te voorkomen dat men opnieuw de daktuinen 
bezoekt. Erik-Jan en Ben nemen dit samen verder op. 
- Erik-Jan: Is er een tekening van de inrichting van de zuid-ingang van winkelcentrum 
Meerhoven beschikbaar? Ben gaat hier achteraan. 
- Veronica: De documenten uit de vorige uitnodiging waren niet voor iedereen toegankelijk, 
kan ik die per mail krijgen. Ruben heeft deze inmiddels verzonden. 
- Cécile: er is bij de Hangar geen mogelijkheid meer om je fiets aan een rek vast te leggen. 
Geert: klopt, sinds de Meerhovendag staan de rekken nog in het gedeelte tegen de oude 
doorgang naar Grasrijk (Meerbos) aan. Na Meerhoven24 zullen deze teruggezet worden. 
- Cécile: Bij het hondenveldje bij de tennisbaan / skatebaan ontbreekt een hek. Meldingen 
via BuitenBeter App hebben nog geen soelaas gebracht. Ben neemt deze mee. 
 
12. Sluiting 
Om 22.41 uur sluit Ruben de vergadering. 
 
 

Vergaderdata Leefbaarheidsteam Grasrijk 2014 

(Aanvang: 20.00 uur; locatie: De Hangar) 

 

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. 
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Bijlage 1: status financiën 2014 

 

Leefbaarheidsteam Grasrijk
inclusief gemeentelijke subsidie

Inkomsten Uitgaven

Uitbetaling gemeentelijke subsidie 4.207,50€  

Advertenties Meerhoven.nl 500,00€        Uitbetaling Hoogveen 400,00€        

Subsidie Gemeente Eindhoven 8.713,75€     Uitbetaling Landlevengenieters 320,00€        

Gemeente betaalt subsidie in 4 delen. Uitbetaling Groene Hof 860,00€        

De eerste 3 delen zijn betaald. Uitbetaling Grasklokje/-lelie 750,00€        

Totaal bedrag subsidie: €11.890,00 Stichting Beheer Park Meerland 377,50€        

Uitbetaling Grashoek (deel) 1.500,00€     

Leefbaarheidsteam 138,00€      

Leefbaarheidsteam 13 februari 34,50€           

Leefbaarheidsteam 20 maart 34,50€           

Leefbaarheidsteam 12 juni 34,50€           

Leefbaarheidsteam 21 augustus 34,50€           

Websites 95,08€        

meerhoven.info 7,99€             

grasrijk.net 7,99€             

grasrijk.org 27,98€           

meerhoven.nu 24,14€           

meerhoven.nl 26,98€           

Meerhovenbrede activiteiten / overleggen 1.424,82€  

Subsidie-overleg 31 januari 35,00€           

Hesjes verkeersregelaars 103,32€        

Promotie samenwerkende verenigingen 443,44€        

Overleg 6 februari 14,80€           

Overleg 12 februari 5,20€             

Overleg 26 februari 25,09€           

Overleg 13 maart 26,89€           

Overleg 24 maart 13,30€           

Overleg 19 mei 13,00€           

Overleg 8 juni 11,20€           

Meerhovendag 697,98€        

Overleg 26 augustus 35,60€           

Totaal: 9.213,75€     Totaal: 5.865,40€     

Saldo: 3.348,35€     


