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Verslag Leefbaarheidsoverleg Grasrijk 
16 oktober 2014, 20.00 uur, De Hangar 
 
Aanwezig:  Viola Bliek (Politie), Erik-Jan Prins (Parkstaete), Trudie Jarec (de Blinkerd), 

Antoon Hermsen, Veronica van der Biezen (Grasrijk-West), Peter Berlijn 
(Grashoek), Ruben Trieling (voorzitter), Geert van Buul (secretaris - verslag) 

 
1. Opening 
Ruben opent de vergadering om 20.04 uur.  
 
2. Mededelingen Politie 
- Aan de Parkstaete is wederom daklood gestolen. Dit is op klaarlichte dag opgehaald, 
daarbij zijn 2 daders aangehouden. 
- Ook heeft er een woninginbraak plaatsgevonden, waarbij de daders op heterdaad zijn 
betrapt. 
- Peter vult aan dat zij op bezoek zijn geweest bij de politie in het kader van “Mijn Buurt”, 
een project waarin de politie de buurten zo goed mogelijk wil betrekken en informeren. 
Veronica maakt hier een klein verslagje van. 
- Er komen nog steeds enkele meldingen per week binnen over airport parkeerders in 
Meerhoven. 
 
3. Verslag vorige vergadering 
Het verslag is goedgekeurd. 
 
4. Verkeer 
a. Parkeren (ter voorbereiding overleg wethouder) 
Het overleg met de wethouder is verplaatst naar 7 november aanstaande. Doel is nog steeds 
om alternatieven, behalve uitsluitend betaald parkeren, te bespreken. 
b. Terugkoppeling VRI’s  
Ben heeft een kort verslag gestuurd; dat is reeds verspreid. Gemeente poogt in 
samenwerking met een aantal partners een ‘verkeersdag’ te organiseren, om mensen meer 
bewust te maken van hun eigen rol in het verkeer. 
c. Terugkoppeling parkeren Grasdreef 
Helaas heeft het voorstel het niet gehaald om financiële redenen. Peter vraagt zich af of 
alléén budget een issue is. Hij zal dat uitzoeken. 
d. Terugkoppeling overleg Meerrijk 
Ruben vertelt wat de veranderingen zijn; de uitvoeringsdatum is nog niet duidelijk. Er is ook 
nog geen terugkoppeling gegeven op de door het Meerrijk-overleg en het leefbaarheidsteam 
Grasrijk ingediende verbetervoorstellen. 
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5. Voorzieningen 
a. Vervuiling van / rondom de skatebaan 
Rommel wordt telkens wel opgeruimd na het doen van een melding, vraag is of we iets 
kunnen verzinnen om dit structureel op te lossen. 
b. Vervuiling door gasten van McDonald’s 
Vervuiling door zwerfafval van McDonald’s neemt toe sinds de aanleg van afslag 30a. Vanuit 
de bestaande prikkers of vanuit het leefbaarheidsteam moeten we contact opnemen om te 
bespreken of we hier iets aan kunnen doen. Actie voor Antoon Hermsen (met Marjan van de 
Ven en Cees Nagtzaam). 
 
6. Nieuwe opzet leefbaarheidsteam binnen Bewonersvereniging Grasrijk 
Ruben licht een stukje geschiedenis toe met betrekking tot de oprichting van de 
bewonersvereniging. De oprichting van de bewonersvereniging betekent dat we het 
leefbaarheidsteam anders vorm zullen gaan geven. De scope blijft uiteraard Grasrijk, en we 
blijven dé gesprekspartner voor de Meerhovenbrede zaken. Daarnaast vindt er regulier 
overleg plaats tussen de voorzitters van de ‘Rijken’ (Zand-, Bos- en Meerrijk, Waterrijk en 
Grasrijk). Het leefbaarheidsteam communiceert via de bewonersvereniging Grasrijk. Qua 
samenstelling zal het leefbaarheidsteam niet veranderen; het team zal nog steeds bestaan 
uit vertegenwoordigers van gemeente, politie en de bewoners. 
 
7. Meerhoven Expat Meeting 
- Enkele organisatorische zaken worden besproken 
- Catering wordt afgestemd; Geert zal boodschappen doen 
- Er zijn nog quizvragen nodig 
- De pers moet nog benaderd worden 
 
8. Project buurtstrijders 
Zie voor meer informatie de bouwborden die bij het Jongerencentrum staan. Het is nu tijd 
om de zaken in detail uit te gaan werken. Ruben neemt deel aan een van de teams, vanuit 
zijn betrokkenheid bij meerhoven.nl. Ook aan de andere teams nemen veel Grasrijkers deel. 
 
9. Status financiën 
We lopen op schema met inkomsten en uitgaven; de reservering voor een speeltoestel is 
door Geert even on hold gezet, omdat we nog geen (goede) plek hebben om zo’n ding op te 
slaan. Komend overleg zal de voorlopige eindrekening de revue passeren. 
 
10. Actiepunten 
Zie voor de actiepunten de actiepuntenlijst. 
 
11. Mededelingen 
- Antoon: de plastic containers in Winkelcentrum Meerhoven zijn verplaatst. De ideeën die 
Antoon (en ook Geert) daarover heeft, zijn gedeeld met de gemeente. 
- De hondenpoepborden worden met regelmaat door de aannemer die het gras maait 
beschadigd aan de onderzijde. Ruben vraagt Ben om nieuwe borden. Geert verwijderd het 
erg beschadigde bord aan de Grasmat. 
- In de nieuwsbrief van onze collega’s van Zand-, Bos- en Meerrijk staat dat de prikkersgroep 
uit gaat breiden naar Grasrijk. Dit is op eigen initiatief geroepen, en is nog niet met Grasrijk 
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afgestemd. Uiteraard juichen we dit toe, en moeten we dit meenemen als oproep in de 
nieuwsbrief. 
 
12. Rondvraag 
- Kunnen we voor de prikkers de stadspas niet activeren, zodat ze daar geprikt afval achter 
kunnen laten? Antwoord CURE: Nee, dat kan niet. 
- 26 oktober vindt om 12.00 uur de opening van de Zandbrug plaats; het is goed om daar 
even de neus te laten zien. Ruben en Geert gaan sowieso daar naar toe. 
- Trudie vraagt of er een nieuw wandelpad van Grasrijk naar de Hangar komt? Antwoord: Dat 
wordt pas gedaan in de definitieve inrichting van het park. 
 
13. Sluiting 
Om 22.41 uur sluit Ruben de vergadering. 
 
 

Vergaderdata Leefbaarheidsteam Grasrijk 2014 

(Aanvang: 20.00 uur; locatie: De Hangar) 

 

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. 

 

 


