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Verslag Leefbaarheidsoverleg Grasrijk 
11 december 2014, 20.00 uur, De Hangar 
 
Aanwezig:  Dick de Heus (Politie), Ben Demilt (gemeente), Erik-Jan Prins (Parkstaete), 

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

Gasten: Guido Smeets (bewoner Groene Hof, raadslid D66), Theo van Deijl (bewoner 
De Blinkerd) 

 
1. Opening 
Ruben opent de vergadering om 20.04 uur.  
 
2. Mededelingen Politie 
- Uiteraard staat alle relevante informatie weer op de weblog 
- Het aantal fietsendiefstallen loopt weer op, hier komt een extra bericht over op de weblog. 
Wederom betreft het hier brommerbestuurders die een fiets optillen en meenemen.  
- Het verkeerde onderbord bij de voetgangersingang zuid van het winkelcentrum staat er 
nog steeds; Ben zal dit oppakken.  
 
3. Verkeer 
a. Parkeren (terugkoppeling gesprek 7 november 2014) 
Peter, Harry en Ruben hebben een gesprek gehad bij wethouder Visser; dit was een vervolg-
gesprek naar aanleiding van eerdere gesprekken met voormalig wethouder Helms. De 
conclusie van dit gesprek is dat er vanuit de gemeente geen alternatieven zijn anders dan 
betaald parkeren. Wel is de toezegging gedaan, dat wanneer de wijk zou kiezen voor betaald 
parkeren, er een proeftijd geldt voor één jaar, en dat na de proefperiode het betaald 
parkeren teruggedraaid kan worden. In januari zal er op initiatief van de bewoners een 
gesprek plaatsvinden tussen Eindhoven Airport en de bewoners. De gemeente kiest er voor 
om hier niet aan deel te nemen, omdat zij zich hierin geen partij voelt. In het gesprek dat 
Peter en Veronica hebben gehad met raadslid Geert Geerts is overigens wel ruimte 
gehouden voor initiatieven, omdat de gemeenteraad niet unaniem is over het betaald 
parkeren. 
b. Parkeerplaatsen Graszode 
Een bewoner van de Graszode heeft en mail gestuurd over het tekort aan parkeerplaatsen 
aan de Graszode, en vraagt zich af waarom er, net als in de Grasvogel, geen extra plaatsen 
zijn aangelegd. Voor de Grasvogel waren in 2011 reeds afspraken gemaakt om die plaatsen 
aan te leggen. Er is geen zicht op aanleg van extra parkeerplaatsen op de Graszode. 
c. Drempels Grassteppe 
Naar aanleiding van een bewoner van het Grastapijt over waarom er tijdelijke drempels zijn 
aangelegd op de Grassteppe legt Ben uit dat de definitieve drempels pas worden aangelegd 
op het moment dat er geen bouwactiviteiten aan de Grassteppe (Landleven) meer 
plaatsvinden. 
  



Verslag Leefbaarheidsoverleg Grasrijk  Pagina 2 van 4 

d. Illegale doorgang Graslinnen-Meerhovendreef 
De illegale doorgang wordt gebruikt door een mix van buurtbewoners en oprecht 
verdwaalde weggebruikers. Er wordt gezocht naar een oplossing, bijvoorbeeld door 
bebording (inrijverbod met uitzondering van bestemmingsverker). De vraag is echter wel 
waar je die bebording moet plaatsen, omdat niet duidelijk is of de verkeerdrijders vanaf 
afslag 30a of vanaf de Hovenring komen. 
e. Shuttlebus Airport-Meerhoven-High Tech Campus 
Idee voortgekomen vanuit de Expat-meeting. Eventueel ook de Internationale School als 
halte er bij opnemen. Het idee is voorgelegd aan Dieke Fijen. 
f. Bewegwijzering Grasrijk/Meerhoven 
Inmiddels is men begonnen met het plaatsen van de bewegwijzering. Dit is nog een resultaat 
van de verkeersevaluatie uit 2011. De verkeerde borden worden nog aangepakt; dit zal 
medio februari afgerond moeten zijn. Onduidelijk is of dit ook geldt voor de door 
Rijkswaterstaat geplaatste bebording die afwijkt van het plan dat gemaakt is naar aanleiding 
van de verkeersevaluatie. Ben vraagt dit na bij Jan Josten. 
g. VRI’s / roodlichtnegatie kruising Grasdreef/Graslinnen/Grassteppe 
Reeds besproken. 
 
4. Voorzieningen 
a. Terugkoppeling gesprek raadslid Geert Geerts 
Er is een kort verslag gemaakt door Veronica. Het gesprek ging met name over parkeren, de 
leegstand van de woningen in Meerrijk, en het verdwijnen van de parkeerplaatsen op 
maaiveld-niveau. Er is nog geen terugkoppeling ontvangen over de door Geerts ingezette 
acties. Ruben heeft een gesprek gehad met CBRE (beheerder van het winkelcentrum) en 
DELA (eigenaar). Ook daar werd bevestigd dat parkeren op maaiveld niveau straks niet meer 
mogelijk is. Voor CBRE ligt de uitdaging meer in het feit dat winkels bezocht worden door 
leveranciers / werklieden met bestelbusjes die te hoog zijn om in de parkeergarage te 
kunnen parkeren. Ook hier is nog geen goede oplossing voor. 
b. Hondenpoep 
Een bewoner uit Grasrijk-Oost heeft eerder gereageerd op hondenpoep. Zijn conclusie is dat 
de billboards geen effect hebben. Vraag is nu wederom of er extra afvalbakken geplaatst 
kunnen worden. Met betrekking tot de borden haalt Geert de borden in de Grashoek weg, 
Erik-Jan en Antoon doen dat in Grasrijk Oost en –West. Dit met name om vernieling door 
vuurwerk te voorkomen, en omdat een aantal borden er slecht aan toe is (eerder 
beschadigd; bijvoorbeeld door de aannemer tijdens het grasmaaien) 
c. Afval prikken / McDonald’s 
Er komt een afspraak met McDonald’s om te praten over het zwerfafval. Er is nog wel 
behoefte aan vrijwilligers. 
d. Terugkoppeling overleg Consumentenbond, Woonfonds en Eigen Huis inzake 
stadsverwarming 
Er zijn 1000 bewoners lid van de mailinglijst, en met grote regelmaat komen er vragen 
binnen bij de werkgroep Stadsverwarming Meerhoven. Tevens wordt er samengewerkt met 
andere bewonersorganisaties die met dezelfde problematiek kampen. Op 4 februari vindt er 
een hoorzitting plaats over de nieuwe warmtewet. De stelling van de eindgebruikers is, is dat 
de warmtewet niet eerlijk is. Daarom worden zowel eindgebruikers als leveranciers gehoord. 
Dit is een langlopende zaak die nog een tijd zal gaan duren. 
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e. Terugkoppeling overleg WijEindhoven 
WijEindhoven is op zoek naar een platform waarbij Meerhovenaren andere Meerhovenaren 
kunnen helpen. Hiervoor is WijEindhoven gekoppeld aan de initiatiefnemers van Meerhoven 
Ontmoet (facebookgroep). 
f. Terugkoppeling Meerrijk overleg 
Belangrijkste punt tijdens het Meerrijk-overleg was de vormgeving van de Zuid-entree 
waarbij fietsers de weg over moeten steken als zij vanaf het gecombineerde 
voetgangers/fietsersgebied richting Grasbaan/Grassavanne rijden. Er is dinsdag 9 december 
opnieuw overleg geweest, echter zonder concrete uitwerking. Het initiatief om aan de goede 
kant van de weg te gaan rijden, blijft bij de fietser liggen.  Voorts is meldenswaardig dat de 
zogenaamde venstertijden zijn opgerekt tot 14.00 uur omdat Lidl via het dek bevoorraad 
moet worden (in tegenstelling tot Jumbo en Albert Heijn, die worden via de kelder 
bevoorraad); dit betekent dat de pollers bij de ingang van het winkelcentrum naar beneden 
blijven. De vraag is of dit niet netter op te lossen is, door bijvoorbeeld de winkeliers de poller 
te laten bedienen. Daarnaast is stilgestaan bij het zeer frequent ten onrechte af gaan van het 
brandalarm. 
g. Terugkoppeling overleg Buurtstrijders 
Er is een aantal projecten geformuleerd. Op bouwborden bij het jongerencentrum staan de 
projecten beschreven. De animo bij de jeugd om actief mee te gaan werken valt tot heden 
nog erg tegen. 
 
5. Verslag vorige vergadering 
Het verslag wordt zonder aanpassingen goedgekeurd. 
Aanvulling: Over “Mijn Buurt” op www.politie.nl komt verder geen terugkoppeling; alle 
besproken wensen worden daar waar mogelijk meegenomen in het ontwerp van het nieuwe 
politie.nl.  
 
6. Activiteiten 
a. Terugkoppeling gesprek ED inzake Meerhoven Expat Meeting 
Er is een online platform gecreëerd voor de internationals, hier is ook een mailinglist aan 
gekoppeld. Ook is de shuttleverbinding nogmaals besproken. 
b. Terugkoppeling overleg Huthuisjes 
Er is een overleg geweest met Rocco Verdult, de bedenker van de huthuisjes. Rocco wil 
graag door met dit project. In mei staat nu een pilot gepland om een nieuwe vorm van 
huisjes te gaan gebruiken. Er is gesproken over de benodigde vrijwilligers-inzet, en over 
welke bronnen we aan kunnen boren om vrijwilligers te krijgen. Ook moeten we op tijd 
beginnen met het werven en de communicatie. Dick vult aan om ook VV DBS te benaderen. 
 
7. Vrijwilligersverzekering 
Issue is het verschil tussen organisatie en vrijwilligers in de definitie van de 
vrijwilligersverzekering. Als de organisatie aangesproken wordt, in plaats van een vrijwilliger, 
dan denkt de polis dat niet. Alleen als je als vrijwilliger aangesproken wordt, kun je de 
verzekering aanspreken. 
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8. Financiën 
Geert licht de status van de financiën toe. In de vergadering van 15 januari zal de 
verantwoording over 2014 besproken worden. In de separate subsidie-bijeenkomst komen 
dan de voorstellen voor 2015 aan de orde. Deze bijeenkomst is op 27 januari 2015. 
 
9. Actiepunten 
Zie voor de actiepunten de actiepuntenlijst. 
 
10. Voorstel vergaderdata 2015 
De data staan op elk verslag. 
 
11. Mededelingen en Rondvraag 
- Veronica geeft aan dat de activiteitencoördinator van De Blinkerd aangegeven heeft meer 
in verbinding met de wijk te willen komen. Theo van Deijl geeft aan dat dit nog niet 
voldoende is afgestemd met de bewonerscommissie. 
- Ingeborg: voor de zomer is er gesproken over de veiligheidsinventarisatie van Het Groene 
Hof. Deze is inmiddels afgerond. Er komt een aanpassing in de navigatie-software van de 
brandweerauto’s. 
- Ben: Er komt een plan voor ‘welstandsvrij bouwen’ in Eindhoven. Wellicht gaat Meerhoven 
meteen mee in dat plan. Feitse kan hiervoor namens het Leefbaarheidsteam benaderd 
worden. 
- Ben: In het project ‘Jeugd in Beeld’ wordt zeswekelijks groepen jeugd die dreigen te 
ontsporen daartoe behoed. De lijst met Meerhovense namen daalt zienderogen. 
 
12. Sluiting 
Om 21.50 uur sluit Ruben de vergadering. 
 
 

Vergaderdata Leefbaarheidsteam Grasrijk 2015 

(Aanvang: 20.00 uur; locatie: De Hangar) 
15 januari 
12 maart 
16 april 
18 juni 

27 augustus 
22 oktober 

10 december 

 


