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Verslag Leefbaarheidsoverleg Grasrijk 
15 januari 2015, 20.00 uur, De Hangar 
 
Aanwezig:  Viola Bliek (Politie), Ben Demilt, Liesbeth de Beer (gemeente), Erik-Jan Prins 

(Parkstaete), Antoon Hermsen, Veronica van der Biezen, Shahzad Khan 
(Grasrijk-West), Feitse Bootsman, Peter Berlijn, Nathalie de Munk (Grashoek), 
Andrew Sparks (Grassijsje), Cécile Traa (Grasrijk-Oost), Ruben Trieling 
(voorzitter), Geert van Buul (secretaris - verslag) 

 
1. Opening 
Ruben opent de vergadering om 20.05 uur. Liesbeth de Beer, gemeente Eindhoven, wordt 
als gast bij dit overleg in het bijzonder welkom geheten. 
 
2. Mededelingen Politie 
- Binnenkort zal er op het weblog een bericht verschijnen met cijfers over vernielingen aan 
auto’s (35 keer), woninginbraken (22 keer) en diefstal (19 keer).  
- Door het verwijderen van de jumboblokken wordt vanaf de Grassavanne het fietspad op 
gereden, de Meerbos op, en zo onder de Hangar door naar het Winkelcentrum. Deze weg 
blijft nog minimaal tot de herfstvakantie open als bouwweg. Ben zal bekijken of er nog iets 
te doen is aan belemmerende maatregelen.  
- Antoon geeft aan dat fietsen die in de rekken bij het Winkelcentrum blijven staan, ’s nachts 
gesloopt worden. Ben kijkt of stadstoezicht een ronde kan maken om de fietswrakken die nu 
in de rekken staan, te schonen.  
- Ruben deelt de tip van een van de bewoners dat de attentiewaarde van de blog groter zal 
worden, als de berichten wat frequenter gepubliceerd worden. Viola zal deze met Dick 
bespreken. 
 
3. Mededelingen 
Vanessa Jolink heeft aangegeven dat zij gezien de vergaderdata die nu voorgesteld zijn voor 
2015 te weinig aanwezig kan zijn, en daardoor besloten heeft afscheid te nemen als actief lid 
in het Leefbaarheidsteam. De voorzitter dankt Vanessa voor de tijd en energie die er 
ingestoken is. 
Ruben laat de nieuwsbrief van Bewonersvereniging Grasrijk rond gaan, en licht de geboorte 
van de nieuwe vereniging toe. 
 
4. Verkeer 
a. Status werkzaamheden Grasbaan 
De aanpassingen aan de punaises op de Grasbaan lopen op schema, er zijn er twee klaar, de 
laatste twee worden nu nog bewerkt. Er is een wijkinfo verspreid over deze 
werkzaamheden. Het is echter niet duidelijk waar deze is verspreid. Op 15 januari heeft er 
een artikel over de werkzaamheden in het Eindhovens Dagblad gestaan. 
b. Buurtactiepakketten 30 kilometer zone 
Ruben stelt de vraag of er behoefte is aan extra materialen. Geert geeft aan dat hij nog 
steeds graag een actie in de Grashoek wil doen. Het initiatief om stickers bij de komende 
nieuwsbrief te bezorgen wordt geopperd. Ben zal daarvoor kijken hoeveel exemplaren er 
nog aanwezig zijn. 
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c. Toename verkeer Grastapijt 
Nathalie herhaalt nogmaals wat vorige keer (agendapunt 3c) is besproken. Ben licht toe dat 
niet duidelijk is wanneer de drempels weg kunnen, omdat niet duidelijk is wat de 
bouwplanning is. Ben poogt de planning te achterhalen. Aangezien dit speelt in het 
verzorgingsgebied van Buurtvereniging Grashoek, zal die buurtvereniging dit in de 
nieuwsbrief opnemen zodat bewoners geïnformeerd zijn. 
 
5. Voorzieningen 
a. Verantwoordelijkheid en veiligheid gangpaden 
Als niet te achterhalen is, van wie “rommel” is die achtergelaten is in gangpaden, kan de 
rommel eventueel opgeruimd worden bij een buurt-opruimdag (door bewoners eventueel in 
samenwerking met gemeente te organiseren). De kernvraag is echter van wie de grond is. De 
grondeigenaar is in principe verantwoordelijk. 
b. Parkeeroverlast Grassavanne/Grasbaan door personeel winkelcentrum 
Sinds de openstelling van de zuid-entree van het winkelcentrum en de daarmee gepaard 
gaande sluiting van de Meerbos, parkeert winkelpersoneel de auto massaal op de 
Grassavanne en de Grasbaan. De vraag is of ondernemers bereid zijn dit gedrag te 
veranderen door bijvoorbeeld korting op de parkeerkosten in de garage te bedingen. Ook 
hier is eigenlijk geen oplossing voor, aangezien het openbare ruimte betreft. Ben zal dit in 
het overleg met de ondernemers inbrengen. Overigens moge duidelijk zijn dat parkeren in 
de groenvoorziening (zoals op de Grassavanne) niet mag. Bij constatering zal Stadstoezicht 
dan ook bekeuren. 
c. Onveiligheid bruggen 
Er zijn vragen over de gaten in de reling. Bewoners zijn bang dat kleine(re) kinderen door de 
gaten kunnen vallen. Ben zal bij Marcel van Meel controleren of deze relingen getoetst zijn 
aan het bouwbesluit en eventuele andere andere regelgeving. Correspondentie hierover zal 
Ben delen met het leefbaarheidsteam. 
d. Bewegwijzering in de parkeergarage 
Het is lastig om als je in de garage bent, te vinden welke uitgang je moet nemen voor welke 
winkel, en hoe je als je uitgewinkeld bent, weer terug naar je auto wilt gaan. Ook is voor 
bepaalde bestuurders het eenrichtingsverkeer niet duidelijk. Daarnaast zou beter 
aangegeven moeten worden welke uitgangen (Zuid en Noord) er zijn, en hoe je daar naar 
toe moet rijden. Ook kunnen parkeervakken bijvoorbeeld genummerd worden. Antoon vult 
aan met een voorbeeld waar je als bezoeker met de lift naar boven gaat, en vervolgens 
alleen maar met de lift weer terug kunt, omdat alle andere deuren gesloten zijn. Ben neemt 
deze punten als actiepunt mee naar de beheerder. 
e. Hemelwaterafvoer wadi’s 
In heel Grasrijk wordt ervaren dat de wadi’s erg vol staan. Op zich is dit gewenst gedrag. Nu 
met de huidige neerslag blijven de wadi’s echter geruime tijd vol met water staan; langer 
dan de verwachte 36 uur. Dit kan een veiligheidsissue worden. Ben zal het verval van de 
wadi’s laten controleren. Op sommige plaatsen loopt het water vanuit de wadi’s de weg op, 
omdat dat punt lager is dan de kolken. 
f. Kliko’s blijven lang staan 
Als het wat harder waait, waaien de pas geleegde kliko’s makkelijk om en versperren ze vaak 
de doorgang. Dit is primair de verantwoordelijkheid van de bewoners. Voorstel is om dit in 
een komende nieuwsbrief mee te nemen. 
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6. Overige zaken
a. Aankondiging en bezorging wijkinfo’s
Ben zal proberen het proces intern zo te organiseren dat hij van tevoren inzicht krijgt in de 
nog te verspreiden wijkinfo’s. Ook wordt gekeken naar het verspreidingsgebied van de 
wijkinfo. 
b. Bestemmingsplan Landhof, fase 4
Het gebied tussen de Grasdreef, Graslinnen en Noord-Brabantlaan en McDonald’s wordt 
bebouwd. De start van de inspraakperiode was niet bekend bij het leefbaarheidsteam, ook 
niet bij Ben. Er is ingesproken om te voorkomen dat een uitbreiding van het aantal 
parkeerplaatsen rondom de Groene Hof geblokkeerd wordt, omdat de bestemming van de 
berm van de Graslinnen als ‘groen’ is opgenomen. 
c. Calamiteitenroute Groene Hof
Wordt in verband met ziekte van Ingeborg kortgesloten tussen Ben en Ingeborg. 
d. Oprekken venstertijden Winkelcentrum
Vanuit de samenwerkende bewonersorganisaties is een bezwaarschrift ingediend tegen het 
verruimen van de venstertijden op het Meerplein. In verband met de komst van de Lidl 
moeten de pollers omlaag blijven tot 14.00 uur om leveringen aan de Lidl mogelijk te maken. 
In de oude situatie gingen de pollers om 11.00 uur weer omhoog. 

7. Financiën
a. Verantwoording 2014
De verantwoording 2014 is uitgedeeld, en door Geert toegelicht. Er zijn geen vragen. De 
verantwoording is derhalve vastgesteld, en decharge is verleend aan de penningmeester. 
b. Voortgang 2015
De concept begroting wordt voorgelegd. Vanuit het leefbaarheidsteam zijn er geen 
aanvullende opmerkingen. In het subsidie-overleg van 27 januari wordt deze verder 
besproken. 

8. Verslag vorige vergadering
Het verslag van de vorige vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld. 

9. Actiepunten
Zie voor de actiepunten de actiepuntenlijst. 
 

10. Rondvraag
Veronica: Voor het huthuisjesproject zijn er nu contacten met DBS, Summa College en de 
Scouting.  
Feitse: Vraagt zich af of Summa College wel iets op gaat leveren, je zou ook het Voortgezet 
Onderwijs moeten benaderen in het kader van de maatschappelijke stage 
Veronica: De activiteiten in de Blinkerd voor het eerste halfjaar zijn bekend. In maart begint 
de maandelijkse dansavond; schaken zal nog volgen als nieuwe activiteit.  
Veronica: Shahzad is weer terug. Binnenkort dus nieuws over een volgende expat-meeting. 
Peter: De verlichting bij de Hovenring is nog niet in orde; op sommige plekken ontbreekt de 
verlichting of hangen zelfs electriciteitsdraden los. Ben zal dit doorgeven aan de de 
gemeentelijke gebiedsbeheerder. 

https://docs.google.com/document/d/1fxvTGkFvnXlikiC90czToVV2d2fQerOg9rGSyfp49rs
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Erik-Jan: Komen er nog fietsenrekken in het winkelcentrum ter hoogte van de Lidl? Ben zal 
deze vraag meenemen. 
Feitse: Het gebouw waar nu nog het gezondheidscentrum en de natuurwerkplaats in zitten, 
heeft de belangstelling van Feitse; in zijn visie zou het gebouw prima behouden kunnen 
blijven voor Meerhoven. 
 
11. Sluiting 
Om 21.45 uur sluit Ruben de vergadering. 
 
 

Vergaderdata Leefbaarheidsteam Grasrijk 2015 

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

27 augustus 
22 oktober 

10 december 
 


