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Verslag Leefbaarheidsoverleg Grasrijk 
12 maart 2015, 20.00 uur, De Hangar 
 
Aanwezig:  Ben Demilt (gemeente), Dick de Heus (politie), Erik-Jan Prins (Parkstaete), 

Pieter van de Koolwijk (Hoogveen), Andrew Sparks (Grassijsje), Antoon 
Hermsen (Grasrijk-West), Trudy Jarec (De Blinkerd), Nathalie de Munk 
(Grashoek), Ruben Trieling (voorzitter), Veronica van der Biezen (verslag)  

 
Afwezig:  Viola Bliek, Geert van Buul, Peter Berlijn, Feitse Bootsman, Cécile Traa, 

Ingeborg Mulder 
 
1. Opening 
Ruben opent de vergadering om 20.05 uur en heet iedereen welkom. Hij vraagt de 
aanwezigen te willen notuleren omdat Geert helaas onverwacht niet aanwezig kan zijn. 
Veronica en Antoon nemen deze taak op zich en zullen samen een concept verslag 
samenstellen. 
 
2. Mededelingen politie 
Dick meldt dat er eigenlijk geen speciale gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Hij is 
accurater met zijn blog en zet sneller dingen op de website ipv alles te verzamelen waardoor 
het blog niet altijd up-to-date was. Er gingen geruchten over giftige hondenbrokken in 
Veldhoven en Grasrijk. Bij onderzoek door de brandweer bleek dat er in deze brokken een 
bepaalde stof zit die voorzover nu bekend niet schadelijk is voor de hond. Deze stof schijnt 
ook vrij te komen tijdens het afsteken van vuurwerk. Men houdt het wel in de gaten. Er is 
meer jeugd gekomen die zich ophoudt in het winkelcentrum, tot heden wordt er geen echte 
overlast ondervonden. Er is melding gemaakt van te hard rijden op de Grasleeuwerik. 
Eventueel kan hier een stickeraktie komen als de bewoners daarom verzoeken via Dick, die 
hen naar ons zal doorverwijzen voor een 30 km pakket. 
 
3. Verslag vorige vergadering  
Geen opmerkingen, wordt goedgekeurd 
 
4. Mededelingen  
Ben meldt dat de overlast door het onnodig afgaan van het brandalarm in de parkeergarage 
opgelost gaat worden. Er wordt hard aan gewerkt. Oorzaak is bekend. Ruben meldt dat er 
binnenkort overleg plaatsvindt tussen de bewonersorganisaties, de gemeente en de 
provincie over de parkeerproblematiek in Meerhoven als gevolg van Airportparkeerders. Het 
wordt een oriënterend gesprek, er worden geen besluiten genomen. 
 
5. Verkeer  
a. Situatie Grasbaan na het verbreden van de punaises 
Erik-Jan meent dat de snelheid niet is afgenomen, wel wordt er minder vaak links van de 
punaises gereden maar dit kan ook komen omdat het verkeer vanaf de kant van de 
parkeergarage via de Grasbaan drukker is geworden. Maar er wordt nog steeds veel te hard 
gereden op de Grasbaan, dit is geconstateerd door Erik-Jan en meerdere bewoners in die 
buurt. Zij zien regelmatig auto’s met een veel hogere snelheid rijden dan de toegestane 30 
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km/u. Dick adviseert of de bestuurder erop aanspreken als dit kan, of kenteken noteren en 
aan hem doorgeven. 
b. Rood licht negatie
Veronica meldt dat er regelmatig door het rode licht wordt gereden als men op de kruising 
Grasbaan/Meerhovendreef staat. Zowel vanuit Veldhoven als vanaf de linkerbaan wordt 
door rood gereden terwijl de Grasbaan al groen licht heeft. Dick noteert het en zal kijken wat 
eraan te doen valt. Ter hoogte van de kruising Grassteppe had men ook dezelfde klacht en 
op basis van de uitlezing van het verkeerslichtsysteem bleek het volgens de gemeente erg 
mee te vallen “er werd af en toe een rood licht genegeerd”. Ben kijkt of het mogelijk is het 
systeem Grasbaan/Meerhovendreef ook uit te lezen.  
c. Vrachtverkeer op de Meerhovendreef
Ruben meldt dat er veel zwaar vrachtverkeer op de Meerhovendreef rijdt. Veelal rijdt het 
vrachtverkeer eerst over de Meerhovendreef richting Veldhoven om vervolgens bij de 
rotonde Houtwal/Traverse/Meerhovendreef te keren en via dezelfde weg óf richting de 
Hovenring te rijden óf via de N2 alsnog de volgende afslag te nemen. Het betreft vaak 
vrachtverkeer met buitenlandse kentekens dat van de afslag N2 komt en vervolgens de weg 
kwijtraakt, misschien omdat het navigatiesysteem nog niet up-to-date is. Ben zal navragen of 
er een betere bewegwijzering kan komen op de N2. 

6. Voorzieningen
Ben geeft uitleg over het verslag Gebiedsagenda Meerhoven van de Gemeente Eindhoven 
en meldt dat alles in behandeling wordt genomen. Ruben vraagt of er in de buurt 
Meerhoven opslagruimte kan komen voor spullen van verschillende verenigingen, er is hier 
namelijk een groot tekort aan. Ruben noemt de VVA (Vereniging Vrijetijds Accommodatie). 
Wij hebben geen eigen buurthuis. Als er iets is kunnen wij het aan Ben doorgeven. 

7. Overige zaken
Geen opmerkingen 

8. Actiepuntenlijst
De actiepuntenlijst is bijgewerkt.

9. Rondvraag
Erik-Jan wil weten hoe het gaat met de parkeerplaats bij de school (Startbaan). Ben 
antwoordt dat die hele strook opnieuw wordt ontwikkeld. Er komt een heel nieuw plan, 
inclusief bomen etc.  
Pieter: Vindt dat er veel afval ligt in het park. Antoon weerspreekt dit; er ligt bijna niets meer 
vanwege de prikakties van zijn groep, vroeger was het veel erger. Er wordt veel opgeruimd 
in het park door verschillende vrijwilligers. Op 28 maart is er een landelijke opschoondag, 
dan wordt er overal weer zwerfvuil opgeruimd en op 13 maart is er overleg met McDonalds 
en de prikgroep over hun zwerfafval. De groep wil via de scholen ook de ouders erop attent 
maken niet teveel blikjes drinken, verpakt snoep etc. mee te geven aan kinderen. Dat werkt 
meer afval in de hand buiten het schoolplein.  
Pieter: Ineens staat er in de Grasparkiet een oplaadpaal voor elektrische voertuigen. Hij wil 
graag in de toekomst eerst overleg tussen bewoners en de gemeente voor er zo’n paal 
geplaatst wordt. Ben zal het beleid opzoeken t.a.v. het plaatsen van oplaadpalen. 

https://docs.google.com/document/d/1fxvTGkFvnXlikiC90czToVV2d2fQerOg9rGSyfp49rs


Verslag Leefbaarheidsoverleg Grasrijk  Pagina 3 van 3 

 
10. Sluiting 
Ruben sluit de vergadering om 21.35 en bedankt voor zijn/haar aanwezigheid. Tot slot vraagt 
hij nog even de aandacht vraagt de data van de komende vergaderingen. 
 

Vergaderdata Leefbaarheidsteam Grasrijk 2015 

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

27 augustus 
22 oktober 

10 december 

 


