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CONCEPT Verslag Leefbaarheidsoverleg Grasrijk 
16 april 2015, 20.00 uur, De Hangar 
 
Aanwezig:  Ben Demilt (gemeente), Dick de Heus (politie), Eik-Jan Prins (Parkstaete), 

Antoon Hermsen, Veronica van der Biezen (Grasrijk-West), Trudy Jarec (De 
Blinkerd), Ruben Trieling (voorzitter), Geert van Buul (secretaris)  

 
1. Opening 
Traditioneel vijf minuten na het hele uur opent Ruben de vergadering. 
 
2. Mededelingen politie 
Druk, daardoor is er weinig tijd om het weblog te voorzien van nieuwe berichten. De meest 
opvallende zaken een gestolen auto, en een auto waarvan alle vier de wielen zijn gestolen. 
De parkeergarage van het winkelcentrum blijft een probleem, omdat die niet op slot kan. 
Een woord van dank aan de buurtpreventen is op zijn plaats, omdat zij het winkelcentrum en 
de garage mee nemen op hun route. Dat zorgt er voor dat er met regelmaat iemand langs 
komt. Trudy vraagt of ook de Blinkerd meegenomen wordt in de routes van de 
buurtpreventie. Het antwoord is uiteraard ja, het buitengebied wordt meegenomen 
(uiteraard niet de parkeergarage, die is niet publiekelijk toegankelijk).  
Omdat het beter weer begint te worden zit er weer jeugd in het park. Dit heeft al 
geresulteerd in een aantal brandstichtingen en BBQ’s.  
Aankomende zomer komt Po-Der weer met het jaarlijks festijn naar Park Meerland. Parkeren 
zal net als vorig jaar gebeuren op het Parkforum. Het streven van de gemeente is overigens 
om op zoek te gaan naar een ‘echt’ evenemententerrein binnen de gemeentegrenzen. 
 
3. Verslag vorige vergadering  
Er zijn een aantal opmerkingen van tekstuele aard gemaakt. Deze zijn doorgevoerd in het 
definitieve verslag. 
Tevens is er teruggekomen op een aantal punten: 

- Pagina 1, punt 2; de bewoners van de Grasleeuwerik hebben van Dick de tip 
gekregen om zich tot de bewonersvereniging te wenden, indien zij een 30km actie-
pakket wensen. 

- Pagina 1, punt 4; er is inmiddels akkoord op het vervangen van de brandmelders in 
de parkeergarage van Winkelcentrum Meerhoven. Daardoor zou de overlast voorbij 
moeten zijn. 

- Pagina 1, punt 4; het knippen van buslijn 401 is niet uitvoerbaar. Buslijn 401 is 
onderdeel van een groter netwerk, waarin ook goed nagedacht moet worden over 
overstapmogelijkheden. Ook is er gesproken over  blauwe zones, en over het feit dat 
in de omgeving van vrijwel álle bushaltes aan lijn 401 dezelfde parkeerproblematiek 
speelt. De gemeente gaat nog samen met Eindhoven Airport en de 
bewonersvertegenwoordigers om de tafel, dat gesprek wordt nu voorbereid. Ruben 
heeft ook gevraagd naar het standpunt van de Alders-tafel. Deze kwestie is echter 
reeds afgehandeld, en de zogenaamde ‘landzijdige bereikbaarheid’ komt niet meer 
terug op tafel. Het gesprek moet dus over andere assen gevoerd gaan worden. Dick 
meldt dat het aantal meldingen over vernielingen minder lijkt te zijn. 

- Pagina 2, punt 5a; er zijn nog geen kentekens doorgegeven aan Dick.  



Verslag Leefbaarheidsoverleg Grasrijk  Pagina 2 van 3 

- Pagina 2, punt 5b; Ben heeft een analyse opgevraagd over de rood licht negatie bij 
het kruispunt Meerhovendreef-Grasbaan. Daaruit blijkt dat er 8 keer per dag door 
rood wordt gereden. De aanwezigen geven aan dat dat aantal vele malen lager is dan 
door bewoners waargenomen. Ruben opteert om een aantal dagen álle verkeer te 
registreren, om zo aan te tonen dat het vaker gebeurt (bijvoorbeeld door middel van 
video-registratie). Ruben en Dick zoeken uit of dat mag (gezien de privacy-
wetgeving). 

- Pagina 2, punt 5c; Vrachtverkeer dendert nog steeds volop over de Meerhovendreef. 
Het aanpassen van de bebording op de Randweg N2 is geen optie. De bebording 
voldoet aan de landelijke richtlijnen. De optie om er tijdelijke bebording neer te 
zetten is niet onderzocht. Maurice Hommel zal de kwestie ook meenemen naar de 
besprekingen met de ondernemers van De Hurk. Volgende stap zal dan zijn om de 
politiek aan te spreken op een belofte die voormalig wethouder Joost Helms gedaan 
heeft. 

- Pagina 2, punt 6; Is er voorzien in opslag voor spullen voor de verenigingen? Neen, 
daar is voorlopig geen oplossing voor. Er wordt naar opslagruimte gezocht bij de 
tennisbaan. 

- Pagina 2, punt 6; Het enige agendapunt dat voor Meerhoven is genoteerd, is een 
eventuele uitbreiding van het Jongerencentrum. In mei komen de notulen van het 
overleg beschikbaar. 

- Pagina 2, punt 9: Er is nog geen beleid voor oplaadpalen in de openbare ruimte. 
Bewoners kunnen die nu aanvragen, en krijgen die toegewezen tegen betaling van 
het tarief van betaald parkeren.  

 
4. Mededelingen  
Ruben: Het bestuur is op bezoek geweest bij een collega-vereniging (Rochusbuurt, Stratum) 
voor een afspraak met de visitatie-commissie. Veronica, Erik-Jan, Geert en Ruben waren 
daar aanwezig voor een prettig gesprek. Zodra het verslag beschikbaar is, wordt het 
verzonden. 
Ben: De Kindervakantieweek gaat eind augustus voor het eerst plaatsvinden, een leuk plan! 
Geert vult aan dat het maximaal aantal inschrijvingen al snel bereikt werd. 
Ruben: Er is een uitspraak in de kwestie stadsverwarming. De bewoner zou in de 
gelegenheid moeten worden gesteld om de aansluitbijdrage in één keer te betalen. Over de 
extra kosten heeft de rechter geen uitspraak gedaan. Er wordt nu een hoger beroep 
voorbereid. Meer informatie volgt waarschijnlijk nog voor de zomervakanties. 
Ben: Er is interesse getoond in een Cruyff Court in Meerhoven. Dat plan wordt nu 
onderzocht; de mogelijke locatie is in de directe omgeving van de tennisbanen van TV 
Meerhoven.  
Ben: Het proces rondom de Feel Good plek in Park Meerland loopt nog steeds. Er worden 
nog steeds plannen gemaakt en een exploitatieplan voorbereid. Heikel punt is dat de 
toezichthouder in een woning op het terrein wil gaan worden, waar het bestemmingsplan nu 
niet in voorziet. 
Ben: Vissen in het park mag nog steeds niet. Dit heeft te maken met de waterkwaliteit. Op 
het moment dat die verbetert, zal de situatie opnieuw worden bekeken. 
 
5. Verkeer  
Punten zijn reeds besproken bij de behandeling van het verslag van de vorige vergadering.  
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6. Voorzieningen
Punten zijn reeds besproken bij de behandeling van het verslag van de vorige vergadering. 

7. Overige zaken
Er zijn geen overige zaken aan de orde gekomen. 

8. Actiepuntenlijst
De actiepuntenlijst is bijgewerkt. 

9. Rondvraag
Antoon: Er is een overleg geweest met ‘We Helpen’. Zij willen graag in Meerhoven starten 
met een website met betrekking tot sociale hulpvragen (wehelpen.nl). Vrijwilligerspunt zal 
hen daarbij onder andere ondersteunen. 
Dick: Complimenten voor de prikkers! 
Ben: Bij de volgende vergadering op 18 juni niet aanwezig in verband met vakantie. 
Antoon: Bij de volgende vergadering op 18 juni niet aanwezig in verband met vakantie. 

10. Sluiting
Ruben sluit de vergadering om 21.28 uur, onder dankzegging voor deelname. 

Vergaderdata Leefbaarheidsteam Grasrijk 2015 

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

27 augustus 
22 oktober 

10 december 

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

