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

Cécile Traa, Antoon Hermsen, Andrew Sparks, Veronica van der Biezen 
(Grasrijk-West), Feitse Bootsman, Peter Berlijn (Grashoek), Ruben Trieling 
(voorzitter) 

 
1. Opening 
Ruben opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Geert is 
vanavond verhinderd. Veronica notuleert. De agenda wordt goedgekeurd. 
 
2. Mededelingen politie 

 Weblog wordt vaker bijgehouden. Er is wat overlast gemeld van jeugd in het park en 
de parkeergarage, vermoedelijk jeugd uit Veldhoven. Politie is extra alert. Het is niet 
toegestaan in de parkeergarage rond te hangen. In alle gevallen is gesproken met de 
ouders. Het blijft een punt van zorg, ook in het park wordt extra opgelet. 

 Er zijn weer autobanden lek gestoken, ook bij auto’s van bewoners.  

 Melding werd gemaakt van motoren en squads in het park i.v.m. filmopnamen. 
Hiervan was niets bekend bij de gemeente, er was geen toestemming gegeven en de 
politie is een beetje op het verkeerde been gezet. In het algemeen lopen alle 
vergunningen voor evenementen via de politie. 

 Peter deelt mee dat Landleven deels is afgesloten voor het verkeer en daardoor 
worden wegen verkeerd gebruikt door bewoners. Dick heeft hier niets over gehoord. 
Ben meldt dat het een tijdelijk probleem is in verband met riolering en vraag het na 
bij de projectleider. 

 
3. Verslag vorige vergadering  
Het verslag van de vorige vergadering van 16 april wordt goedgekeurd. 
 
4. Mededelingen 

 Lidl heeft voor het openen van een vestiging in het winkelcentrum bij de gemeente 
bedongen dat de venstertijd t.b.v. laden en lossen wordt verruimd van 11.00 naar 
14.00. Bewonersverenigingen hebben hiertegen bezwaar gemaakt tegen het 
verkeersbesluit tot verruiming van de venterstertijd omdat dit in het winkelgebied 
gevaarlijke situaties oplevert voor bezoekers. Het bezwaarschrift werd in eerste 
instantie afgewezen door de gemeente, omdat zij, gelet op de statuten, juridisch 
gezien geen belanghebbenden in deze zaak zouden zijn. De gemeente is later op deze 
beslissing teruggekomen en gaat nu alsnog inhoudelijk reageren op het bezwaar. 
Vanmiddag heeft overleg plaatsgevonden tussen bewonersverenigingen en de 
gemeente. Vanuit Grasrijk is de suggestie gedaan om het winkelgebied d.m.v. pollers 
in twee zones te verdelen. Eén zone (grote plein) die tot 11.00 uur toegankelijk is 
voor laden/lossen (zoals voorheen) en één zone (terrein ter hoogte van De Hangar) 
waarin Lidl kan laden en lossen tot 14.00 uur. Gemeente neemt deze optie in 
overweging. Indien deze optie niet mogelijk is, gaat gemeente na in hoeverre de 
situatie kan worden verbeterd middels bebording, handhaving en voorlichting. 
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 Burgemeester Van Gijzel komt morgen op bezoek in Meerhoven. Ruben zal de 
burgemeester namens Bewonersverenigingen in Meerhoven toespreken. Bij slecht 
weer gaat het bezoek mogelijk niet door omdat er een fietstocht door Meerhoven is 
gepland. 

 Ben bericht over opslagruimte voor spullen van de diverse verenigingen. Er is ruimte 
achter De Hangar die nu de Startbaan in gebruik heeft. De Tennisvereniging gaat 
momenteel niet, duurt te lang. Feitse noemt de opbergruimte bij boer Frans. Ben 
meldt dat nog niet bekend is wat er gebeurt met het gesloten gebouw van Korein 
Kinderplein op de Sliffertsestraat. 

 Cruijff Court loopt nog steeds, Ben is ermee bezig. Er is misschien een trainingsveldje 
beschikbaar bij DBS.  

 Bewonersverenigingen hebben een gesprek gehad met wethouder Visschers over 
parkeren. Wordt verder besproken op de ALV van 1 oktober a.s.  

 De MeerhovenApp is af en wordt binnenkort gepromoot in Meerhoven. 
 
5. Verkeer  

 Hardrijden Grasdreef. Peter meldt dat een mevrouw van de gemeente ter plaatse 
kwam kijken. Zij vond het te hard rijden ‘wel meevallen’. Peter heeft zelf gecheckt 
dat er iemand met 110 km/u heeft gereden. Kunnen wij vanuit onze groep iets 
hieraan doen? Ruben vraagt Ben om de SID’s (Snelheid Informatie Displays) te 
plaatsen van de Meerhovendreef naar de Grasdreef. Ben gaat hier een afspraak over 
maken met Peter waar ze moeten komen te staan.  

 Roodlichtnegatie Grasdreef. Peter had 500 auto’s geteld, 30 reden door het rode 
licht. Wat is hieraan te doen? Een keer extra controle, verder niets, geen flitspaal 
mogelijk volgens Dick. Ben zal het inbrengen bij de mensen van Verkeer van de 
gemeente, volgende week is er een vergadering. 

 Ben koppelt nog terug over toename vrachtverkeer door wijk ten gevolge van N2-
aansluiting Meerhovendreef. Peter vindt dat de gezondheid bedreigd kan worden. Hij 
gaat t.z.t. in gesprek met de GGD. 

 Er komen fietsenrekken bij de Lidl. Ben zal kijken of het lukt achter de plantenpakken. 

 Andrew: Grassavanne situatie Grasbaan. Grassavanne heeft nu voorrang op een 30 
km weg en dan kunnen haaientanden eigenlijk niet. Er schijnt geen andere oplossing 
te zijn. 

 Erik-Jan: er wordt nog steeds te hard gereden en links van de punaises op de 
Grasbaan. Ben geeft het signaal af bij de gemeente. 

 
6. Voorzieningen 

 Feitse: afvalverwerking. De containers bij het winkelcentrum zijn bijna altijd vol. Dan 
staan er veel zakkken en dozen bij. Actie: Ben. 

 Feitse: kinderboerderij. Is dit mogelijk in Meerhoven. Ben gaat dit na. 

 Feitse: hoe staat het met de voortgang van het voormalig SGE gebouw. Ben: loopt 
nog steeds. 
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7. Overige zaken
Dick meldt een klacht van een bewoner aan het Grastapijt over kliko’s die aan de weg blijven 
staan en zo bij inbraken gebruikt kunnen worden. Soms worden ze vergeten door het 
ophaalbedrijf op donderdag en komen dan zaterdag pas aan de beurt. Dit zal in de 
nieuwsbrief van Bewonersvereniging Grasrijk worden gemeld. 

8. Actiepuntenlijst
De actiepuntenlijst is bijgewerkt. 

9. Rondvraag

 Feitse: Als er winkels zouden vertrekken is dit niet goed voor de rest van ons
winkelcentrum. Men moet op tijd zijn met het aantrekken van nieuwe huurders en
de huur van de panden ligt veel te hoog. Er moet veel meer leven komen in het
winkelcentrum. Eventueel tijdelijk gebruik van lege winkelpanden. Deze punten
zijn/worden ook besproken binnen het Meerrijk-overleg en het overleg met CBRE.

 Ben: er wordt overlast gemeld van parkeren bij de Blinkerd. Hierop komt
vervolgactie.

10. Sluiting
Ruben sluit de vergadering om 21.45 uur. 

Vergaderdata Leefbaarheidsteam Grasrijk 2015 

(Aanvang: 20.00 uur; locatie: De Hangar) 
22 oktober (geannuleerd) 

10 december 

https://docs.google.com/document/d/150fL5aOWVx3cHslPiyT8wjhLBJ-XS_d1g8PwsZBkEio

