
Verslag Leefbaarheidsoverleg Grasrijk Pagina 1 van 3 

CONCEPT Verslag Leefbaarheidsoverleg Grasrijk 
10 december 2015, 20.00 uur, De Hangar 

Aanwezig: Ben Demilt, Arno van den Broek (gemeente), Dick de Heus (politie), Erik-Jan 
Prins (Parkstaete), Antoon Hermsen (Grasrijk-West), Cécile Traa, Veronica van 
der Biezen (Grasrijk-Oost), Trudie Jarec (De Blinkerd), Ruben Trieling 
(voorzitter), Geert van Buul (secretaris) 

1. Opening
Ruben opent de vergadering om 20.05 uur en heet de aanwezigen welkom. Arno van den 
Broek wordt speciaal welkom geheten; hij volgt Ben op per 1 januari 2016. We doen een kort 
voorstelrondje en keuren daarna de agenda goed. 

2. Mededelingen politie

 Op dit moment wat minder berichten, die wel frequenter geplaatst worden, op het
weblog.

 Opmerkelijke zaken zijn de diefstal van een brommer uit de parkeergarage aan het
Waterfront, de diefstal van een Opel Corsa aan de Zandschuit, en wederom de
diefstal van navigatie-apparatuur aan de Waterlinie. Ook heeft de Jumbo last van een
recidiverende winkeldief.

 Dick zoekt enkele enthousiaste mensen die een whatsapp groep in hun buurt op
kunnen zetten. Op die manier zal een vlekkenpatroon ontstaan van allerlei kleinere
groepen. Omdat het om vrijwilligersgroepen gaat, zullen we een oproep doen in de
nieuwsbrief. De gemeente denkt na over hoe een gebied waarin een app-groep
operationeel is, herkenbaar gemaakt kan worden; bijvoorbeeld door middel van een
stoeptegel met een logo. Ook worden er stickers ontworpen om op het raam te
kleven. Een mogelijke vervolgactie is om alle coördinatoren in een groep te zetten.

 Hoewel het afsteken van vuurwerk slechts toegestaan is op 31-12 van 18.00 uur tot
02.00 uur op 01-01, zijn er toch al gebieden waar men frequent vuurwerk afsteekt.
We nemen dit mee in de nieuwsbrief, en vragen daar ook aandacht voor het
opruimen van de vuurwerkresten op 01-01.

 Er komt een fiets-graveer actie; vermoedelijk op een dag(deel) in januari of februari
in of rond het winkelcentrum. De organisatie van die dag wordt nog nader
uitgewerkt. Vrijwilligers om die dag mee te begeleiden zijn welkom. Vanuit Grasrijk
hebben zich al vrijwilligers gemeld. Nadere informatie zal nog volgen.

 Veronica vraagt of camera-toezicht mogelijk is in de openbare ruimte. Dick antwoord
dat dat alleen mag na toestemming van de burgemeester; en op basis van het
huidige beeld lijkt zo’n verzoek weinig tot geen kans van slagen te hebben.

 Tot slot meldt Dick nog dat het verzoek is gedaan aan het buurtpreventieteam om
ook Park Meerland af en toe op te nemen in de route. Dat is nog niet positief
beantwoord; onder andere vanwege bezetting van het buurtpreventieteam.

3. Verslag vorige vergadering
Het verslag van de vorige vergadering wordt, behoudens een enkele typefout, goedgekeurd. 



Verslag Leefbaarheidsoverleg Grasrijk Pagina 2 van 3 

4. Mededelingen

 De gemeente is akkoord met de plannen voor FeelGood. De bank moet nog akkoord
geven op de plannen; dat zal op zijn vroegst begin 2016 gebeuren. De beoogde
locatie is ter hoogte van de biomassacentrale. In het plan is een ‘dienstwoning’
opgenomen; deze zal een aanpassing van het bestemmingsplan vereisen. Te zijner
tijd komt daar dan ook en inspraakronde voor.

 Live your Life: een project van 98 woningen (tussen Grasdreef/Graslinnen/Noord-
Brabantlaan en McDonald’s) is gestart. Het leefbaarheidsteam vraagt zich af waarom
er nauwelijks tot geen informatie vanuit de gemeente komt met betrekking tot deze
bouw, en de andere bouwactiviteiten die langzaam weer opstarten. (Actie Arno)

 Het park rondom de Hangar en het winkelcentrum wordt in het eerste kwartaal van
2016 gerealiseerd. Ben vraagt de tekeningen op, en zal die toesturen.

 Ben licht nog de eerder toegestuurde mail van Facilicom (facilitair beheerder KPN
gebouwen) toe, aangaande de graffiti die aanwezig is op de hoofdverdeler aan het
Grasplein.

5. Verkeer

 Er is een bericht binnengekomen over de nieuwe afstellingen van de VRI op het
kruisingscomplex Grasdreef / Meerhovendreef.

 Ben informeert of het mogelijk is om verkeerslichten met een teller erin te plaatsen
(die aftellen tot de fietser groen krijgt).

6. Voorzieningen

 Geen opmerkingen.

7. Overige zaken
Stadsverwarming: er loopt in de drie proefprocessen op dit moment een hoger beroep. Deze 
proefprocessen worden onder regie van de werkgroep Stadsverwarming Meerhoven door 
individuele bewoners met hun rechtsbijstandverzekeringen gevoerd, om zo te peilen of een 
rechtszaak voor alle overige bewoners zinvol is. 
Om te voorkomen dat vorderingen verjaren, wordt de Stichting Stadsverwarming Eindhoven 
opgericht. Er is bewust gekozen voor Eindhoven omdat er elders in Eindhoven ook nog 
kleinschalige warmteprojecten zijn. Vanuit de stichting wordt dan communicatie opgestart 
richting de bewoners. 

8. Actiepuntenlijst
De actiepuntenlijst is bijgewerkt. 

9. Rondvraag

 Erik-Jan vraagt of de toekomst van het oude gezondheidscentrum al bekend is?
Antwoord: Neen. Wordt nu tijdelijk “anti-kraak” bewoond.

https://docs.google.com/document/d/150fL5aOWVx3cHslPiyT8wjhLBJ-XS_d1g8PwsZBkEio
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10. Sluiting 
Ruben sluit de vergadering om 21.35 uur, na afscheid te hebben genomen van Ben 
(pensioen) en Cécile, die helaas Bewonersvereniging Grasrijk zal verlaten (en daarmee het 
Leefbaarheidsteam) vanwege drukke werkzaamheden. 
 

Vergaderdata Leefbaarheidsteam Grasrijk 2016 

(Aanvang: 20.00 uur; locatie: De Hangar) 
4 februari 

7 april 
9 juni 

1 september 
24 november 

 


