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Verslag Leefbaarheidsoverleg Grasrijk 
30 maart 2017, 20.00 uur, De Hangar 
 
Aanwezig:  Arno van den Broek (gemeente), Dick de Heus (politie), Erik-Jan Prins 

(Parkstaete), Veronica van der Biezen (Grasrijk-West, notulist), Feitse 
Bootsman, Peter Berlijn (Grashoek), Trudie Jarec (De Blinkerd), Ruben Trieling 
(voorzitter) 

 
Verhinderd:  Robert van der Velde (’t Slingertouw), Viola Bliek (politie), Antoon Hermsen 

(Grasrijk West), Nathalie de Munk (Grashoek), Jeroen Cras, Pieter van de 
Koolwijk (Hoogveen), Andrew Sparks (Grassijsje), Geert van Buul (secretaris) 

 
1. Opening 
Ruben opent de vergadering om 20.10 uur en heet de aanwezigen welkom. De concept 
agenda wordt door eenieder goedgekeurd. Veronica notuleert vanwege afwezigheid van 
secretaris Geert. 
 
2. Mededelingen 

a. Venstertijden Winkelcentrum Meerhoven 
Naar aanleiding van een rechtszaak die door bewonersverenigingen is aangespannen, 
is de gemeente van plan een nieuw verkeersbesluit te nemen waarbij de 
venstertijden in Winkelcentrum Meerhoven worden teruggebracht tot de periode 
van 7.00 tot 11.00 uur. Tevens is de gemeente voornemens Lidl een ontheffing te 
verlenen voor de periode 11.00 tot 14.00 uur. Lidl heeft aangegeven op woensdagen 
tussen 12.15 en 12.45 geen gebruik te maken van de voetgangerszone om de 
veiligheid van de kinderen van basisschool De Startbaan te waarborgen. 
Bewonersvereniging in Meerhoven zien graag dat deze periode standaard wordt 
uitgesloten in de ontheffing zodat dit ook duidelijk is voor toekomstige bedrijven die 
mogelijk een ontheffing willen aanvragen voor de periode 11.00 tot 14.00 uur. 
Hierover vindt momenteel nog overleg plaats. Opgemerkt wordt dat de pollers 
structureel defect zijn. Er zijn bovendien eenvoudige sluiproutes waardoor men toch 
het winkelplein op kan rijden. Arno geeft aan dat als er veel overlast is, de gemeente 
wil nadenken over een oplossing. Ruben merkt op dat het probleem er nu al is. 

b. Parkeren Meerhoven 
Enkele bewoners aan de Zanddreef hebben de gemeente gevraagd om in hun 
straatgedeelte betaald parkeren in te voeren. Het gaat vooralsnog om 18 
huishoudens. We houden de ontwikkelingen in de gaten. 

c. Ontwerpbestemmingsplan Eindhoven Airport 
In het 140 pagina’s tellende Ontwerpbestemmingsplan ‘Luchthaven Eindhoven e.o.’  
wordt slechts een halve pagina gewijd aan het onderwerp parkeren. 
Bewonersverenigingen in Meerhoven hebben een zienswijze ingediend. 
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3. Verkeer 
a. SID’s op de Grasdreef 

Peter: wat gebeurt er met de gegevens van de Snelheids Informatie Displays (SID’s) 
op de Grasdreef? Arno: deze wordt regelmatig uitgelezen, de gemiddelde snelheid 
ligt rond de maximum snelheid van 50 km/u, op basis daarvan kunnen geen 
maatregelen worden genomen. Ruben geeft aan dat de gemiddelde snelheid een 
vertekend beeld kan geven. Vooral vlak voor een verkeerslicht impliceert een 
gemiddelde snelheid van 50 km/u lage snelheden (afremmen voor rood) als ook hoge 
snelheden (>> 50 km/u bij groen). De gegevens van de SID’s op de Meerhovendreef 
werden voorheen verstuurd naar Ruben, maar niet meer sinds ze op de Grasdreef 
hangen en zijn vervangen door een nieuw type. Arno zoekt de gegevens op en stuurt 
ze door. 

b. Buslijn 20 op kruispunt Meerhovendreef/Grasdreef 
Bewonersvereniging Grasrijk (BVG) is niet gelukkig met de route van de nieuwe 
buslijn 20 over het kruispunt Meerhovendreef/Grasdreef. Bus 20 moet op dit 
kruispunt namelijk wisselen van de busbaan naar de weg voor autoverkeer en vice 
versa terwijl het kruispunt zodanig is ingericht dat auto- en busverkeer op hun eigen 
baan blijven rijden. Het kruispunt is ingewikkeld en omstreden, en daar komt nu deze 
onlogische situatie bij. Het is voor verkeersdeelnemers (met name kinderen en 
ouderen) moeilijk om hierop te anticiperen. Het is wenselijk dat bussen gebruik 
blijven maken van de busbaan. Het voorstel is om buslijn 20 vanaf december 2017 via 
Heemsweg/Centrum (Veldhoven) te laten lopen. Dan nadert bus 20 kruispunt 
Meerhovendreef/Grasdreef vanuit de richting Veldhoven en kan deze vervolgens op 
dezelfde busbaan linksaf richting Airport/Best. Omgekeerd kan de bus vanuit 
Airport/Best rechtsaf over de Meerhovendreef richting Veldhoven/HTC. Op de 
Kruisstraat in Veldhoven zijn ook bezwaren tegen de huidige route van buslijn 20 en 
Waterrijk ziet graag dat er door die buurt weer een buslijn loopt. Voorstel van BVG is 
om de routes van de buslijnen in en rond Meerhoven op korte termijn te bespreken 
met gemeente en provincie. Arno zal dit aanstaande dinsdag voorleggen tijdens de 
vergadering bij de gemeente. 

c. Blokmarkering fietspad t.h.v. kruispunt Grasdreef (busbaan)/Grassavanne 
Ruben informeert over het feit dat er geen blokmarkering is bij het fietspad 
Grasdreef(busbaan)/Grassavanne. Wanneer wordt dit opgelost? Arno: zit in het plan 
maar is niet bekend wanneer het wordt opgepakt. Arno gaat hier dinsdag achteraan. 

d. Defecte/ontbrekende bestrating t.h.v. kruispunt Grasdreef (busbaan)/Grassavanne 
Erik-Jan informeert dat de daar ontbrekende tegels moeten worden aangevuld. Erik-
Jan stuurt de foto’s op waarna Arno actie zal ondernemen.  

e. Beleid gemeente Eindhoven inzake laadpunten elektrische auto’s 
Onlangs zijn in Grasrijk weer een aantal bestaande parkeerplaatsen als laadpunt voor 
elektrische auto’s ingericht. Deze parkeerplaatsen mogen alleen worden gebruikt 
voor het opladen van elektrische auto’s. Niet-elektrische auto’s of auto’s die niet 
worden opgeladen, mogen hier niet staan. Gelet op de schaarse parkeerruimte in 
Meerhoven is de vraag wat het beleid is van de gemeente ten aanzien van het 
inrichten van zulke parkeerplaatsen. De twee parkeerplaatsen aan de Grasvogel die 
als laadpunt zijn ingericht, lijken alleen te worden gebruikt voor het opstellen van 
kliko’s. Volgens de website www.eindhoven.nl/artikelen/Laadpalen-voor-opladen-
van-elektrische-autos.htm kunnen bewoners zelf een laadpaal aanvragen indien ze 
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geen mogelijkheid hebben om op eigen terrein een laadpunt te plaatsen en indien er 
binnen een straal van 300 meter geen laadpaal aanwezig is. Ook geldt dat 
belanghebbenden bezwaar kunnen maken. Er is dus vooraf geen zekerheid dat er op 
de betreffende locatie een laadpaal wordt geplaatst. Op bovengenoemde site staat 
ook een link naar een kaart met de locaties van de huidige laadpalen: twee in 
Zandrijk en zes in Grasrijk, waarvan één snellader bij de McDonald’s. Tijdens de ALV 
van Buurtvereniging Grashoek is opgemerkt dat elektrische auto’s in de openbare 
ruimte soms met een verlengsnoer vanuit huis over de stoep worden opgeladen. 
Overdag is dit snoer te zien maar in het donker kan het gevaarlijk zijn. Arno legt uit 
dat dit onder de APV valt. Arno zal de link doorsturen.  

f. Beleid gemeente Eindhoven inzake parkeerplaatsen mindervaliden 
Er zijn geluiden van bewoners over te weinig invalidenparkeerplaatsen in 
Meerhoven. Wat is het beleid van de gemeente? Informatie over individuele 
gehandicaptenparkeerplaatsen staat op de website www.eindhoven.nl/stad/verkeer-
vervoer/Parkeren-voor-gehandicapten-hoe-zit-dat.htm. Als het gaat om algemene 
gehandicaptenparkeerplaatsen is de gemeente (zoals bij alle bijzondere 
parkeervoorzieningen) terughoudend. De richtlijnen geven aan dat op een 
parkeerterrein 1 op de 50 parkeerplaatsen een invalidenparkeerplaats moet zijn. In 
de parkeergarage onder Meerrijk liggen invalidenparkeerplaatsen nabij de liften, 
waardoor Meerrijk aan deze richtlijn voldoet. In de overige buurten van Meerhoven 
zou je kunnen overwegen een gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen bij een 
maatschappelijke voorziening zoals een fysiotherapeut, huisarts e.d. Hierbij wordt 
eerst gekeken naar eventuele mogelijkheden op eigen terrein, daarna pas naar 
voorzieningen in de openbare ruimte. 

g. Olifantenpaadjes 
Vorig jaar heeft de gemeente bewoners verzocht zogenoemde olifantenpaadjes in 
Meerhoven in kaart te brengen. De locaties zijn doorgegeven maar de 
olifantenpaadjes bestaan nog steeds. Komt hierop nog actie? Arno komt hierop 
terug. 

h. Bord N2/A2 op de Grasdreef 
Op de Grasdreef staat bij de entree van de wijk (tussen de Hovenring en het 
kruispunt Grasdreef/Grassteppe/Graslinnen) een bord dat impliceert dat je links 
moet voorsorteren voor de N2. Deze situatie is erg verwarrend als je niet bekend 
bent in de wijk. Bovendien staat op het kruispunt Meerhovendreef/Grasdreef alleen 
een wegwijzer voor de A2, niet de N2. Er is melding van gemaakt bij de gemeente en 
daarop is de reactie gekomen dat de situatie ‘verkeerskundig juist’ is. Dat antwoord is 
niet erg bevredigend.  Arno neemt dit dinsdag in de vergadering op met de 
verkeersdeskundige. 

i. Palen zonder borden 
Bij de recente opruimactie van borden in Meerhoven is nog een aantal palen zonder 
bord blijven staan. Dit is na melding via de BuitenBeter-app inmiddels afgehandeld. 

j. Bebording Meerhovendreef-West 
Op de Meerhovendreef-West staat in de richting N2 een bord met de vermelding 
‘Overige buurten’. Dit naast de vermelding Bosrijk en Grasrijk-Oost. Klaarblijkelijk 
wordt met ‘Overige buurten’ de buurt Zandrijk bedoeld, maar dit is niet conform 
afspraken. Bovendien wordt op de Meerhovendreef-Oost alleen naar Bosrijk en 
Grasrijk-Oost verwezen. Verzoek om de vermelding ‘Overige buurten’ te verwijderen. 
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Dit is gemeld via de BuitenBeter-app. Verder wordt opgemerkt dat bij de 
voetgangers/fietsersoversteek nu enkel middels een bord wordt gewaarschuwd voor 
een drempel. Voorheen stond hier ook een bord met gele achtergrond dat 
waarschuwde voor overstekende fietsers en voetgangers. Je kunt je afvragen in 
hoeverre een waarschuwing voor overstekende fietsers en voetgangers niet 
belangrijker is dan een waarschuwing voor een drempel. Actie Arno. 

k. Verkeerssituatie Graskers/Grasbloem 
Ouders van schoolgaande kinderen vragen aandacht voor het fout- en gevaarlijk 
parkeergedrag rond Basisschool ’t Slingertouw. Met name op de hoek 
Graskers/Grasbloem wordt vaak geparkeerd. Dick kent het probleem, er is ook 
melding van gemaakt. Politie houdt het af en toe in de gaten en dan is het weer voor 
eventjes opgelost. Dick gaat er weer achteraan maar de acties zijn alleen maar voor 
korte duur succesvol. Ruben vraagt of er vaker kan worden gecontroleerd, 
bijvoorbeeld door BOA’s in te zetten. Arno gaat dit na. 

l. Parkeergarage Grasland 
Trudy legt het probleem uit van de leegstaande parkeerplaatsen onder het gebouw 
van De Blinkerd. Nieuwe huurders zijn verplicht ook een parkeerplaats erbij te huren 
van 64 euro per maand. Daar is zelfs een bewoner zonder auto toe verplicht gesteld 
door Wooninc. Er wordt een zeer divers beleid gevoerd en je krijgt nooit de juiste 
medewerker bij Wooninc. te spreken, contact verloopt erg stroef. De huur van de 
parkeerplaatsen zou omlaag gaan maar dat is nog steeds niet gebeurd. Er zijn zelfs 
mensen die dat niet kunnen betalen. Capaciteit van De Blinkerd parking is ongeveer 
70 plaatsen en slechts 10 plaatsen zijn verhuurd. Aan de overkant worden ook maar 
10 plaatsen gehuurd van de beschikbare 45. Omwonenden die dat zouden willen, 
mogen van Wooninc. de niet verhuurde parkeerplaatsen niet huren. Arno merkt op 
dat er weinig aan gedaan kan worden door de gemeente maar zal informeren bij 
Wooninc. Actie: Arno. Parallel daaraan stelt Ruben voor om samen met Trudy alvast 
een aparte afspraak te maken met Wooninc. over deze kwestie. Ruben zal een 
conceptbrief of mail sturen aan Trudy voor Wooninc. 

m. Scholensituatie 
Volgens Arno kan het Spilcentrum Waterrijk eind dit jaar weer in gebruik worden 
genomen. De tijdelijke zwart/wit units worden verwijderd. Als de planning niet 
haalbaar is, wordt dit teruggekoppeld naar de school. De directeur van Basisschool ’t 
Slingertouw, Robert van der Velde, heeft eerder laten weten dat de prognoses voor 
het aantal leerlingen in Meerhoven te laag zijn. Arno geeft aan dat de gemeente kijkt 
naar heel Meerhoven en niet naar de verdeling van kinderen per buurt.  
 

4. Voorzieningen 
a. Instellen van een periodieke wijkschouw  

Ruben legt het idee uit van een periodieke wijkschouw. Dit idee is geopperd door Ralf 
Huybregts, het nieuwe bestuurslid van BVG. Hoe kunnen we dit het beste opstarten? 
De suggestie wordt gedaan om een oproep te doen aan het hele Leefbaarheidsteam 
omdat een aantal van hen vanavond niet aanwezig is. Een andere optie is vermelding 
in de nieuwsbrief van BVG. Actie: Ruben. Veronica en Antoon willen graag aan de 
wijkschouw meewerken. 
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b. Onderhoud van de speeltoestellen 
Tijdens de ALV van Buurtvereniging Grashoek hebben de leden gemeld dat de 
algemene staat van onderhoud van de speeltoestellen slecht is en dat dit ook geldt 
voor de ondergrond. Ze hebben dit al enkele malen gemeld via de BuitenBeter-app, 
maar er vindt geen zichtbare actie plaats. Als het goed is, zou men regelmatig 
moeten controleren op deze punten. Volgens Arno vindt controle plaats voor wat 
betreft veiligheid en onderhoud. In oude buurten waar er geen gebruik meer van 
wordt gemaakt omdat er geen kinderen (meer) wonen, worden de toestellen 
verwijderd. Ruben vraag Arno om inzicht te verschaffen in de laatste resultaten van 
de periodieke controles en in hoeverre vervanging van kapotte speeltoestellen 
standaard is meegenomen in de begroting. Actie: Arno. 

c. Zonnepanelen (n.a.v. incident tijdens noodweer) 
Op de Graslinnen was een incident tijdens een hevige storm, waarbij zonnepanelen 
van het dak op het voetpad vielen waardoor ook geparkeerde auto’s werden 
beschadigd. Dick: de verantwoordelijkheid ligt bij de installateur die de panelen heeft 
bevestigd. Schade valt automatisch onder de opstal- of WA-verzekering van de 
bewoner mits de panelen zijn aangebracht door een erkend bedrijf. BVG overweegt 
om bewoners via de nieuwsbrief te attenderen op deugdelijke bevestiging van de 
zonnepanelen. 

d. Hondenpoepborden 
In het verleden heeft de gemeente hondenpoepborden aangeleverd die vervolgens 
door het Leefbaarheidsteam Grasrijk in de wijk zijn geplaatst. Er is nu weer vraag 
naar door bewoners. Arno antwoordt dat de gemeente geen borden meer levert. Als 
er een (ludiek) initiatief komt vanuit de buurt dan zal de gemeente bekijken in 
hoeverre men een bijdrage kan leveren. Bijvoorbeeld door extra inzet toezicht en 
handhaving, kleine financiële bijdrage, etc. BVG komt met een voorstel. 

e. Beweegpark Meerhoven 
Er is 20000 euro toegezegd door de gemeente, 5000 euro door de Rabobank, 1000 
euro door de SBM en 500 euro door Eindhoven Airport. De definitieve locatie moet 
nog worden bepaald en hangt af van een aantal randvoorwaarden en eisen. Het 
onderwerp is besproken tijdens een bijeenkomst in mei 2016 en ook tijdens de ALV 
van BVG. Er is sinds vorig jaar ook een werkgroep mee bezig. Er zijn signalen van 
bewoners uit Parkstaete dat zij geen voorstander zijn van een beweegpark ter hoogte 
van de speellocatie bij DBS omdat ze al overlast ondervinden van DBS, de tennisbaan 
en de skatebaan. Erik-Jan geeft aan dat kleine kinderen momenteel weglopen als een 
groep volwassenen op het huidige speelterrein intensief gaat trainen. Arno: er moet 
een voorstel worden ingediend bij de gemeente die de belangen zal afwegen. 

f. Social Sofa 
De gemeente financiert mee. Als alle partijen akkoord zijn, kan het project starten. 

g. Opslagruimte 
In 2015 heeft de Rekenkamercommissie van de gemeente Eindhoven onderzoek 
gedaan naar de behoefte aan buurtontmoetingsruimten in wijken. Binnen het kader 
van dat onderzoek zijn ook gesprekken gevoerd met wijkvertegenwoordigers. Er is 
toen vanuit de wijk expliciet verzocht om opslagruimte. Feitse: Hoe staat het met de 
loods van overleden boer Frans? Ook over de voormalige natuurwerkplaats is nog 
geen nadere informatie. Ruben stelt voor een brief te schrijven aan de gemeente. 
Arno zoekt eerst uit wat de status is. 
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h. Po-Der 
Arno meldt dat Po-Der dit jaar waarschijnlijk niet doorgaat. Het is wel op de 
evenementenkalender geplaatst maar contact met de organisatie is niet mogelijk. 
Zolang er geen vergunning is aangevraagd, stagneert de zaak. Ruben vraagt Arno om 
BVG te melden als een vergunningsaanvraag is ingediend. Actie: Arno. Dick moet dan 
ook het personeel regelen en heeft hier tijd voor nodig. Ruben vraagt Arno of er in de 
toekomst naar alternatieve locaties wordt gekeken. Ja, misschien meer richting 
vliegveld maar de kans bestaat dat andere initiatiefnemers hun activiteiten dan ook 
daar willen houden en dat kan/wil de gemeente niet faciliteren. 

 
5. Openstaande punten 
Dit punt wordt overgeslagen omdat de actielijst een verouderde versie betreft. Veel punten 
zijn ook hierboven al besproken. 
 
6. Rondvraag 
Dick wijst op de site www.camerainbeeld.nl. Mensen die een bewakingscamera hebben die 
is gericht op de openbare ruimte, moeten deze aanmelden bij de politie. Ruben vraagt of er 
camerabeelden voorhanden zijn van het incident met de uitgebrande auto’s aan de 
Graslelie. Dick: het onderzoek is nu in handen van de districtsrecherche, hij wordt er zelf niet 
van op de hoogte gehouden. 
 
7. Sluiting  
Ruben bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 22.15 uur. 
 

Vergaderdata Leefbaarheidsteam Grasrijk 2017 
(Aanvang: 20.00 uur; locatie: De Hangar) 

8 juni 
31 augustus 
19 oktober 

14 december 
 


