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Eindhoven, 17 juni 2013 

 

Betreft: Uitnodiging bijeenkomst bewonersorganisaties Meerhoven 

 

 

 

Beste buurtvertegenwoordigers, 

 

Binnen het Leefbaarheidsteam Grasrijk is de afgelopen maanden behoefte ontstaan een 

aantal onderwerpen met jullie te bespreken. Het gaat om zaken zoals het winkelcentrum 

Meerhoven, de stadsverwarming, de toenemende parkeeroverlast door Airportreizigers 

en de nieuwe subsidieregeling ter ondersteuning van wijkinitiatieven. Niet alle 

onderwerpen hebben betrekking op heel Meerhoven, maar ze spelen wel in meerdere 

deelwijken. 

 

Voorheen konden we bij dit soort onderwerpen terugvallen op het Periodiek Overleg 

Meerhoven. Dit overleg is in 2011 tot nader order opgeschort cq. beëindigd. Vanwege de 

actualiteit van bovenstaande onderwerpen, lijkt het ons zinvol om zaken wederom in een 

breder verband met elkaar te bespreken. Daarom willen we jullie uitnodigen voor een 

bijeenkomst die wellicht een opstap vormt naar een nieuwe Meerhovenbrede 

overlegvorm. 

 

Bijeenkomst bewonersorganisaties Meerhoven 

De bijeenkomst is gepland op dinsdag 13 augustus aanstaande in De Hangar, aanvang 

20.00 uur. Het voorlopige programma ziet er als volgt uit: 

 

20.00 uur: Welkom en inleiding 

20.05 uur: Kennismakingsronde 

20.45 uur: Toelichting subsidieregeling ‘gebiedsgericht werken in niet-actiegebieden’ 

21.15 uur: Discussie 

21.45 uur: Korte evaluatie bijeenkomst en vervolgtraject 

22.00 uur: Afsluiting met borrel 

 

De bijeenkomst heeft een tweeledig doel: 

1) Bewonersorganisaties in Meerhoven met elkaar kennis laten maken en ervaringen 

laten uitwisselen. Sinds 2011 zijn – met name in Waterrijk en Meerrijk – nieuwe 

bewonersinitiatieven ontstaan en wellicht kunnen we onze krachten op bepaalde 

vlakken bundelen. 

2) Bewonersorganisaties informeren over de nieuwe subsidieregeling ‘gebiedsgericht 

werken in niet-actiegebieden’ (zie hieronder) en bespreken hoe we deze regeling 

in Meerhoven vorm willen geven. 

 

Voor de kennismakingsronde zijn een beamer en een laptop beschikbaar om eventueel 

een aantal slides te laten zien. De beschikbare tijd per organisatie is afhankelijk van het 

aantal aanmeldingen. Hierover worden jullie in een later stadium geïnformeerd. 

 

Subsidieregeling gebiedsgericht werken in niet-actiegebieden 

Vanaf 2013 is bij wijze van proef een nieuwe subsidieregeling ter ondersteuning van 

wijkinitiatieven van kracht. Uitgangspunt van de nieuwe regeling is om bewoners meer 

verantwoordelijkheden en zeggenschap te geven. Daarbij bepaalt de wijk in gezamenlijk-

heid waaraan de subsidie wordt besteed. Op basis van de input van bewoners wil de 

gemeente de subsidieregels voor de komende jaren definitief vormgeven. Tijdens de 

bijeenkomst op 13 augustus geven vertegenwoordigers van de gemeente uitleg over de 

regeling en de mogelijkheden. Daarna willen we graag met jullie afstemmen op welke 

wijze we de regeling in Meerhoven in de praktijk gaan brengen. 
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Contactgegevens 

Tevens willen wij jullie vragen om de contactgegevens (contactpersoon of personen, 

postadres, e-mailadres, telefoonnummer, etc.) van jullie organisatie door te geven. 

Zodoende kunnen we elkaar in voorkomende gevallen snel bereiken. Die noodzaak bleek 

onlangs nog bij het onverwachte bezoek van wethouder Yasin Torunoglu. Uiteraard 

zullen we de geactualiseerde lijst beschikbaar stellen aan alle bewonersorganisaties in 

Meerhoven. De lijst is enkel bedoeld voor intern gebruik. Wij ontvangen de gegevens 

graag per e-mail via leefbaarheidsteam@grasrijk.org.  

 

Wij stellen het op prijs als jullie voor 1 juli aanstaande laten weten of jullie interesse 

hebben om bij de bijeenkomst aanwezig te zijn en met hoeveel personen jullie komen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

namens het Leefbaarheidsteam Grasrijk, 

 

 

 

Ruben Trieling 

Voorzitter Leefbaarheidsteam Grasrijk 

Tel.: 06 44 318 464 

E-mail: leefbaarheidsteam@grasrijk.org 

Website: www.grasrijk.org (in opbouw) 

 

(tevens bestuurslid Buurtvereniging Grashoek en webbeheerder Meerhoven.nl) 

 

Postadres Leefbaarheidsteam Grasrijk: 

Grasstrook 42 

5658 HG Eindhoven 

 

 

P.S.: Deze uitnodiging is per e-mail of reguliere post verzonden naar onderstaande 

bewonersorganisaties. Mocht een bewonersorganisatie ontbreken, laat het ons weten. 

 

Verzendlijst bewonersorganisaties Meerhoven d.d. 17 juni 2013: 

 

 Bewonersvereniging Bosrijk 

 Kastanjekamer 

 Belangenvereniging Hoogveen 

 Bewonersvereniging Grasbelang 

 VvE Brabantshof 

 VvE Parkstaete 

 Buurtvereniging Grashoek 

 Belangenvereniging Grasrijk-Oost 

 Bewonerscommissie De Blinkerd 

 Bewoners Grassijsje 

 Leefbaarheidsteam Grasrijk 

 Het Groene Hof 

 Kopersvereniging Groenburch 

 Vereniging Landhof Zuid 

 Hof van Zeelst 

 Stichting Park Meerland 

 Bewonerscommissie Meerrijk 

 Buurtvereniging Waterwereld 

 Groep Waterwijk 

 Buurtbelang Waterland 

 Bewoners Hollands Licht 

 Buurtvereniging Meerhoven/Zand- en 

Bosrijk 

 Buurtvereniging Zandhoop 

 Kopersvereniging Parkdriehoek 

Zandrijk 

 Kopersvereniging Plataan 

 

 

 

mailto:leefbaarheidsteam@grasrijk.org
mailto:leefbaarheidsteam@grasrijk.org
http://www.grasrijk.org/

