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kinDErVakantiEWEEk

Bewonersvereniging Grasrijk hecht veel
-

MEErhoVEn

WanDElViErDaaGSE MEErhoVEn
Een wandelvierdaagse in Meerhoven, dat was vier jaar geleden het streven
van drie enthousiaste moeders uit Grasrijk. In 2011 organiseerden zij de eerste
gen zij het stokje over aan vier andere moeders. Basisschool ’t Slingertouw
In 2013 kreeg het team versterking van twee ouders van Basisschool De Start-

het super leuk als mensen zeggen ‘hier

al die vrolijke kinderen te zien wandelen. En niet te vergeten alle gezellig met

elkaar kletsende ouders!” Dit jaar vindt
de vijfde wandelvierdaagse plaats van 22
tot en met 25 juni. Iedere dag wordt om
18.15 uur gestart bij het winkelcentrum in
Meerhoven. De laatste avond wordt groots

inschrijving wordt via de basisscholen in
Meerhoven verstrekt.

slaat de verveling voor veel kinderen toe.
Reden genoeg voor een aantal bewoners
om bij Bewonersvereniging Grasrijk navraag
te doen naar de mogelijkheden voor een
Na afstemming met collega-verenigingen
te ondersteunen met een gezamenlijke

ten: “Via de Facebookpagina ‘Meerhoven
Ontmoet Elkaar’ legde ik mijn idee voor
aan buurtgenoten en inmiddels hebben
we een werkgroep van twaalf enthousiaste
houden we het dit jaar op drie dagen. Drie
maken en gewoon elke dag met een glimlach weer naar huis gaan, daar doen we het
voor!” Het HutHuisjes project dat afgelopen
zomer in Grasrijk plaatsvond, gaat onderMeerhoven.

zEt hEt alVaSt in DE aGEnDa!
22 t/M 25 juni - ElkE aVonD 18.15 uur

MEEr inforMatiE?

EVEn VoorStEllEn

De komende maanden stellen de zeven bestuursleden van Bewonersvereniging
meen bestuurslid Veronica van der Biezen.
Daarin zit voor mij nu juist de uitdaging. Als
je een beetje doorzet, is vaak meer mogelijk
en worden problemen toch opgelost terwijl
dat aanvankelijk onmogelijk leek. Ook alle
contacten die ik inmiddels heb opgedaan
met wethouders, raadsleden, gemeentelijk
dragen daaraan bij.
Ook help ik mee bij het organiseren van

VEronica Van DEr BiEzEn
nersvereniging Grasrijk was snel gemaakt,
mede om snel te ‘socialiseren’ met mijn

ruBEn triElinG

tevens meer begrip voor elkaar. Ik ben er

Ruben Trieling: “Toen mijn vrouw en ik

van zeven bewoners bij elkaar hebben.
rijk is. Ook wil ik graag helpen de wijk nog

een ruime woning in een kindvriendelijke
wijk vonden we deze al snel in Grasrijk. Met
name de groene omgeving, de nabijheid
busverbinding naar het centrum spraken
ons aan. Belangrijke voorwaarde was dat
naar het werk kon. Meerhoven is een prima
uitvalsbasis voor mijn werk op de TU/e.
nog veel verbeterpunten waren, bijvoorbeeld rond verkeersveiligheid, speelvoor-

eerst als bestuurslid van buurtverenging

voor iedereen in Grasrijk!”
Veronica van der Biezen: “Ik woon sinds december 2013 in Grasrijk. Hiervoor woonde
ik 31 jaar in Julianadorp bij Den Helder. Na
verkassen naar een grote, levendige stad.
Redenen: dichter bij familie, dichter bij
een vliegveld, maar ook een wijk met veel
groen, ruimte en een ‘gelijkvloerse’ woning
in verband met de naderende ‘oude dag’.
Een wijk met het levendige centrum van
Eindhoven dichtbij en per bus snel bereikbaar. Naast mijn betaalde baan heb ik

makkelijk is. Grote ergernissen zijn het niet
opruimen van hondenpoep (ik heb zelf een
binnen Bewonersvereniging Grasrijk veel
aan deze problemen op te lossen. Maar er

in Meerhoven en ook dat is een verbeterpunt vanwege de vele kleine kinderen die

en groene leefomgeving zodat iedereen kan
land: Meerhoven.”

liD WorDEn?
Oplossingen zijn immers alleen mogelijk
als bewoners de krachten bundelen. Veelal
is een lange adem nodig om dingen voor
elkaar te krijgen en bewoners vragen mij re-

Nog geen lid van Bewonersvereniging
-
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ontMoEtEn in hEt zEEcafE
appartementencomplex ‘De Blinkerd’.

bezorgen. Heel handig! De bibliotheek is
geopend op vrijdagmiddag tussen 17.00 en
19.00 uur.

georganiseerd, waarbij ook buurtbewoners
van harte welkom zijn! “Van alles is moge-

zElfStanDiG WonEn
De Blinkerd is een woongebouw volgens

grotendeels verzorgd door vrijwilligers. Een
groot deel daarvan woont zelf ook in het
appartementencomplex.”

BiBliothEEk
theek in het Zeecafé. Daar kunnen buurtlidmaatschap. Leden van bibliotheek
Eindhoven kunnen hun boeken inleveren
en via internet gereserveerde boeken laten

knutSElrijk

woonconcept voor bewoners vanaf 55 jaar
waarbij zelfstandig wonen, ontmoeten, veiligheid en welzijn centraal staan. Met voorzieningen en services, zoals een beheerder,

individuele wensen en keuzemogelijkheden, kunnen ouderen zo lang mogelijk
zelfstandig blijven wonen.

je graag koken met een clubje, maar heb je

iDEEën

het Zeecafé (Graskant 11) of stuur een mail
naar deblinkerd@wooninc.nl. Interesse?

plussers en zoek je nog een ruimte? Of wil

en moesten we op zoek naar een zaaltje.
-

SuBSiDiE
De gemeente Eindhoven stelt jaarlijks per
ven die de sociale binding tussen bewo-

ontmoet nieuwe mensen of hebt eindelijk
-

subsidie van Grasrijk komt ten goede aan

ders te praten. Er komen vriendinnenclubjes, moeders en dochters, buurvrouwen.
Het is eigenlijk gewoon een avondje uit

selen’ moet je de wijk uit en deze zijn vaak
plaatsten een foto van een zelfgemaakte
pepernotenkrans op Facebook met de
vraag wie er ook eentje wilde maken.”

thee en alle materialen. Aan het einde van
de avond ga je met een mooi zelf gemaakt
-

eerste Algemene Ledenvergadering van
Bewonersvereniging Grasrijk (datum in
volgende nieuwsbrief) bespreken we de

voor kinderen.

MEEr inforMatiE?
mail naar knutselrijk@gmail.com.

voor Grasrijk of Meerhoven willen organise-

MEErrijk
Ieder kwartaal hebben we overleg met
collega-bewonersverenigingen, de gemeente, de winkeliersvereniging en de eigenaar
van winkelcentrum Meerhoven. Recentelijk
hebben we gesproken over het brandalarm
en de bewegwijzering in de parkeergarage,
de winkelleegstand en voorzieningen zoals

Graffiti

MEErhoVEn Expat MEEtinG
Op 22 maart vond de tweede Meerhoven
-

werden met elkaar in contact gebracht
en geïnformeerd over actuele zaken in
Meerhoven. Onder meer het Holland Expat

In Meerhoven staan op diverse plekken
warmtecentrales voor de stadsverwarming.
De muren van deze centrales worden
ben de gemeente gevraagd de muren te
voorzien van klimop om dit tegen te gaan.
Bij wijze van proef wordt de centrale aan
het Grasland binnenkort voorzien van
klimop. Als de oplossing bevalt, wordt deze
doorgevoerd in heel Meerhoven.

StaDSVErWarMinG
geweest omdat zij bewoners vooraf niet
hebben geïnformeerd over het periodiek in
rekening brengen van extra aansluitkosten
kantonrechter bepaald in proefprocessen

expats werden opgevangen door begelei-

van bewonersverenigingen in Meerhoven

warming Meerhoven waren aangespannen.
Met name het feit dat de extra aansluitkosten jaarlijks worden geïndexeerd en
daarover tevens 5% rente wordt gerekend,
‘wringt’ volgens de rechtbank. De werkgroep is verheugd dat de indexering en ren-

(zelf expat) en Veronica van der Biezen.
beroep omdat zij van mening is dat de extra
aansluitkosten überhaupt niet in rekening
mogen worden gebracht. De kantonrechter
stelt dat energiebedrijven extra aansluitkosten mogen rekenen zolang de kosten redelijk zijn, ook al hebben bewoners daarmee
www.meerhoven.nl/stadsverwarming.

BruGGEn
reling van de bruggen in het park en de
brug tussen Zand- en Meerrijk. Bewoners
zijn bang dat kleine kinderen door de gaten
zegd de relingen te toetsen aan het bouwbesluit en eventuele andere regelgeving.

WaDi'S
(greppels) verhoogd. Het regenwater werd
voorheen direct afgevoerd via het regenwaterriool naar de Oude Rundgraaf. Bij
wateraanbod niet aan. Daarom besloot de
gen. Op enkele plaatsen zijn de afvoerputten echter te hoog geplaatst, waardoor
straten bij hevige regenval blank komen te
verlagen.

colofon
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