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eerste algeMene ledenVergadering
Bewonersvereniging Grasrijk is nog geen jaar oud, maar inmiddels hebben al
bijna 300 huishoudens zich aangesloten. Daarmee zijn wij de grootste bewonersmet elkaar van gedachten te wisselen over belangrijke onderwerpen die op
dit moment spelen. Daarom organiseert Bewonersvereniging Grasrijk op donderdag 1 oktober aanstaande haar eerste algemene ledenvergadering om 20.00
samen het glas om onze eerste verjaardag te vieren.
Secretaris Geert van Buul: “Alle leden hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen.
Tevens hebben we de leden gevraagd
agendapunten aan te dragen. Een week van
te voren wordt de agenda naar alle leden

waarmee ze antwoord kunnen geven op

besproken, is ‘parkeren’. De afgelopen
periode hebben bewonersverenigingen in
Meerhoven diverse malen met de gemeente gesproken over de overlast van airportden aan de oplossing van betaald parkeren.
Het enige dat de gemeente wil bieden, is
-

wij zien je graag op onze algeMene ledenVergadering
1 oktober - 20.00 uur in de hangar

-

en burgers niet mag laten opdraaien voor
gen van de gemeente met zich meebrende uitbreiding van Eindhoven Airport, maar
reserveert geen cent om de overlast voor
bewoners te compenseren. We verwachten
dat bewoners zich niet laten verleiden door
het aanbod van de gemeente, maar voelen
ons wel verplicht het hen formeel voor
te leggen. Tevens willen we graag weten

bestaan er zeker. Met de input van de leden

nog geen lid?
Het lidmaatschap van Bewonersvereniging

eerste algemene ledenvergadering.

eVen Voorstellen

Eigenaren waarvan ik sinds 2004 penning-

In deze rubriek stellen de zeven bestuursleden van Bewonersvereniging Grasrijk zich aan je voor. Dit keer is het de beurt aan penningmeester Cécile Traa en
algemeen bestuurslid Erik-Jan Prins.
Daarnaast helpt het ons om diverse goede
-

onderhouden we de website Meerhoven.nl.
-

cécile traa

was het dan ook een logische stap om van
-

seniorendag
Op donderdag 1 oktober organiseren

via www.meerhoven.nl/seniorendag.
Antoon Hermsen, coördinator van

alleen ons huis in de smaak, maar vooral

erik-jan prins
we twee zeer succesvolle avonden in ‘t Slingertouw georganiseerd. We hadden ruim
-

voor senioren in Meerhoven. Denk
aan thema’s zoals erfrecht en nalatenschap, de zorg en omgaan met tablet en
smartphone. Ook Wooninc. organiseert

en facebook.com/BlinkerdWooninc.Plus.
Meerhoven in aanbouw was, heb ik
penningmeester van Bewonersvereniging
er een woning was die me zou bevallen.
zou ik lid worden van Bewonersvereniging
beginnen is het een teken van waardering

Grasbaan komen wonen. Vanuit ons appar-

van de ondergaande zon en geen last van
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kinderVakantieweek MeerhoVen

groot succes!
-

Meerhoven werd onder andere gesponsord
door de Samenwerkende Bewonersorga-

al nagedacht over de invulling van de
al hoeveel belangstelling er was voor het

het evenement: “Anderhalf uur nadat de
opend, hadden we al het maximum aantal

MeerhoVen app

moois voor Meerhoven kunnen neerzetten. De kinderen hebben genoten van

site en de basisscholen in Meerhoven.

bewoners van de app vinden en ontvangen
Webdesign Eindhoven en geschikt voor iOS
en Android smartphones. De Meerhoven-

is gekoppeld aan de site Meerhoven.nl.
Ruben Trieling: “Met de MeerhovenApp

duurzaaM MeerhoVen
Onlangs is de werkgroep Duurzaam Meerhoven opgericht. De werkgroep houdt zich
bezig met alles rond het thema duurzaamkoester al lang de wens om met buurt-

Store.

-

de hand. Daarnaast bevat de app enkele
handige snelkoppelingen naar info over
afval, vervoer, zorg en meldingen.

ven wordt bekend gemaakt via Facebook

kunnen leven. We richten ons onder meer
op energiebesparing, energie opwekken,
moestuinieren, kleding ruilen en nog veel
melden via duurzaam@meerhoven.nl. De
werkgroep organiseert op 11 oktober een
rondleiding in het park rondom het thema
Eetbaar Park. Op 22 oktober is een inforwie kleding wil ruilen kan op 4 november

kunnen via hetzelfde e-mailadres worden
aangevraagd.

kliko£s
VrachtVerkeer

kruispunt grasbaan/grassaVanne

veel gangpaden kliko’s aan. Naast het feit
-

de Noord-Brabantlaan hebben bewoners
veel overlast van zwaar vrachtverkeer op

bovendien een handig hulpmiddel voor
-

hebben de gemeente verzocht in overleg te
verkeer op de N2 met bestemming De Hurk

over de vormgeving van het kruispunt. Het
-

om de kliko niet in het gangpad te plaatsen.

hoger beroep

hoogte van de Meerenakkerweg te leiden.

Tevens hebben we de gemeente herinnerd
aan de toezegging van oud-wethouder
Joost Helms om een vrachtwagenverbod of
milieuzone op de Meerhovendreef en Grasdreef serieus te overwegen als de overlast
voortduurt.

drongen het kruispunt aan te passen, zodat
op het verkeer op de Grassavanne.

MeerhoVen expat Meeting

colofon

geïnformeerd over alles wat voor hen van

South, Tennisvereniging Meerhoven en
Brainport Eindhoven. “Meerhoven is

ingesteld tegen een eerdere uitspraak van
de kantonrechter over het periodiek in
rekening brengen van extra aansluitkosten.
linglist van de Werkgroep Stadsverwarming
www.meerhoven.nl/stadsverwarming.

Op 6 september vond de derde Meerhoven

-

verwarming in Meerhoven, maar achter
de schermen is hard gewerkt aan het

30 kM/uur: bedankt!

Deze nieuwsbrief is een uitgave
van Bewonersvereniging Grasrijk.

automobilisten die het niet zo nauw nemen
-

mede-organisator Veronica van der Biezen.

Meestal komen de snelheidsovertreders
maximum snelheid van 30 km per uur. Die
op tegen het verhoogde risico op een fataal
ongeluk. Bewoners die automobilisten in

Vormgeving: info@petrabaten.nl

