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Op woensdag 5 juli 2017 organiseert Bewonersvereniging Grasrijk samen met 
Buurtvereniging Waterrijk en Buurtvereniging Zand-, Bos- en Meerrijk een bij-
eenkomst over de toekomst van Eindhoven Airport. We willen Meerhovenaren 
graag betrekken bij de groeiplannen van de luchthaven en de mogelijke gevol-
gen voor de omgeving. De bijeenkomst vindt plaats in De Hangar en begint om 
20.00 uur. Iedereen is van harte welkom. Vooraf aanmelden is noodzakelijk.

In 2020 zijn rond Eindhoven Airport 43.000
vliegbewegingen per jaar toegestaan. Dit is
ruim een verdubbeling ten opzichte van
het jaar 2010 (18.000 vliegbewegingen per
jaar). In 2020 lopen de huidige afspraken
af en worden nieuwe regels opgesteld. De
luchthaven wil verder groeien naar zo’n
70.000 vliegbewegingen per jaar. Als reden
wordt de economische ontwikkeling van
mainport Zuidoost-Brabant genoemd,
sinds kort een van de drie belangrijkste
economische gebieden in Nederland.

ZORGEN
De groeiambities van Eindhoven Airport 
staan echter op gespannen voet met de 
leefbaarheid in de omgeving. Denk aan 
geluidshinder, luchtvervuiling door fijnstof 
en zwaveluitstoot, verkeersoverlast en de 

parkeerproblematiek. Belangenorganisaties 
maken zich hierover zorgen. Eindhoven 
Airport en haar aandeelhouders (Schiphol, 
Provincie Noord-Brabant en Gemeente 
Eindhoven) lijken voornamelijk oog te 
hebben voor economische belangen en 
hebben nauwelijks aandacht voor de 
kwaliteit van de leefomgeving. Ook vragen 
belangenorganisaties zich af of een sterke 
groei inderdaad noodzakelijk is voor de 
economische ontwikkeling van mainport 
Zuidoost-Brabant. Slechts zestien procent 
van de vluchten vanaf Eindhoven Airport 
heeft namelijk een zakelijk karakter; de rest 
betreft vakantievluchten.

MINDER VLIEGHINDER
Om in de aanloop naar de nieuwe af-
spraken in 2020 slagvaardiger te kunnen 

BIJEENKOMST OVER TOEKOMST AIRPORT
optreden, hebben belangenorganisaties 
zich vorige maand verenigd in het Beraad 
Vlieghinder Moet Minder (BVM2). Dit 
nieuwe samenwerkingsverband zet zich in 
voor een beter evenwicht tussen enerzijds 
de kwaliteit van de leefomgeving en de 
belangen van omwonenden en anderzijds 
de economische belangen van Eindhoven 
Airport. Zo moeten de omringende wijken 
en omwonenden volgens BVM2 worden 
beschermd tegen verkeers- en parkeerover-
last zonder extra lasten in welk opzicht dan 
ook. Tijdens de bijeenkomst op 5 juli praat 
BVM2 bewoners in Meerhoven bij over 
de lopende ontwikkelingen, de kansen en 
bedreigingen.

˙OUWE MEUK˙
Wim Scheffers, voorzitter van BVM2, 
benadrukt dat zijn organisatie niet tégen 
de luchthaven is. “Wij gunnen het iedereen 
naar een zonnige bestemming te vliegen. 
Wat wij onder andere wél willen, is dat 
Eindhoven Airport gaat sturen op het terug-
dringen van geluidhinder en zwaveluitstoot. 
Dat kan heel simpel door alleen nog maar 
vliegtuigen toe te staan die minder geluid 
produceren en schonere brandstoffen 
gebruiken dan die ouwe meuk waarmee 
Ryanair en Transavia vliegen. De luchthaven 
weigert daarover in gesprek te gaan. Dat is 
wat wij ze verwijten”, aldus Scheffers.

AANMELDEN
De bijeenkomst vindt plaats op 5 juli
om 20.00 uur in De Hangar, Meerbos 4
in Meerhoven. Wil je de bijeenkomst
bijwonen? Meld je dan aan via de site
www.meerhoven.nl/airport. Kijk voor
meer informatie op www.bvm2.nl.

For English: www.grasrijk.nl/english.



EVEN KORT VOORSTELLEN
Tijdens de laatste algemene ledenver-
gadering is Ralf Huybregts als nieuw 
bestuurslid van Bewonersvereniging 
Grasrijk aangetreden. Hieronder stelt 
Ralf zich kort voor.

“Ik ben Ralf Huybregts, 42 jaar en getrouwd 
met Esther. Samen wonen we 14 jaar in 
Meerhoven. Begin dit jaar zijn we voor de 
tweede keer binnen Meerhoven verhuisd. 
Eerst van de Grasbaan naar de Bosfazant en 
nu naar de Grassavanne. We hebben drie 
kinderen: Lucas (6), Eloise (4) en Maurits (1). 
De oudste twee zitten op Basisschool 
’t Slingertouw. Ik werk bij de overheid en 
was bestuurder bij diverse vrijwilligersor-

Via de BuitenBeter app kunnen bewo-
ners meldingen doen over de openbare 
ruimte, bijvoorbeeld over zwerfvuil of 
kapot straatmeubilair. De gebruiksvrien-
delijke app werkt als volgt: je maakt ter 
plekke met de app een foto en stuurt 
die met je locatie en een korte toelich-
ting naar de gemeente. De gemeente 
schakelt vervolgens aannemers in om 
het probleem op te lossen. Je krijgt 
bericht als het probleem is opgelost. 
In Eindhoven komt inmiddels ruim 60% 
van de meldingen over de openbare 
ruimte binnen via de app. Wij roepen 
alle bewoners van Grasrijk op om ge-
bruik te maken van de BuitenBeter app. 
Kijk op www.buitenbeterapp.nl voor 
meer informatie.

Ruim duizend Meerhovenaren konden
vorige maand gratis naar de film bij Cinema
Gold in Veldhoven. De acties was speciaal
opgezet voor leden van Bewonersvereni-
ging Grasrijk en collegaverenigingen in
Meerhoven. Ruben Trieling, voorzitter van
Bewonersvereniging Grasrijk: “Een vereni-
ging staat of valt met haar leden. Hoe
meer leden, hoe beter wij de wijk kunnen
vertegenwoordigen en hoe sterker we als 

GRATIS NAAR DE FILM

ganisaties. Sinds februari ben ik bestuurslid 
van Bewonersvereniging Grasrijk. Ik vind 
een goede openbare ruimte belangrijk en 
kom graag op voor de belangen die wij als 
inwoners van Grasrijk hebben. Tevens on-
dersteun ik graag initiatieven in de wijk.”

ACTIEF
“Ik lever onder meer een actieve bijdrage 
aan het jeugdtheater (halfjaarlijkse voorstel-
ling van een professionele theatermaker 
in de wijk) en ben bezig om in Grasrijk een 
wijkschouw van de grond te krijgen. Tijdens 
zo’n schouw lopen we door de wijk en bren-
gen we allerlei verbeterpunten in kaart. Die 
bespreken we dan met gemeente, politie en 

Meerhovenaren staan bij gemeente en
andere instanties. Daarom zijn wij blij met
onze leden. Als dank wilden we graag iets
bijzonders terug doen en de nieuwe bio-
scoop Cinema Gold in Veldhoven wilde ons
daarbij helpen. Gelet op de enthousiaste
reacties van de leden overwegen we vaker
van dit soort acties op te zetten.” Mocht je
ideeën hebben voor een nieuwe ledenac-
tie, laat het ons weten via info@grasrijk.nl.

andere betrokkenen. Mocht je een bijdrage 
willen leveren aan de wijkschouw of aan-
dachtspunten hebben, neem dan contact 
met ons op via info@grasrijk.nl.”



De uitspraak geldt voor drie bewoners uit
Meerhoven die in 2012 op initiatief van
Stichting Stadsverwarming EIndhoven een
proefproces zijn gestart. Vanwege de
precedentwerking is de uitspraak ook van
groot belang voor andere bewoners die
de jaarlijkse aansluitbijdrage betalen.

CASSATIE
De uitspraak is bindend tenzij Ennatuurlijk 
uiterlijk begin juli 2017 bij de Hoge Raad 
in cassatie gaat en de uitspraak van het 
gerechtshof door de Hoge Raad wordt 
vernietigd. In de cassatieprocedure wordt 
uitsluitend bepaald of het recht juist is 

Begin april heeft het gerechtshof in 
Den Bosch uitspraak gedaan in een 
langslepend conflict over de jaarlijkse 
aansluitbijdrage die energiebedrijf 
Ennatuurlijk bij ruim 4000 huishou-
dens in Eindhoven in rekening brengt. 
Volgens het gerechtshof is de jaarlijk-
se aansluitbijdrage niet met bewoners 
overeengekomen. Daarom moet En-
natuurlijk de kosten terugbetalen. 

toegepast. Er wordt niet meer inhoudelijk 
naar de zaak gekeken. In de meeste geval-
len blijft de uitspraak van het gerechtshof 
gehandhaafd. Het cassatieproces duurt 
meestal langer dan een jaar.

COLLECTIEVE ACTIE
Stichting Stadsverwarming Eindhoven is 
niet van plan om de uitkomst van een even-
tuele cassatieprocedure af te wachten. Op 
dit moment bereidt de stichting een collec-
tieve actie voor om de aansluitbijdrage
voor alle overige bewoners terug te
vorderen, zowel voor woningeigenaren als
huurders. Daarnaast wil de stichting direct 
een aantal andere misstanden rond de 
stadsverwarming aanpakken, zoals de huur 
van de warmtewisselaar (afleverset).

AANBOD ENNATUURLIJK
We adviseren alle bewoners die in een 
eerder stadium op het aanbod van En-
natuurlijk zijn ingegaan, de ontwikkelingen 
goed te blijven volgen. Zij hebben door 
het ondertekenen van een vaststellings-
overeenkomst weliswaar afstand gedaan 

LAATSTE KANS!
Al meer dan 2000 huishoudens hebben
zich aangemeld bij Stichting Stadsver-
warming Eindhoven. Bewoners die 
gebruikmaken van de stadsverwarming 
en zich nog niet hebben aangemeld, 
wordt dringend verzocht om dat alsnog 
te doen. Anders komen zij wellicht niet
meer in aanmerking voor teruggave 
van de aansluitbijdrage en andere 
kosten. Bovendien: hoe meer bewo-
ners meedoen, hoe slagvaardiger de 
stichting kan optreden. Meld je aan via 
www.stadsverwarming-eindhoven.nl. 
De stichting wordt ondersteund door 
bewonersverenigingen in Meerho-
ven, waaronder Bewonersvereniging 
Grasrijk.
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COLLECTIEVE ACTIE STADSVERWARMING

Bewonersverenigingen in Meerhoven zijn
onaangenaam verrast dat Basisschool
’t Slingertouw en Korein (locatie Waterrijk) 

SLINGERTOUW LANGER GEHUISVEST OP NOODLOCATIE
voorlopig niet terug kunnen naar het spil-
centrum in Waterrijk. Er is meer onderzoek
nodig naar de oorzaak van de lekkages in
het gebouw, aldus de gemeente. Daarom is
de terugkeer tot nader order uitgesteld.
Door de lekkages zijn de kinderen vorig jaar
ondergebracht in de noodunits aan het
Zandkasteel en de Sliffertsestraat. Dit onder
de voorwaarde dat ‘t Slingertouw en Korein
in principe begin komende schooljaar weer
terug kunnen naar hun eigen locatie. De
noodunits zouden direct daarna plaatsma-

ken voor de ontwikkeling van de esplanade
die Zand- en Bosrijk met het winkelcentrum
gaat verbinden. Tot vorige maand hield de
gemeente nog vol dat de planning haalbaar
was. Dit ondanks signalen uit de wijk dat er
in en rond het spilcentrum geen enkele
vorm van bedrijvigheid te zien is. Inmiddels
is er sprake van ernstige vervuiling en verval 
en is er overlast door hangjongeren en 
zwervers. De verenigingen hebben de ge-
meente om tekst en uitleg gevraagd en
beraden zich op vervolgstappen.

van hun recht om de aansluitbijdrage (en 
rentabiliteitsbijdrage) later nog ter discussie 
te stellen, maar zij kunnen andere kosten 
mogelijk nog wel terugvorderen. Ook sluit 
de stichting niet uit dat de vaststellingsover-
eenkomst kan worden ontbonden.



ALGEMENE LEDENVERGADERING
Eerder dit jaar vond de derde algemene 
ledenvergadering van Bewonersvereniging 
Grasrijk plaats. Ruim 60 leden waren aan-
wezig. Ralf Huybregts is als nieuw bestuurs-
lid aangetreden. Ingeborg Mulder heeft 
haar bestuursfunctie neergelegd. 
We danken Ingeborg voor haar inzet en 
wensen haar veel geluk in haar nieuwe 
woonplaats. Kijk op www.grasrijk.nl/alv 
voor het verslag en de presentatie.

BRIEVENBUSSEN
Er worden steeds minder brieven ver-
stuurd. Daarom heeft PostNL besloten de
verdeling van brievenbussen in de regio
aan te passen. Brievenbussen die nauwe-
lijks worden gebruikt, worden verwijderd 
of verplaatst naar druk bezochte en goed 
bereikbare locaties. In Grasrijk blijft alleen 
de brievenbus aan de Grasduin bestaan. 
De brievenbussen aan de Grasbaan en de 
Grasbloem verdwijnen. Ter compensatie 
wordt in Winkelcentrum Meerhoven, 
tegenover supermarkt Jumbo, een nieuwe 
brievenbus geplaatst. Briefpost kan tijdens 
openingstijden ook worden afgegeven bij 
Primera. De veranderingen voldoen aan de 
nieuwe postwet die voorschrijft dat binnen 
een straal van 1 km een brievenbus voor-
handen moet zijn. Voorheen was die af-
stand 500 meter.

Deze nieuwsbrief is een uitgave 
van Bewonersvereniging Grasrijk.

Datum: Juni 2017
Oplage: 2500 stuks
Vormgeving: info@petrabaten.nl

Contact: info@grasrijk.nl  
www.grasrijk.nl

COLOFON

GEEN MEERHOVENDAG
In Meerhoven wordt traditiegetrouw op de 
vierde zondag van juni de Meerhovendag 
georganiseerd. Een dag voor jong en oud 
met veel muziek, optredens en een grote 
braderie. Om logistieke en financiële re-
denen gaat de Meerhovendag dit jaar niet 
door. Bewonersverenigingen in Meerhoven 
vonden het niet meer verantwoord om op 
de huidige wijze verder te gaan vanwege de 
toenemende kosten en het gebrek aan vrij-
willigers. Eerder dit jaar zijn wel gesprekken 
gevoerd met een partij die de organisatie 
van de Meerhovendag wil overnemen. Het 
leek er even op dat dat de Meerhovendag 
daardoor alsnog kon doorgaan. Vanwege 
de korte voorbereidingsperiode is dit helaas 
niet gelukt. De nieuwe organisator ziet wel 
mogelijkheden om de Meerhovendag vanaf 
2018 voort te zetten.

Nog geen lid? Het lidmaatschap kost 
slechts €5 per huishouden per jaar. 
Meld je vandaag nog aan via 
www.grasrijk.nl/lid-worden.

CAMERA˙S
Steeds meer bewoners beveiligen hun
eigendommen met camera’s. De politie
gebruikt vaak camerabeelden om misdaden 
op te lossen. Om te weten waar camera’s 
zijn geïnstalleerd en wat zij ‘zien’, maakt de 
politie gebruik van een databank, genaamd 
‘Camera in Beeld’. 

Met deze databank kan de politie bijvoor-
beeld bij een woninginbraak of autodiefstal 
nog sneller zien of er camera’s in de omge-
ving zijn die mogelijk beelden van de dader
hebben. De politie roept bewoners op hun
beveiligingscamera aan te melden via
politie.nl/themas/camera-in-beeld.html.
Op deze site vind je ook informatie over 
het gebruik van dit soort camera’s.

PARKEREN BASISSCHOOL ˙T SLINGERTOUW
Bewonersvereniging Grasrijk heeft veel 
meldingen gehad over het parkeergedrag 
van sommige ouders rond Basisschool ’t 
Slingertouw in Grasrijk. Dit laat nogal wat te 
wensen over. Zo wordt het stopverbod op 
de Grasbloem genegeerd en parkeren ou-
ders vaak op de hoek Grasbloem/Graskers 
om kinderen ‘even’ naar school te brengen. 
De politie heeft onlangs op verzoek van 
Bewonersvereniging Grasrijk controles 
uitgevoerd. Daarbij zijn diverse bekeuringen 
uitgereikt en waarschuwingen afgegeven 
voor gevaarlijk en/of hinderlijk parkeren. 
Politie en handhavers van de gemeente 
gaan vaker bij de school controleren.


