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bouw øLiVe Your Lifeø in VoLLe gAng
plaatsen aangelegd. Sommige woningen
-

Hof onvoldoende is. Ingeborg Mulder, be-

rand van Het Groene Hof niet wordt belemmerd door de nieuwe ontwikkelingen.”

stAdsVerwArMing
De nieuwe woningen worden aangesloten
op stadsverwarming. Er worden nieuwe

Vanaf begin dit jaar wordt aan de zuidrand van Grasrijk, tussen de McDonald’s
en de Hovenring, hard gewerkt aan het nieuwbouwproject ‘Live your Life’. VOF
Zeshoven ontwikkelt hier 98 woningen. De eerste woningen worden waarschijnlijk eind 2016 opgeleverd.
band van vijf Brabantse bouwbedrijven dat

vinden. Bewonersvereniging Grasrijk en

groot: alle 98 woningen zijn binnen zeven

de gemeente. Dit om erop toe te zien dat

besteMMingspLAn

fronteerd met dezelfde problemen rond
de stadsverwarming als de rest van de wijk.

stemmingsplan worden gewijzigd. Het
gebied was aanvankelijk bedoeld voor

VeeL AniMo

-

de bestemming voor dit gebied te wijzigen
bestemmingsplan vastgesteld.

zijn gevarieerde, aantrekkelijke woningen
tussen de € 170.000 en € 275.000 en een

pArkeren
De woningen zijn verdeeld over drie wowandelpaden, speelplekken en water.

Nog geen lid van Bewonersvereniging
Grasrijk? Het lidmaatschap kost slechts
€ 5 per huishouden per jaar. Aanmelden kan via www.grasrijk.nl/lidworden.
Daar lees je ook welke voordelen het
lidmaatschap biedt.

een sociAL sofA in grAsrijk
enthousiAst

-

-

bod om de bank in een van de leegstaande
winkelunits op te bouwen.

-

Een Social Sofa in Grasrijk. Met dat voorstel benaderde Karin van den Boomen
uit Grasrijk eind 2015 Bewonersvereniging Grasrijk. Een Social Sofa is een be-

en dat er in een later stadium meerdere
-

verkilling. Zij vond dat iedere straat minimaal één bank moest krijgen omdat er
via info@grasrijk.nl.

vader en broer zijn aannemer. Zij waren bij
met buurtbewoners een bank mozaïeken is
gezellig. Je verzet samen een grote klus wat

VeLdhoVen
Karin raakte op bijzondere wijze betrokken
-
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Sinds afgelopen maand wordt Grasrijk
weer geteisterd door auto-inbraken:

is net gejat.
Is iemand een
hond kwijt?

dievengilde.

Autostuur
Ik zoek
mijn kind.

popuLAir

Ik zie een verdacht persoon.

ingebroken in een Audi A3 die stond

buurtpreVentie

Audi A3 die een stukje verderop stond
geparkeerd. Datzelfde weekend werden
-

enkele jaren razend populair is. De op-

voldoende mensen te vinden die regelmawerd een auto gestolen.
kan onder andere worden ingezet voor

contAct

van spullen.
zijn bereikbaar op 0900-8844, per e-mail

eerste indruk
wordt gedragen en niet alleen door enkele
bewoners.”
moet eerst je adres valideren. Dat kan per
telefoon, post of op uitnodiging van een
buurtgenoot. Daarnaast kun je als gebruiker zelf bepalen welke meldingen je krijgt.
Bijvoorbeeld alleen urgente meldingen

Meedoen

de App Store en de Google Play Store, of

Het aantal deelnemers is niet beperkt zoals

mer wordt een bijeenkomst georganiseerd

ALV

vereniging Grasrijk te versterken, neem dan

Op 14 juni vindt om 20.00 uur de tweede
algemene ledenvergadering van Bewonersvereniging Grasrijk plaats in De Hangar.
Tijdens deze bijeenkomst praten we je bij
over de laatste ontwikkelingen in de wijk en
beslis je mee over de koers die we varen.

pArk Meerrijk

MeerhoVen.nL

-

VAcAture
-

MeerhoVenApp
met twee doeltjes. Voor de bouwvak

taak van penningmeester is overgenomen
door bestuurslid Erik-Jan Prins.
ture voor een nieuw bestuurslid. Heb je
-

windoVerLAst

geplaatst; ook kan de app worden afgesloten door twee keer op de ‘terug-knop’
te drukken. Dat laatste op veler verzoek
van Android gebruikers. Verder zijn diverse
kleine verbeteringen doorgevoerd.

plant. Kijk voor een gedetailleerde plat-

ria Vierrijk en tevens woordvoerder van de
-

uit voorzorg vaak maar binnen staan. Uiter-

wind, vooral wanneer de wind frontaal op
de winkeldeur staat.” Reden voor Bewo-

coLofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave
van Bewonersvereniging Grasrijk.

er diverse oplossingen mogelijk. Op dit
moment vindt overleg plaats tussen diverse

Datum:
April 2016
Oplage:
2500 stuks
Vormgeving: info@petrabaten.nl
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