CONCEPTVerslag 4e Algemene Leden Vergadering
Bewonersvereniging Grasrijk
6 februari 2018, 20.00 uur, De Hangar
Aanwezig namens het bestuur: Ruben Trieling, Erik-Jan Prins, Antoon Hermsen, Veronica van der
Biezen, Geert van Buul (verslag)
Aanwezige leden: Braam, Biesta, Tieleman, Van Oers, Haze, Leeuw, Kadam, Van den Akker,
Cornelissen, Nijhuis, Piket, Van Daal, Cornea, De Ruiter, Mulder, Meijles, De Groot, Schouten,
Guntlisbergen, Wijlaars, Van Lierop, Roersma, Boons, Van der Palen, Schrale
1. Opening
Stipt om 20:00 uur opent voorzitter Ruben Trieling de vergadering. De agenda wordt vastgesteld, en
Ruben herhaalt de doelstellingen van de bewonersvereniging.
De presentatie die gebruikt is tijdens de Algemene Leden Vergadering is terug te vinden op onze
website: www.grasrijk.nl/alv .
2. Verslag van de vorige ALV
Het verslag van de vorige ALV is terug te vinden op onze website www.grasrijk.nl.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld, en unaniem goedgekeurd door de vergadering.
3. Financiële verantwoording over 2016
Op onze website, www.grasrijk.nl, is de sheetpresentatie opgenomen, waar ook het uitgebreide
verslag van penningmeester Erik-Jan Prins in is opgenomen.
We hebben meer inkomsten dan begroot, met name door een grotere groei van het ledenaantal.
De kascommissie heeft de boeken beoordeeld en akkoord bevonden.
De penningmeester krijgt onder applaus décharge over het gevoerde financiële beleid in 2017.
4. Begroting en vaststellen van de contributie voor 2018
De begroting voor 2018 is gestoeld op dezelfde pijlers als het vorige jaar. Ook de contributie is niet
veranderd; het bestuur stelt voor 2018 wederom een contributie van €5,00 per jaar voor.
De vergadering stemt unaniem in met zowel de begroting voor 2018 als de contributie van €5,00
voor het kalenderjaar 2018.
De leden van de kascommissie, Norbert en Feitse, stellen zich beschikbaar voor de kascommissie
voor 2018.
5. Vacatures / (her)benoeming bestuur
Ruben, Erik-Jan en Antoon zijn aftredend en herkiesbaar.
Alle drie worden zij unaniem herkozen als bestuurslid.
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6. Lopende zaken
a. Samenwerking Bewonersorganisaties
Er wordt al veel samengewerkt onder de vlag van de “Samenwerkende Bewonersorganisaties
Meerhoven”. Denk aan acties rondom het winkelcentrum, parkeren, stadsverwarming en
activiteiten. Door deze samenwerking komt de vraag naar boven of je na moet gaan denken over één
vereniging voor heel Meerhoven. De verenigingen hebben namelijk de behoefte om de
samenwerking te intensiveren. Bovendien zijn de besturen zwaar belast, ook omdat ze ook nog ander
(vrijwilligers)werk doen. Daarnaast is het efficiënter met één nieuwsbrief, één mailbox en één
bestuur. Dit alles heeft natuurlijk de nodige haken en ogen; niet alles kan grootschalig worden
aangepakt, we hechten erg aan kleinschalige activiteiten, en zullen die blijven koesteren.
De deelnemers stellen een aantal vragen:
- Heeft deze actie invloed op het totale subsidiebedrag?
Antwoord: Nee, subsidie wordt per inwoner toegekend door de gemeente.
- Wat gebeurt er als er één vereniging niet mee wil doen?
Antwoord: dan gaat het niet door.
- Vraagsteller geeft aan begrip te hebben voor verdere samenwerking, wel moet eenieder
waakzaam zijn in gevallen van besluiteloosheid waarbij andere meningen heersen in delen
van de wijk.
- Welke vereniging is het grootste?
Antwoord: Dat is bewonersvereniging Grasrijk.
- Kun je de belangen van Grasrijk beter behartigen als Bewonersvereniging Grasrijk of als een
grotere Meerhovense vereniging?
Antwoord: Een grotere vereniging heeft meer ‘aanzien’; het gevaar bestaat echter dat door
afwijkende meningen compromissen worden gesloten.
- Hoe worden in de nieuwe vereniging de bestuurszetels verdeeld?
Antwoord: zo ver zijn we nog lang niet; we hebben een eerste verkennend gesprek gevoerd.
- Waarom adverteren andere verenigingen ook in de wijk?
Antwoord: Grasrijk kent historisch gezien een aantal kleinere verenigingen; deze kunnen
prima naast elkaar bestaan in onze visie
De aanwezigen staan in beginsel positief tegenover één vereniging voor Meerhoven.
b. Activiteiten
Ruben laat een aantal activiteiten zien die in Grasrijk en Meerhoven zijn georganiseerd, waar subsidie
aan toegekend is door de bewonersvereniging(en).
De Kindervakantieweek Meerhoven (laatste week van de zomervakantie), de intocht van Sinterklaas
(met de échte Sinterklaas), het Meerhoven Internationals Platform (geeft bijvoorbeeld lessen
Nederlands), het Beweegpark nabij Sportpark Meerhoven, Kindercarnaval (groot feest in de sporthal
van de Hangar), Duurzaam Meerhoven (een grote variëteit aan activiteiten gericht op
duurzaamheid), Meerhoven24 en nieuwe initiatieven.
Ook worden buurt- en straatactiviteiten gestimuleerd die door de kleinere verenigingen worden
georganiseerd; denk daarbij aan paas-activiteiten et cetera.
Antoon spreekt ons toe over de activiteiten die binnen Meerhoven 55+ georganiseerd worden. Deze
zijn ontstaan vanuit een film-middag, en doorgegroeid naar een heel scala van activiteiten door en
voor elkaar. De leden worden op de hoogte gebracht van activiteiten en ontwikkelingen in de
omgeving, zoals fiets- en wandeltochten, een Seniorendag, een filmmiddag, maar ook nieuws gericht
op senioren. Tot slot nodigt Antoon iedereen uit om mee te denken over nieuwe activiteiten.
Vraag: Vraagsteller is 55+, maar heeft overdag geen tijd (werkt nog). Is er ’s avonds ook iets te doen?
Antwoord: Nog niet, maar meld je vooral aan voor de mailinglijst, zodat als er iets komt, je direct op
de hoogte bent.
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Onlangs is de Meerhoven-app en website meerhoven.nl aangepast; voortaan worden artikelen ook in
het Engels aangeboden. Ruben laat ter illustratie ook nog een grafiek zien met de groei die de
website nog steeds door maakt.
De collectieve campagne vanuit de Stichting Stadsverwarming Eindhoven is gestart. Meer informatie
is te vinden op www.stadsverwarming-eindhoven.nl. Leden krijgen €20,00 korting op de bijdrage.
- Vraag: waarom moet er opnieuw aangemeld worden?
Antwoord: Proefprocessen lopen nu; het is tijd om in actie te komen voor álle bewoners. Dat
gaat niet alleen om de 2 punten die in het proefproces voorkomen, maar om in totaal 8
misstanden.
- Vraag: Kan Ennatuurlijk failliet gaan?
Antwoord: Ja, dat kan. Dan komt er een opvolger die warmte gaat leveren.
- Vraag: Is de procedure voor de proefprocessen nu afgelopen?
Antwoord: Nee, de cassatie loopt nog. Daar wordt beoordeeld of het proces goed is gevolgd.
- Vraag: Waarom starten jullie dan nu toch met de collectieve actie?
Antwoord: We hebben vertrouwen in de uitkomst. Ook rechtsbijstandverzekeraars staan
erachter. Er is dus geen noodzaak om af te wachten.
- Vraag: Hoe lang duurt dit proces nog?
Antwoord: We houden rekening met drie jaar.
- Vraag: Waarom is deze volgorde gekozen?
Antwoord: Dat is vanwege de complexiteit; bij zelfbouw heeft de eigenaar rechtstreeks met
het energiebedrijf afspraken gemaakt; bij projectbouw is er ook nog een projectontwikkelaar
betrokken; bij huur zijn er nog meer partijen betrokken.
We krijgen nog steeds signalen over airportparkeerders, het beeld dat de wethouder heeft over
eventuele oplossingen ligt te ver weg van het beeld van de bewoners. Hiervoor is een politiek debat
georganiseerd, waar ondermeer dit gesprekspunt aan de orde komt. Het politiek debat is op 15
maart, 20:00 uur in De Hangar.
In juli 2017 heeft het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) een presentatie gehouden over de
geluidscontouren en hoe deze in elkaar zitten. Ook is daar aandacht geweest voor onder andere
fijnstof.
Er is een nieuw bestemmingsplan voor Bosrijk gepubliceerd. De bewonersvereniging heeft daarop
een zienswijze ingediend. Doel is niet om weer discussie te gaan voeren over de knip; echter wel over
mogelijk sluipverkeer dat deze route aantrekt.
Na een gang naar de rechter is de bewonersvereniging in het gelijk gesteld door de rechter
aangaande de kwestie venstertijden in Winkelcentrum Meerhoven. De bollards staan inmiddels goed
ingesteld, en ook de sluiproutes over het Hangarplein zijn inmiddels grotendeels gedicht.
Over de scholensituatie bij ’t Slingertouw valt te melden dat de school na de zomervakantie terug
kan keren naar het gebouw Waterrijk. Daarna zal begonnen worden met de ontwikkeling van de
Esplanade, parallel aan het Zandkasteel, tussen de Bosrand en het kanaal. Ideeën worden nu
ontwikkeld; er is onder andere parkeergelegenheid voor Echt Welschap voorzien.
Tot slot vertelt Ruben over de ledenacties die we hebben gehad: een gratis bezoek aan Cinema Gold,
korting op de collectieve actie van de Stichting Stadsverwarming en gratis
kindertheatervoorstellingen.
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7. Rondvraag / Wat verder ter tafel komt
- Vraag: is er contact tussen Feel Good en de bewonersvereniging?
Antwoord: Er is een begin gemaakt; vanuit de samenwerkende verenigingen is er een afspraak
gepland.
- Vraag: Ons Net is overgenomen door KPN. Dit is een coöperatie. Hoe kan dat dan? Een coöperatie
heeft toch leden die eigenaar zijn?
Antwoord: Dit zullen we uitzoeken en laten weten.
- Vraag: De Veldhovense pers biedt over het algemeen meer aandacht aan Meerhoven dan
Eindhoven doet.
Antwoord: Dit herkennen we; pers doet dit ook bewust, zo is er een nieuwe editie van Thuis in, waar
Meerhoven en Veldhoven één editie zijn.
8. Sluiting
Voorzitter Ruben sluit de vergadering om 21.27 uur.
De deelnemers worden van harte uitgenodigd voor een drankje en een hapje aan de bar.
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