
Geacht College van B&W, geachte leden van de Raad, 
  
Bijgaand treft u de brandbrief aan zoals onze projectgroep 'Geen A2 door Grasrijk' 
aan de ministers van VenW en VROM heeft verzonden. Deze brief is tevens 
aangeboden aan een aantal regionale en landelijke nieuwszenders en de schrijvende 
pers. 
  
De projectgroep 'Geen A2 door Grasrijk' vertegenwoordigt een groot aantal 
verontruste bewoners van de wijk Grasrijk in Meerhoven. Wij zijn fel gekant tegen de 
vergevorderde plannen van de gemeenten Eindhoven en Veldhoven om de op- en 
afritten van de A2 nabij de Noord-Brabantlaan dwars door de woonwijk Grasrijk te 
voeren. Deze zogenaamde Variant Ontvlechting heeft een structurele wijziging in de 
verkeerscirculatie tot gevolg, om nog maar niet te spreken van de zeer nadelige 
gevolgen voor het leefklimaat en woongenot. Zelfs de gemeenten geven toe dat de 
wijzigingen zo ingrijpend zijn dat ze niet of nauwelijks zijn uit te leggen. Het is ons 
een raadsel waarom een pas gerealiseerde woonwijk wordt belast met zo'n 
dramatische maatregel terwijl er een uitstekend alternatief is dat tegemoet komt aan 
de wensen van alle betrokken partijen: Variant Duo. 
  
Wij kunnen ons voorstellen dat u niet helemaal op de hoogte bent van alle 
ontwikkelingen en de daaraan gekoppelde gevolgen. In de bijgevoegde brandbrief 
hebben wij kort uitgelegd wat een en ander inhoudt. 
  
Wij zijn ervan overtuigd dat u, na het lezen van de brief, onze zorgen deelt. Wij 
verzoeken u om als volksvertegenwoordigers uw steun te geven aan Variant Duo en 
vertrouwen erop dat u de verantwoordelijkheid neemt voor het welzijn van ruim 1800 
huishoudens in de wijk Grasrijk. Zodat wij met recht kunnen zeggen: 'Leef je rijk in 
Grasrijk'! Uiteraard zijn wij graag bereid ons standpunt nader toe te lichten en u te 
voorzien van meer informatie. 
  
U kunt het verschil maken! 
  
Met vriendelijke groet, 
 
Dr.ir. Ruben Trieling - voorzitter projectgroep 'Geen A2 door Grasrijk'/bestuurslid 
Buurtvereniging Grashoek, telefoon 040 - 281 48 95 
  
Dhr. Gewald Baremans - communicatie projectgroep 'Geen A2 door Grasrijk', 
telefoon 06 - 557 002 28 
  
Dhr. Harrie van den Hurk - communicatie projectgroep 'Geen A2 door 
Grasrijk'/voorzitter Belangenvereniging Grasrijk Oost, telefoon 06 - 269 751 87 
  
E-mail: GeenA2doorGrasrijk@hotmail.com 


