
 
Eindhoven, 5 november 2007 
 
Betreft: HANDTEKENINGENACTIE inzake besluitvorming A2 aansluitingen 

Meerenakkerweg/Heistraat en Noord-Brabantlaan 
 
 
Geachte heer Eurlings, 
 
Op 3 juni 2007 hebben wij u middels een brandbrief geïnformeerd over onze visie ten aanzien 
van een afrit van de A2 door de Eindhovense woonwijk Grasrijk. Zoals u weet, hebben de 
gemeenten Eindhoven en Veldhoven vergevorderde plannen om al het verkeer van afrit 31 van 
de A2 rechtstreeks door deze woonwijk te leiden volgens de zogeheten Variant Ontvlechting. Als 
projectgroep zijn wij fel gekant tegen een drukke vierbaansweg dwars door de woonwijk, op 
slechts enkele meters afstand van een toekomstig Spilcentrum met basisschool, peuterspeelzaal 
en kinderopvang. En wij niet alleen. We worden hierin massaal gesteund door de bewoners van 
Grasrijk! 
 
Ruim tweeduizend bewoners, de meeste afkomstig uit Grasrijk, hebben een handtekening gezet 
uit protest tegen Variant Ontvlechting. Zij zijn van mening dat er een uitstekend alternatief 
bestaat dat volledig tegemoet komt aan de wensen van alle betrokken partijen, namelijk Variant 
Duo. Ook recente onderzoeksresultaten van Rijkswaterstaat onderschrijven de levensvatbaarheid 
van dit alternatief. Dus waarom een recent gerealiseerde woonwijk belasten met een voor 
bewoners onacceptabele maatregel? 
 
Wij hebben de 2124 handtekeningen als bijlage bijgevoegd, inclusief een verantwoording. Ter 
informatie: op 1 januari 2007 woonden in Grasrijk 2661 personen van 15 jaar en ouder. Wij 
hebben alleen bewoners vanaf 18 jaar laten tekenen. De conclusie mag duidelijk zijn: Grasrijk 
is massaal tegen een rechtstreekse aansluiting op de A2 en voorstander van een 
alternatief dat veel minder belastend is voor de wijk, namelijk Variant Duo. 
 
Wij verzoeken u dit gegeven mee te nemen in de besluitvormingsprocedure. Uiteraard zijn wij 
graag bereid ons standpunt nader toe te lichten en u te voorzien van meer informatie. De 
handtekeningen zijn tevens aangeboden aan minister Cramer, Rijkswaterstaat en de gemeenten 
Eindhoven en Veldhoven. 

 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Dr.ir. Ruben Trieling  
voorzitter projectgroep 'Géén A2 door Grasrijk'  


