
VERANTWOORDING HANDTEKENINGENACTIE  
inzake besluitvorming A2 aansluitingen Meerenakkerweg/Heistraat en Noord-
Brabantlaan 
 
Meerhovendag 
De ruim 2000 handtekeningen die u in deze map aantreft zijn het resultaat van twee acties. De 
eerste actie vond plaatst op 24 juni 2007 tijdens de zogenaamde Meerhovendag. Onderdeel van 
deze dag was een Luikse Markt waarvan een gedeelte was ingericht als informatiemarkt. Hier was 
ook de informatiestand van de projectgroep te vinden. In een paar uur tijd hebben enkele 
honderden bezoekers zich uitvoerig laten informeren over de plannen én het alternatief. Ruim 
400 bezoekers hebben hun handtekening gezet uit protest tegen de beoogde nieuwe 
verbindingsweg met de A2. Tegelijkertijd ondersteunden zij hiermee het alternatief, namelijk 
Variant Duo. 
 
Huis-aan-huis 
Na de Meerhovendag heeft de projectgroep veel reacties gekregen van bewoners die tijdens die 
dag niet aanwezig konden zijn, maar wel graag een handtekening wilden zetten. Daarom heeft de 
projectgroep een tweede handtekeningenactie geïnitieerd om iedereen in de gelegenheid te stellen 
alsnog een handtekening te zetten. In de periode van 27 september tot en met 31 oktober hebben 
tientallen vrijwilligers huis-aan-huis handtekeningen opgehaald in de wijk Grasrijk. Tevens werd 
op initiatief van bewoners van de gemeente Veldhoven in een aangrenzende woonwijk in 
Veldhoven handtekeningen opgehaald. Om de bewoners voor te bereiden op onze komst, 
werden enkele dagen van te voren een aankondiging verspreid met het verzoek om de 
aangehechte antwoordstrook in te vullen en te ondertekenen ter ondersteuning van ons 
standpunt (zie bijgaand voorbeeld voor het gebied Grasrijk-Zuid). Bewoners die tijdens ons 
bezoek de antwoordstrook niet paraat hadden, werd de mogelijkheid geboden om een 
handtekeningenlijst in te vullen. Bewoners die niet thuis waren konden de antwoordstrookjes 
inleveren op een aantal adressen in de wijk. 
 
2124 handtekeningen 
Inclusief de handtekeningen van de Meerhovendag heeft de projectgroep 2124 handtekeningen 
verzameld. Deze handtekeningen bevinden zich in bijgevoegde map. Hiervan zijn 2054 
handtekeningen uniek (70 bewoners hadden zowel tijdens de eerste als de tweede actie een 
handtekening gezet). Het aantal unieke handtekeningen uit de wijk Grasrijk is 1844. Ter 
vergelijking: op 1 januari 2007 woonden in Grasrijk 2661 personen van 15 jaar en ouder (bron: 
www.eindhoven.buurtmonitor.nl). Wij hebben alleen bewoners vanaf 18 jaar laten tekenen. De 
conclusie is duidelijk: 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. 
 
 
 
 
 
 
Meer informatie: 
Projectgroep 'Géén A2 door Grasrijk' 
Correspondentieadres: 
Meerhovendreef 10 
5658 HA Eindhoven 
Tel. 040 281 48 95 
E-mail: GeenA2doorGrasrijk@hotmail.com 


