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Eindhoven, 18 februari 2008 
 
Betreft: Functioneren Informatiecentrum Meerhoven 
 

Geachte mevrouw Fiers, 
 
Tijdens het periodiek overleg van 19 december 2007 hebben belangenorganisaties in Meerhoven 
u gewezen op de onvolledige en feitelijk onjuiste informatieverstrekking richting toekomstige 
bewoners van de projectlocatie Landhof in Grasrijk (zie notulen van het betreffende overleg). 
Hierbij werd de gebrekkige informatieverstrekking door u aangemerkt als ‘een foutje’. Zoals u uit 
onderstaand relaas kunt opmaken, schiet de gemeente Eindhoven echter structureel te kort in de 
communicatie richting toekomstige bewoners, met name waar het gaat om het functioneren van 
het Informatiecentrum Meerhoven. Dit probleem willen wij nogmaals onder uw aandacht 
brengen. 
 
De gemeente Eindhoven heeft burgerparticipatie hoog in het vaandel staan. Begin 2007 is de 
Taskforce Burgerparticipatie in het leven geroepen met als doel om inwoners actief te betrekken 
bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid. Men zou dus verwachten dat (potentiële) bewoners 
in de woonwijk Meerhoven actief worden geïnformeerd over alle gemeentelijke plannen die van 
invloed kunnen zijn op het toekomstig woongenot en leefklimaat. 
 
Zoals u weet, hebben de gemeenten Eindhoven en Veldhoven vergevorderde plannen om al het 
verkeer van afrit 31 van de A2 rechtstreeks door de woonwijk Grasrijk te leiden volgens de 
zogeheten Variant Ontvlechting. Uit het studierapport ‘Méér met de A2’ (DHV/gemeente 
Eindhoven, april 2004) blijkt dat de beoogde wijzigingen in de verkeerscirculatie zo ingrijpend 
zijn dat de gevolgen nog voor de bouw van het betreffende deel van Grasrijk duidelijk moeten 
worden gemaakt zodat potentiële kopers weten waar ze aan toe zijn: “Ná voltooiing van de bouw 
van dit deel van Grasrijk is een zo ingrijpende wijziging van de circulatie veel moeilijker en 
wellicht zelfs niet uit te leggen” (pagina 71-72, ‘Méér met de A2’). 
 
Verwijzend naar de doelstellingen van de Taskforce Burgerparticipatie en het citaat uit het 
studierapport ‘Méér met de A2’ is het moeilijk te begrijpen dat het Informatiecentrum 
Meerhoven tot op de dag van vandaag bezoekers niet actief informeert over bovengenoemde 
plannen. Reeds in 2006 hebben diverse bewoners en bewonersorganisaties in Meerhoven middels 
inspraakbrieven hun verontwaardiging uitgesproken over de zeer gebrekkige en onjuiste 
informatieverstrekking met betrekking tot bovenstaande plannen (zie ‘Inspraakreacties op de 
startnotitie A2 aansluitingen Meerenakkerweg/Heistraat en Noord-Brabantlaan’, Inspraakpunt 
Verkeer en Waterstaat, november 2006). Bewoners werden in 2006 naar aanleiding van het 
verschijnen van de Startnotitie overrompeld door Variant Ontvlechting. En dat terwijl Variant 
Ontvlechting – naar nu blijkt – al voor de bouw van de eerste woning in Grasrijk op de 
ontwerptafel van de gemeente Eindhoven lag en momenteel op massaal verzet van de huidige 
bewoners stuit. 
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Tevens hebben wij u in juni 2007 op de hoogte gebracht van onrechtmatigheden tijdens de 
Meerhovendag, waarbij de directe omgeving van het Informatiecentrum werd gedomineerd door 
een hoge mate van censuur: protestborden werden wegens bezwaren aan het adres van het 
Informatiecentrum verwijderd en het flyeren werd ons op verzoek van het Informatiecentrum 
verboden (terwijl het flyeren door projectontwikkelaars wel werd toegestaan). Dit alles wekt op 
zijn minst de schijn dat het Informatiecentrum een zo gunstig mogelijk beeld van Meerhoven wil 
schetsen, waarbij geen ruimte is voor openheid van zaken. 
 
Dankzij onze intensieve berichtgeving zijn de huidige bewoners van Grasrijk inmiddels goed op 
de hoogte van bovengenoemde plannen. Het blijft echter wrang dat deze bewoners hun huis 
hebben gekocht op basis van informatie waarin een rechtstreekse aansluiting op de A2 niet was 
voorzien. Daarom hebben wij ook een groot verantwoordelijkheidsbesef richting potentiële 
bewoners van Grasrijk. Het Informatiecentrum zet deze groep mensen nog steeds op het 
verkeerde been door verouderd kaartmateriaal en onvolledige informatie. Dit blijkt uit recente 
waarnemingen ter plaatse en gesprekken met bezoekers. 
 
Wij doen een dringend beroep op de gemeente Eindhoven, en in het bijzonder op u, om de 
communicatie richting toekomstige bewoners drastisch te verbeteren. Het Informatiecentrum 
Meerhoven dient bezoekers volledig en actief te informeren over zowel Variant Ontvlechting als 
het alternatief, Variant Duo, dat de voorkeur heeft van veruit de meeste bewoners in Grasrijk. 
Ook andere ontwikkelingen, zoals het beoogde Spilcentrum aan de verlengde Meerhovendreef, 
dienen duidelijk naar toekomstige bewoners te worden gecommuniceerd. 
 
Wethouder Van Merrienboer heeft onlangs nog aangegeven dat hij een transparant 
besluitvormingsproces nastreeft met alle feiten op tafel. Wij hopen dat het Informatiecentrum 
Meerhoven uiteindelijk eenzelfde doel nastreeft met betrekking tot een heldere en eerlijke 
informatieverstrekking richting toekomstige bewoners. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
Ruben Trieling 
namens projectgroep ‘Géén A2 door Grasrijk’ 
tel. 040 281 48 95 


