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Naar aanleiding van uw brief van 18 februari 2008 en ons gesprek op 1 maart 2008,
geef ik u aan wat door mijn organisatie is besloten.

1. Op de grate overzichtsfoto in het informatiecentrum Randweg Eindhoven
komt bij de aansluiting Meerenakkerweg en de aansluiting op de Noord-
Brabantlaan (=Aansluiting 31 Veldhoven) tekst te staan dat deze variant "in
studie" is, inclusief een verklaring dat er meerdere varianten bestaan: de
getoonde DUO-variant met daarbij een verwijzing naar het informatiepaneel
met daarop de 2e variant: de Ontvlechting.

2. Op de overzichtskaart in de nieuwsbrief wordt de aansluiting Meerenakkerweg
verwijderd. Deze overzichtskaart wordt gebruikt om het publiek te informeren
over de werkzaamheden die op het moment van uitkomen van de nieuwsbrief
aan de gang zijn. Wel zal er een verwijzing komen, met daarin de tekst dat er
een studie gaande is naar oplossing van toekomstige doorstramingsprablemen
rand de aansluitingVeldhoven, waarbij meerder varianten onderzocht worden.
In dezelfde verwijzing komt te staan dat menvoor inhoudelijkeinformatie
terecht kan in het informatiecentrumRandwegEindhoven.
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3. De in uw brief door u gevraagde "virtuele tour" wordt niet gemaakt. De
overige visualisaties zijn gemaakt, lOals ik u uitgelegd heb, om het publiek het
systeem van parallelbanen voor het regionaal verkeer en hoofdrijbanen voor
het doorgaande verkeer te verduidelijken. Daarbij komt dat visualisaties door
Rijkswaterstaat vrijwel uitsluitend gemaakt worden wanneer de formele
besluitvorming over een project is afgerond. Zoals u weet is dat hier nog niet
het geval.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben ge'lnformeerd.

Met vriendelijke groet,

M. Hertogs
Omgevingsmanager Randweg Eindhoven
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