
~ gemeente Eindhouen
VERZONOEN2 O. 05. DB

Retouradres Postbus 998, 5600 AZ Eindhoven Sector Planontwikkeling, afdeling

Projecten Openbare Ruimte
Behandeld door I. Kaal

Telefoon (040)238 63 15
Uw brief van
Uw kenmerk

Ons kenmerk PLO/08uitI080I
16 mei 2008

Projectgroep geen A2door Grasrijk

t.a.v. Ruben Trieling
Meerhovendreef 10

5658 HA Eindhoven

Betreft uitnodiging toelichting Ontvlechtingsvariant

Geachte heer/mevrouw,

De Randweg Eindhoven wordt de komende jaren ingrijpend vernieuwd. De Minister

van Verkeer en Waterstaat heeft op verzoek van de gemeenten Eindhoven en

Veldhoven besloten om ook de Ontvlechtingsvariant tijdens deze ombouw te

realiseren. De Ontvlechtingsvariant bestaat uit een nieuwe aansluiting van de A2op
de Meerenakkerweg en uit een nieuwe aansluiting van de A2op Meerhoven via de

Meerhovendreef. De A2is bij de Ontvlechtingsvariant niet meer aangesloten op de
Noord-Brabantlaan.

Door deze Ontvlechtingsvariant worden de grate verkeersstromen verspreid over
meerdere routes waardoor de verkeersdruk per route afneemt. Meer informatie over
de Ontvlechtingsvariant is te vinden op de site www.randweqeindhoven.nl

Procedure

Om de Ontvlechtingsvariant te kunnen realiseren dient een procedure te worden

gevolgd: de verkorte Traceprocedure. Deze procedure bestaat uit een aantal stappen:
Startnotitie (te down/oaden op www.randweqeindhoven.n/).Milieu Effect

Rapportage, Ontwerp Tracebeslu1t en Tracebesluit.

Variant DUO

Op verzoek van de insprekers op de Startnotitie wordt behalve de

Ontvlechtingsvariant ook een andere variant onderzocht: de variant DUO.De variant

DUOhoudt in dat er alleen een aansluiting zal worden gerealiseerd van de A2op de

Meerenakkerweg. De aansluiting A2Neldhoven zal intact worden gelaten.

Voorkeur

De Minister wil voordat verder gegaan wordt met de traceprocedure eerst van de
gemeente Eindhoven weten of de Ontvlechtingsvariant nog steeds de meest

gewenste variant is of dat de variant DUOde voorkeur heeft van de gemeente
Eindhoven. Voordat dit besluit genomen wordt, wi!de gemeente Eindhoven de
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vertegenwoordigers van belangengroeperingen in de gelegenheid stellen om uw

mening hierover te geven.

U bent daarom van harte uitgenodigd op de bijeenkomst die wij houden op

woensdag18 juni a.s. in de Stuyverij, Zandkasteel170. De avond begint om 20.00

uur. Tijdens deze avond worden de voorlopige resultaten van het verkeers- en
milieuonderzoek die zijn uitgevoerd ten behoeve van de traceprocedure getoond.
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