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Aan de voorzitter en de leden van de commissie MMVP 
 
 
 
 
Eindhoven, 24 juni 2008 
 
Betreft: Reactie voorgenomen besluit Ontvlechtingsvariant 
 

 
 
Geachte voorzitter en leden van de commissie, 
 
 
Middels deze brief reageren wij als Medezeggenschapsraad van basisschool ‘t 
Slingertouw op het voorgenomen besluit van het College van B en W tot realisatie van 
de zogenaamde Ontvlechtingsvariant. 
 
Wij zijn van mening dat realisatie van de Ontvlechtingsvariant niet strookt met de 
leefbare, kindvriendelijke leefomgeving die aan de wijk Grasrijk ten grondslag ligt. 
Onlangs werd het kruispunt Grasdreef/Meerhovendreef al door de ANWB uitgeroepen 
tot het meest kindonvriendelijke kruispunt van Nederland. Nu streeft de gemeente 
Eindhoven wederom naar een voor Nederlandse begrippen unieke situatie: een 
rechtstreekse, vierbaans verbindingsweg naar de A2 dwars door een kinderrijke 
nieuwbouwwijk. En dat op slechts enkele meters van het nieuwe Spilcentrum met 
basisschool, peuterspeelzaal en kinderopvang. 
 
Nog geen twee jaar geleden is in overleg met diverse betrokkenen (waaronder de 
gemeente Eindhoven) als locatie van dit nieuwe Spilcentrum bewust gekozen voor het 
autoluwe deel van de wijk. Wij zijn dan ook zeer verontwaardigd te moeten constateren 
dat de gemeente Eindhoven opeens wil afwijken van eerdere afspraken. De beoogde 
verbindingsweg ligt immers op slechts enkele meters van het nieuwe Spilcentrum. 
 
Realisatie van de Ontvlechtingsvariant heeft een negatieve impact op de wijk en het  
Spilcentrum in het bijzonder. Door de verdubbeling van het aantal rijbanen en de 
rechtstreekse aansluiting op de A2 wordt de Meerhovendreef aanzienlijk intensiever 
gebruikt dan was voorzien, met alle nadelige gevolgen van dien met betrekking tot 
geluid, fijnstof en verkeersveiligheid. Zo heeft het College van B en W recentelijk 
besloten om, vooruitlopend op de rechtstreekse verbindingsweg, aan de gevel van het 
nieuwe Spilcentrum een overschrijding van de geluidsbelasting toe te staan van meer 
dan zes maal de wettelijk vastgestelde voorkeursnorm. 
 
Een rechtstreekse aansluiting op de A2 leidt tot onacceptabele situaties voor 
overstekende fietsers en voetgangers, onder wie veel kinderen. De lange, rechte en 
gescheiden rijbanen van de Meerhovendreef nodigen nu al uit tot extreem rijgedrag. 
Daar komt nog bij dat realisatie van de Ontvlechtingsvariant leidt tot veel ongewenst 
vrachtverkeer van/naar bedrijventerrein Habraken (Veldhoven) in de nabijheid van het 
nieuwe Spilcentrum.  
 
 
 



 2  

Tot slot zien wij als Medezeggenschapsraad absoluut geen noodzaak tot realisatie van 
de Ontvlechtingsvariant. Er is immers een prima alternatief voorhanden dat 
bovenstaande bezwaren in belangrijke mate wegneemt en de leefbaarheid in de wijk in 
zijn algemeenheid ten goede komt: variant DUO. 
 
Wij gaan ervan uit dat u na het lezen van deze brief onze zorgen deelt en vertrouwen 
erop dat u de verantwoordelijkheid neemt voor het welzijn van de ruim 900 kinderen en 
hun ouders in de woonwijk Grasrijk. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Medezeggenschapsraad basisschool ’t Slingertouw 
p/a Grasland 1 
5658 GA  Eindhoven 
 
Namens deze 
Mw. S. Kuiten 
Voorzitter 
 


