'A2-variant toch aanleggen'
Keuze ondernemers
gaat in tegen wens van
- bewoners Grasrijk.

ting op de Noord-Brabantlaan.
Het verkeer wordt dan over meerdere routes geleid, waardoor volgens de ondernemers de verkeersdruk per route afueemt.
door Arnold Mandemaker
De bewoners van Grasrijk in MeerEINDHOVENfVELDHOVEN - De onderhoven, verenigd in de actiegroep
nemers uit Eindhoven en Veldho- 'Geen A2 door Grasrijk' zijn juist
yen die nabij de A2 zitten, kiezen faliekant tegen deze oplossing.
unaniem voor de zogenaamde ont- Valt de keuze op ontvlechting, dan
vlechtingsvariant voor de aanslui- stapt de actiegroep naar de Raad
van State.
tingen.
Dat betekent aanleg van twee nieu- De actiegroep kiest voor de zogewe aansluitingen van de A2 bij de naamde 'duo-variant', waarbij de
Meerhovendreef en de Meerenak- aansluiting van de A2 bij de
kerweg en opheffen van de aanslui- Noord-Brababandaan blijft be-

staan en alleen een nieuwe aansluiting wordt aangelegd bij de Meerenakkerweg.
De ondernemers, verenigd in Ondernemerskontakt De Hurk en
Veldhovens Ondernemers Contact, stellen in een brief aan de colleges van Eindhoven en Veldhoyen dat de keuze voor aansluiting
op de A2 bepalend zal zijn voor de
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Ondernemers
uit Eindhoven
en
Veldhoven willen
twee nieuwe
aansluitingen op de A2. Daarmee
gaan zijin tegen de wens van de
bewoners van Grasrijk.

werkgelegenheid. De bedrijven bieden nu werk aan zo'n 24.000 mensen.
Als Eindhoven en Veldhoven voor
de duo-variant kiezen, staat op z'n
minst een deel van die banen op
de wcht, vrezen de ondernemers.
Zij voorspellen dat bedrijven dan
minder goed bereikbaar worden,
waardoor ze zullen uitkijken naar
een andere locatie. Zij doen een
dringend beroep op de raden van
Eindhoven en Veldhoven om hun
keuze te volgen.
De ondernemers stellen dat de ontvlechtingsvariant zal zorgen voor

een betere doorstroming van het
verkeer op lokale en regionale wegen.
De variant scoort volgens hen ook
beter op verkeersveiligheid en verkeersleetbaarheid. Ook de milieubelasting zou niet groter zijn dan
bij de duo-variant.
Besluitvorming voIgt snel. De
Eindhovense
gemeenteraad
spreekt dinsdag over de varianten.
Het Veldhovens college neemt
dinsdag een standpunt in. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat
wi! snel weten wat de gemeenten
willen.

