
 
 
 
 
 Secretariaat Graskers 23, Eindhoven / grasrijk-oost@hotmail.com 
 
 
Geachte Voorzitter en leden commissie MVVP, 
 
Naar aanleiding van de informatiebijeenkomst in Meerhoven op 18 juni jongstleden inzake de 
aansluiting van Meerhoven op de A2 willen wij u hierbij graag de reactie van de Belangen 
Vereniging Grasrijk Oost (verder te benoemen BGO) doen toekomen. 
BGO geeft de voorkeur aan de Duo variant. 
BGO heeft actief geparticipeerd in de projectgroep “Geen A2 door Grasrijk” en zal deze 
projectgroep ook in de toekomst verder van input en energie blijven voorzien. BGO heeft o.a. 
een aandeel gehad in het verzamelen van de ca. 2.000 handtekeningen van bewoners tegen de 
ontvlechtingsvariant. Deze handtekeningenactie is u bekend. 
U heeft de hoofdargumentatie voor de Duo variant reeds ontvangen middels de reactie van de 
Projectgroep “Geen A2 door Grasrijk” en de reactie van de medezeggenschapsraad van het 
Spilcentrum ’t Slingertouw. 
Wat specifiek aanvullend vanuit BGO tegen de ontvlechtingsvariant spreekt is de reële angst 
van een verdere toename der verkeersbelasting aan de oostflank van Grasrijk-Oost; dus aan de 
Oude Slifferstestraat. Deze leidt al onder een toegenomen verkeersdruk via het “niet klassiek 
knippen van de Slifferstestraat” wat vanuit BGO gezichtspunt een eerste gemeentelijk besluit 
was tegen het autoluwe karakter- en opzet van de wijk in. Hiervoor is nog generlei 
compensatie richting ons deel van de wijk c.q. individueel benadeelden gevolgd . Een 
ontvlechtingsvariant zal mogelijke “claims” alleen maar verder aanmoedigen, dit los van de 
reeds u voorliggende bovengenoemde tegenargumenten aangedragen door genoemde partijen. 
Qua MER resultaten betwijfelt BGO of het boven aangestipte verkeersbesluit rondom de 
“Knip” adequaat is meegenomen, daar we van mening zijn dat de referentiesituatie het 
oorspronkelijke verkeersluwe bestemmingsplan van Meerhoven , in ons geval Grasrijk, zou 
moeten zijn. 
Verder is U bekend dat de gemeente voornemens is een verdergaand verkeersonderzoek 
Meerhoven e.o. te willen uitvoeren. Dit onderzoek moet nog starten. Het zou ons inziens 
onjuist zijn nu al een variant te implementeren die drastisch indruist tegen de huidige situatie, 
het bestemmingsplan en de wensen van de bewoners van Grasrijk-Oost (BGO) in. 
Mocht u nog aanvullende vragen hebben dan horen wij het graag. 
Met vriendelijk groeten, 
 
Belangenvereniging Grasrijk Oost 
 
Norbert Piket  
Voorzitter 
e-mail: norbert.piket@planet.nl 
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