Keuze voor nieuwe aansluiting op A2 via Meerhoven
Meerderheid schaart
zich achter collegebesluit Eindhoven.

voor lokaal verkeer worden aangesloten op de Meerhovendree£ De
overbelaste
Noord-Brabantlaan
wordt losgekoppeld van de snelweg en de aansluiting van de
door Rob Burg
Hurksestraat op die Noord-BraEINDHOVEN Een meerderheid van bantlaan blijft gehandhaafd. Daarde Eindhovense gemeenteraad (27 naast komt er een nieuwe aansluitegen 18) heeft zich gisteren na ting op de Meerenakkerweg.
een twee uur durend debat ge- Ook het college van Veldhoven
schaard achter het collegebesluit koos gisteren definitief voor deze
om de nieuwe aansluiting op de zogeheten
omvlechtingsvariant.
A2 deels te laten lopen door Meer- Gisteren was de deadline voor een
hoven.
'regiobesluit'. De financiering van
De afritten van de parallelbanen de nieuwe aansluiting door het

-

rijk zou in gevaar zijn gekomen, dreef, maar bijvoorbeeld op de roals er gisteren geen eensluidend ad- tonde van de Heerbaan. Volgens
vies was bereikt.
Van Merrienboer is dat geen reele
Wethouder Van Merrienboer zeg- optie, onder meer omdat daarmee
de toe de door bewoners van Gras- plannen voor verdere woningrijk verafschuwde nieuwe weg bouw worden doorkruist. Wel wil
door hun wijk 'zo optimaal moge- hij bekijken of een beperkte wijzilijk' in te passen. Onder meer ging van het trace mogelijk is.
wordt gekeken naar geluidsweren- Voorafgaand aan de commissieverde en veiligheidsverhogende maatregelen.
De Eindhovense
sterk
verdeeld
over de politiek
voor- enisnadeDiverse partijen, de VVD voorop,
len van de zogenoemde ontvlechpleitten voor een aansluiting van
tingsvariant. Uiteindelijk stemde
de nieuwe weg op een andere
een meerderheid toch voor.
plek. Dus niet op de Meerhoven-

=

gadering werd ingesproken dom
vertegenwoordigers van de actiegroep Geen A2 door Grasrijk, de
mr van 't Slingertouw

-

de basis-

school waarlangs de nieuwe weg is
geprojecteerd, en verontruste
ouders.
Voor hen is het onacceptabel dat
een drukke weg dwars door een
woonwijk wordt aangelegd, terwijl
die wijk steeds is aangeduid als 'autoluw'.
De bewoners hebben eerder al aangekondigd naar de Raad van State
te stappen.

