
 

Eindhoven, 19 april 2010 
 
Betreft: Raadsinformatiebrief inzake verkeersevaluatie / Ontvlechtingsvariant 
 
Geachte leden van de Raad, 
 
Dit weekend hebben wij via enkele fracties vernomen dat u afgelopen vrijdagavond 
een Raadsinformatiebrief  met bijlagen is toegestuurd waarin het College onder 
andere reageert op de inbreng van de projectgroep ‘Géén A2 door Grasrijk’ tijdens de 
vergadering van de commissie MMVP van 13 april jl. inzake de verkeersevaluatie 
Meerhoven in relatie tot de beoogde realisatie van de Ontvlechtingsvariant. Hoewel 
wij formeel geen stukken hebben ontvangen, willen wij via deze weg graag reageren 
op deze Raadsinformatiebrief omdat wij hierin expliciet worden benoemd en onze 
argumenten rechtstreeks door het College in twijfel worden getrokken.  
 
Bijgaand treft u onze (concept) zienswijze op het OTB/MER N2 Meerenakkerweg / 
Heistraat en Noord-Brabantlaan. Deze zienswijze kan u wellicht helpen om binnen uw 
fractie tot een weloverwogen standpunt te komen. Bijlage 1 (machtigingen) en bijlage 
2 (resultaten verkeersevaluatie Meerhoven) zijn om praktische redenen niet 
bijgevoegd. Bijlage 3 (kaart Grasrijk) is wel bijgevoegd. 
 
Tot slot attenderen wij u op het ontbreken van twee zienswijzen in de bijlage van de 
Raadsinformatiebrief. Hierin zijn de zienswijzen van de MR van Basisschool ’t 
Slingertouw en de projectgroep ‘Géén A2 door Grasrijk’, zoals ingebracht ten 
behoeve van de commissievergadering van 1 juli 2008,  niet opgenomen. Deze 
zienswijzen zijn voor de volledigheid bijgevoegd. Alle zienswijzen van weleer zijn 
ook terug te vinden op de site www.geena2doorgrasrijk.nl. 
 
Uiteraard zijn wij graag bereid om onze zienswijze nader toe te lichten en u te 
voorzien van meer informatie. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Dr.ir. R.R. Trieling 
Voorzitter projectgroep ‘Géén A2 door Grasrijk’ 
Tel.: 040 281 48 95 
E-mail: info@geena2doorgrasrijk.nl 
Website: www.geena2doorgrasrijk.nl 
 
Bijlagen: 

1. Concept zienswijze OTB/MER N2 Meerenakkerweg/Heistraat en NB-laan 
2. Bijlage 3 behorende bij de concept zienswijze OTB/MER 
3. Zienswijze projectgroep ‘Géén A2 door Grasrijk’ d.d. 23 juni 2008 
4. Zienswijze MR Basisschool ’t Slingertouw d.d. 24 juni 2008 
 

Kopie aan: B&W, pers. 


