
Inspraak Startnotitie A2 Aansluitingen 
Meerenakkerweg/Heistraat 
en Noord-Brabantlaan

Van 27 september tot en met 7 november 2006 ligt de startnotitie A2 Aansluitingen 
Meerenakkerweg/Heistraat en Noord-Brabantlaan ter inzage. De startnotitie doorloopt een 
inspraakprocedure overeenkomstig de Tracéwet, de Wet milieubeheer en de Algemene wet 
bestuursrecht. Op grond daarvan kunt u in deze periode uw mening geven over de plannen 
van Rijkswaterstaat voor het aanleggen van de nieuwe aansluiting Meerenakkerweg op de 
A2 en het aanpassen van de bestaande aansluiting van de A2 op de Noord-Brabantlaan 
(aansluiting 31 Veldhoven).

Achtergrond
Tussen 2006 en medio 2010 wordt de A2/A67 Randweg Eindhoven in zijn geheel vernieuwd 
en verbreed. In het Tracébesluit (TB) is geconstateerd dat al snel na 2010 problemen zullen 
ontstaan op de aansluitende lokale wegen. Met name ter plaatse van de aansluiting 
Noord-Brabantlaan - Hurksestraat zal dit leiden tot doorstromingsproblemen. Daarom is in het 
Tracébesluit besloten om de Hurksestraat af te sluiten voor verkeer. De gemeenten Eindhoven 
en Veldhoven zijn gevraagd met alternatieven te komen die én de doorstroming op de 
Noord-Brabantlaan/Heerbaan gaande houden én de Hurksestraat ontsluiten.
 
Beide gemeenten hebben inmiddels een aantal mogelijkheden aan Rijkswaterstaat voorgelegd. 
Daarbij  hebben ze de minister van Verkeer en Waterstaat verzocht om een van de voorgestelde 
oplossingen, de ontvlechtingsvariant, nader uit te werken en zo mogelijk mee te nemen bij de 
werkzaamheden aan de vernieuwing van de A2/A67 Randweg Eindhoven. 

De startnotitie
In de startnotitie A2 Aansluitingen Meerenakkerweg/Heistraat en Noord-Brabantlaan leest u wat 
onderzocht gaat worden en wat de achtergronden en uitgangspunten hiervan zijn. In de notitie 
wordt een aantal mogelijke oplossingsrichtingen behandeld, wordt aangegeven welke daarvan 
onderzocht zullen worden en welke effecten in kaart gebracht worden.

Waar kunt u de startnotitie inzien?
De startnotitie A2 Aansluitingen Meerenakkerweg/Heistraat en Noord-Brabantlaan kunt u 
van 27 september tot en met 7 november 2006 tijdens de reguliere openingstijden inzien 
op de volgende locaties:
- de gemeentehuizen van Eindhoven en Veldhoven;
- de hoofdvestigingen van de openbare bibliotheken in bovengenoemde gemeenten;
- de bibliotheek van het kantoor van Rijkswaterstaat Noord-Brabant, Zuidwal 58 in Den Bosch;
-  Informatiecentrum A2/A67 Randweg Eindhoven, De Run 4601 in Veldhoven (geopend op 

dinsdag, woensdag en donderdag van 13.00 uur tot 16.00 uur en elke eerste zaterdag van  
de maand van 10.00 uur tot 16.00 uur);

- het provinciehuis in Den Bosch; 
-  de bibliotheken van de Ministeries van Verkeer en Waterstaat en van Volkshuisvesting, 

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, beide in Den Haag
-  en verder op de internetpagina’s www.randwegeindhoven.nl, www.inspraakvenw.nl en  

op de sites van de gemeenten Eindhoven en Veldhoven.

U kunt de startnotitie ook aanvragen bij de bibliotheek van Rijkswaterstaat Noord-Brabant,  
telefoon 073 681 72 46. 

Hoe kunt u inspreken?
U kunt gedurende de gehele inspraaktermijn schriftelijk of mondeling reageren op de startnotitie. 
Inspraakreacties naar aanleiding van deze startnotitie zijn vooral bruikbaar wanneer ze het 
karakter hebben van concrete voorstellen voor de te onderzoeken effecten. Wat we verder graag 
van u vernemen, is op wat voor wijze u betrokken wilt worden bij de m.e.r. en hoe u daarover 
geïnformeerd zou willen worden.

Uw schriftelijke reactie kunt u tot en met 7 november 2006 sturen naar:

Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat
Startnotitie A2 Aansluitingen 
Postbus 30316
2500 GH Den Haag

Uw inspraakreactie kunt u ook via internet versturen: www.inspraakvenw.nl. 
Als u mondeling wilt inspreken, wordt u vriendelijk verzocht dit voor 25 oktober 2006 kenbaar 
te maken aan het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat, telefoon 070 351 96 04.

 
Wat gebeurt er met uw reactie?
Het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat bundelt alle reacties en stuurt deze onder andere naar 
de minister van Verkeer en Waterstaat, de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening 
en Milieubeheer (VROM) en de Commissie voor de milieu-effectrapportage. Deze commissie 
adviseert de ministers over de richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport (MER). 
Mede op basis van de inspraakreacties en adviezen van betrokken overheden en andere adviseurs 
stelt de minister van Verkeer en Waterstaat samen met de minister van VROM de richtlijnen 
vast. De richtlijnen vormen het vertrekpunt voor het opstellen van het ontwerp-tracébesluit/MER. 
Op het ontwerp-tracébesluit/MER kunt u te zijner tijd opnieuw inspreken. Zo spoedig mogelijk 
na afloop van de inspraaktermijn kunt u de door het Inspraakpunt ontvangen reacties inzien op 
dezelfde locaties als waar de startnotitie ter inzage ligt.

Nadere informatie
Voor het verkrijgen van nadere informatie over de inhoud van de startnotitie, kunt u contact 
opnemen met Rijkswaterstaat Noord-Brabant, de heer P.J. Wissmann, telefoon 073 681 76 15. 
Voor inlichtingen over de inspraakprocedure kunt u contact opnemen met het Inspraakpunt 
Verkeer en Waterstaat, telefoon 070 351 96 04.


