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Verzonden: zondag 14 maart 2010 10:41 
Onderwerp: Centrum Publieksparticipatie: Zienswijzeformulier OTB en MER 
N2 Aansluitingen Meerenakkerweg/Heistraat en Noord-Brabantlaan 

Aanspreektitel:Meneer 
Achternaam: 
Voorvoegsel(s): 
Voorletters: 
Straat: 
Huisnummer: 
Postcode: 
Woonplaats:Veldhoven 
Telefoonnummer: 
Telefoonnummer zakelijk: 
E-mailadres: 
Als:Particulier 

Geachte Dames/Heren; 
Bladerende door Uw ontwerp van de nieuwe aansluitingen van de Meerenakkerweg en 
de nieuwe N2 blijkt steeds maar weer dat er met de wensen van de omwonenden 
nauwelijks rekening wordt gehouden. Wij wonen namelijk redelijk dicht bij die 
nieuwe aansluiting en vragen ons steeds weer af, waarom de aansluiting (op-en 
afrit)nu precies bij de woonwijk moet zijn ! 
Verder noordelijk is er toch volop ruimte vanaf de Noordbrabantlaan gezien naar 
het Zuiden. Nu is dit stuk terrein in ontwikkeling, maar daar is iets te plannen 
waarbij tenminste de woonwijk Zeelst/Borghoutspark wordt ontzien! 
Verder valt op in de voorstellen aansluiting Meerenakkerweg N2: 
-afscherming oprit slechts een hoogte van 2 meter!Je wordt toch constant 
geconfronteerd met het vrachtverkeer! 
-Westelijke toerit begin en einde minder 'stille'ZOAB. 
Persoonlijke Visie: 
Maak een extra viaduct ter hoogte van Surguard Eindhoven! 
-het verkeer A2/N2 gaat iets noordelijker vanuit de Meerenakkerweg , dan onder 
A2/N2 door om dan de oprit zuiden te pakken en dus ook de afrit vanuit het 
Noorden te eindigen. 
Op deze manier is deze aansluiting terecht gekomen op een braak liggend terrein, 
waar de omwonenden ver van dit drukke verkeer af blijven ! 
Last but not least: 
Op welke manier wordt de verhoogde geluidsoverlast en schadelijke fijnstoffen 
overlast gecompenseerd ? 
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Indieners brengen naar voren dat er eerst een snelweg was met heel veel bomen; die bomen 
zijn gerooid. Nu, als druppel die de emmer doet overlopen, is hier een op- en een afrit 
gepland aan weerszijden van de snelweg. Participanten wonen vrij dicht bij de snelweg. 
Noordelijker gelegen is een leeg gebied, een braakliggend terrein van enkele hectaren! 
Waarom moet de op- en de afrit bij de Meerenakkerweg, bij de woningen, komen? Waarom 
uitgerekend daar terwijl er elders zoveel ruimte is? 
Bij de ontwerpen van de op- en afritten is gerekend met schermen van twee meter hoog. Al 
het vrachtverkeer van het industriegebied De Hurk komt langs een gepland scherm van twee 
meter hoog. Waarom geen schermen van minimaal vier meter hoog? Twee meter hoge 
schermen houden geen rekening met het visuele aspect en het leefgenot. Indieners willen 
niet vanuit hun woning naar het vrachtverkeer kijken en de luchtkwaliteit vermindert ook; 
indieners maken zich hierover ernstig zorgen. Indieners doen het voorstel om het 
vrachtverkeer, de grote vervuiler van de lucht, maximaal 60 km te laten rijden op de nieuwe 
N2 en A2 of alternatieve routes te zoeken voor het vrachtverkeer. 

Ontwerptracébesluit N2 Meerenakkerweg 
30 maart 2010, Veldhoven 
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