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Ontwerptracébesluit N2 
Meerenakkerweg 

Eindhoven 

Telefoon: 

Indiener vindt het voorgestelde plan waanzinnig slecht. Hij begrijpt niet precies waarom de 
omgeving na al die tijd geconfronteerd moet worden met de ontvlechtingsvariant. Dit is een 
stokpaardje van Rijkswaterstaat. 

Indiener woont nagenoeg naast de nog aan te leggen lus (oprit naar de A2 van de 
Meerhovendreef). Al het verkeer komt in de nieuwe situatie heel dicht langs zijn huis. De 
doorstroming in de oude situatie op de Heerbaan en de Noord Brabantlaan was prima. Bij 
deze opritten lagen geen woningen. Indiener verwacht dat hij extreem veel geluidshinder zal 
ondervinden van de nieuwe opritten en ook veel hinder van fijnstof en CO2 zal hebben, 
naast allerlei andere chemische stoffen. De natuurwaarde zal dalen omdat de nieuwe 
opritten een natuurgebied doorsnijden. Alle loopvogels en eenden zullen uit het gebied 
wegtrekken. De leefkwaliteit van indiener zal sterk afnemen. 
Tenslotte zal ook de waarde van zijn woning met 50% of meer dalen. Over ongeveer drie 
maanden wordt het eerste kind van indiener geboren. Zijn kind krijgt onbetwist 
gezondheidsproblemen door de grote hoeveelheid slechte lucht en fijnstof en het 
verkeerslawaai. Het kind kan hier straks ook niet veilig buiten spelen. 
Indiener wil dat onderzocht wordt of de lussen (op- en afritten) achter het Beatrixkanaal 
kunnen worden aangelegd, zo ver mogelijk verwijderd van de woningen. Een ander 
alternatief zou kunnen zijn om de weg te ondertunnelen. Indiener is graag bereid om dit 
nader toe te lichten. 

NB: Dubbellaags zoab biedt volgens indiener onvoldoende soelaas. Hij vergelijkt dit 
zogenaamde extra stille asfalt met een atoombom die valt op een laag watten. 

Samengevat wil indiener niet dat de situatie verandert, omdat de huidige situatie geen 
problemen geeft. De doorstroming op de Noord Brabantlaan is ronduit goed in tegenstelling 
tot de berichten van Rijkswaterstaat. Daarnaast is de verbetering van de doorstroming niet 
op feiten gebaseerd. Al het verkeer dat van de A2 komt, komt uiteindelijk toch op de Noord 
Brabantlaan terecht. 
Indien het huidige plan toch doorgaat, leidt indiener grote schade. Hij zal dan ook een 
planschadeclaim indienen. 

Ontwerptracébesluit N2 Meerenakkerweg 
1 april 2010, Veldhoven 
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Eindhoven 

Aan 

Het Centrum Publieksparticipatie 
t.a.v. N2 Meerenakkerweg/heistraat en Noord Brabahtlaan 
postbus 30316 
2500 GH Den Haag 

Betreft 	: bezwaar snel/afslaq A2 N2 meerhoven 

Datum 	: 20 april 2010 

Geachte dames/heren, 

Hierbij maak ik, na mondeling genotuleerd te zijn door uw afdeling, ook schriftelijk 
bezwaar tegen de aanleg van de N2 dwars door meerhoven. 

Bijgesloten vindt u mijn genotuleerde bezwaar. 

Ik wil hierbij nog opmerken dat ik vanaf het moment dat deze weg wordt aangelegd 
elke dag direct gehinderd wordt door al het verkeer wat van de snelweg afkomt en er 
naar toegaat. Al het verkeer wat naar de noord brabantlaan toegaat vanuit de N2 
gaat nu eerst via meerhoven waardoor er onevenredige drukte ontstaat voor mijzelf 
als ik meerhoven in de ochtend wil verlaten. Andersom in de avond zal er zich een 
file gaan ontwikkelen in meerhoven danwel op de noord brabantlaan waar ik nu last 
van ga krijgen. Dit kan makkelijk meer dan een uur per dag gaan kosten met dit 
nieuwe plan. 

En hoe men ook redeneert, ik en mijn gezin zullen gemiddeld eerder sterven 
vanwege de luchtvervuiling die sterk zal stijgen. Aan uw zijde geldt de "Europese 
norm wordt behaald" niet in deze redenering omdat ik spreek over een significante 
stijging  van de luchtvervuiling van nagenoeg nihil tot aan de "geaccepteerde waarde" 
van de vervuilde lucht. 

Ik heb voldoende grond voor dit bezwaar en ik hoop dan ook dat u gaat besluiten om 
dit anders te gaan oplossen. Dat scheelt vanuit beide zijden ook veel tijd en kruim. In 
elk ander geval zal ik een planschadeclaim indienen. Ik hoop dat dit niet nodig is. 

Hoogachtend, 
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