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Het appartement van indiener kijkt direct uit op de Meerhovendreef, kruispunt Grasbaan. indiener 
woont op de tweede verdieping, het balkon kijkt uit op de Meerhovendreef zelf. Indiener constateert 
meer woon/werkverkeer en als de ontkoppeling op de Noord Brabantlaan er is, verwacht hij dat er 
50% toename in verkeersbewegingen zal zijn. Gelet op het gedrag van het huidige verkeer is de 
verwachting dat er een soort racebaan ontstaat. Deze racebaan is er nu al, maar indiener verwacht 
nog meer deelnemers aan het racen. Het appartement is gekocht met de notitie dat het een autoluwe 
wijk is: wijkverkeer is anders dan doorgaand verkeer. Nu komt niet alleen het verkeer uit de wijk maar 
de verwachting is dat ook het verkeer met bestemming Veldhoven door de wijk heen komt. Dit 
ontstaat mede omdat het verkeer niet direct door kan naar de Heerbaan. 

Men heeft het over voorzieningen die worden getroffen bij de afritten naar de Meerenakkerweg, maar 
indiener betwijfelt of de gevolgen van de luchtverontreiniging op de Meerhovendreef zijn onderzocht. 

Indiener heeft gehoord dat er een school komt bij de afrit en volgens een ministerieel besluit mogen er 
geen scholen bij een afrit van de snelweg worden gebouwd. Dit geeft geen vertrouwen in een 
verstandige besluitvorming. 
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Van: 
Verzonden: dinsdag 6 april 2010 20:57 
Onderwerp: Bijlage voor bezwaar aanleg aansluiting A2 op Meerhovendreef 

Bijgaande foto's zijn de illustratie van de "normale" drukte op de 
Meerhovendreef. Indien de aansluiting gestalte krijgt zonder 
verkeerbeperkende maatregelen (vooral snelheid) zal de kwaliteit van onze, 
in principe als verkeersluw verkochte, wijk al snel in kwaliteit 
achteruitgaan. Misschien niet zozeer de spits als wel de auto's die in de 
avonduren hun snelheid testen zijn vooral een grote belasting voor onze 
kwaliteit van leven. Ik heb dat met meerdere personen op de avond van 1 
april besproken. Zij zijn het eens met de verkeersbeperkende maatregelen als 
een effect waardoor alleen het plaatselijke verkeer belang heeft voor het 
gebruikmaken van de Meerhovendreef. 

Met vriendelijke groet, 

Eindhoven 
Tel. 
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