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Onze ref.: AB 	 Amsterdam, 6 april 2010 

Betreft: Inspraak Ontwerp-tracébesluit N2 Aansluitingen Meerenakkerweg/Heistraat en 
Noord-Brabantlaan 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij ontvangt u onze reactie op het Ontwerp-tracébesluit N2 Aansluitingen 
Meerenakkerweg/Heistraat en Noord-Brabantlaan. 

Sinds 1991 exploiteren wij een McDonald's restaurant met McDrive aan de Noord-
Brabantlaan 350 in Eindhoven. De omzet van ons restaurant is deels afkomstig van passanten 
van de rijksweg A2 en deels van omwonenden en passanten van de Noord-Brabantlaan. 
McDonald's is voor een groot deel van haar omzet afhankelijk van zogenaamde 
impulsgasten. De bereikbaarheid van ons restaurant is van grote invloed op de beslissing om 
ons restaurant te bezoeken en de herhaling van bezoeken. 

In het Ontwerp-tracébesluit is ons restaurant niet meer toegankelijk vanaf de Noord-
Brabantlaan, maar enkel via de Meerhovendreef. Wij voorzien dat het Ontwerp-tracébesluit 
een moeilijkere bereikbaarheid van ons restaurant tot gevolg heeft, hetgeen tot omzetderving 
zal leiden. 

Wij verzoeken u uw ontwerp aan te passen en ons restaurant aan Noord-Brabantlaan 350 te 
Eindhoven direct ontsloten te houden op de Noord-Brabantlaan. Verder verzoeken wij u om 
rekening te houden met een snelle en gemakkelijke bereikbaarheid van ons restaurant, zowel 
vanaf de A2, als vanaf de Noord-Brabantlaan, zoals dat nu het geval is. 

Graag lichten wij onze zienswijze in een gesprek nader aan u toe. Wij vertrouwen erop u 
hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw reactie met belangstelling tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 
McDonald's Nederland B.V. 
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