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Geachte heer, mevrouw, 

Eindhoven doet een beroep op haar 

rechtsbijstandverzekering. Het gaat over het Ontwerp-Tracébesluit en Milieueffectrapport N2 

Meerenakkerweg/Heistraat en Noord-Brabantlaan. Tot en met 21 april kunnen bij u zienswijzen 

worden ingediend. Ik doe dat namens cliënt door deze brief. 

Zienswijze 

Cliënte constateert dat gekozen is voor de ontvlochten aansluiting Veldhoven. Er zal in dit kader in het 

verlengde van de Meerhovendreef een nieuwe verbindingsweg worden aangelegd. Deze 

verbindingsweg, die vlak voor de woning van cliënte komt te liggen zal een grote verkeersintensiteit 

gaan kennen. 

Onaanvaardbare aantasting woon/leefklimaat van cliënte 

Voornoemde verbindingsweg zal een zeer groot negatief effect op het woon/leefklimaat van cliënte 

hebben. Vooral door geluidsoverlast en fijnstof. 

En niet alleen voor cliënte maar ook voor andere bewoners in de wijk Grasrijk. Dit is onaanvaardbaar 

temeer omdat cliënte concludeerde dat er voor haar woning nog geen enkel geluidonderzoek is 

verricht. Idem geen specifiek fijnstofonderzoek. Kennelijk is enkel gekeken naar het beperkte tracé 

zonder dat aansluitingen als de nieuwe verbindingsweg in de besluitvorming worden meegenomen! 

Het mogelijk "verplaatsen" van de problematiek naar de toekomstige bestemmingsplanprocedure voor 

de nieuwe verbindingsweg is voor omwonenden, waaronder cliënte, niet acceptabel. Het brengt erg 

veel onzekerheid met zich mee en bovendien is de beslissing over de ontvlochten aansluiting 

Veldhoven dan al een feit. Cliënte beschouwt dit als het "paard achter de wagen spannen". 
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Variant Duo 

Cliënte bepleit het prima alternatief, te weten variant "Duo". Daardoor worden in de visie van cliënte 

veel minder mensen belast met geluid/fijnstof. 

Samenvattend 

Cliënte is groot tegenstander van de ontvlochten aansluiting Veldhoven; deze aansluiting leidt feitelijk 

tot een verlengde snelweg N2 door een woonwijk. 

Verder vindt zij dat het MER gebrekkig is nu milieueffecten beperkt zijn gemeten en niet zien om de 

omwonenden van voornoemde nieuw aan te leggen verbindingsweg 

Vragen of opmerkingen 

Hebt u hierover nog vragen of opmerkingen, belt u mij dan gerust. U kunt mij bereiken op nummer 

Ook kunt u mij per e-mail ( 	 ) of per fax ((013) 

462 27 99) informeren, graag met vermelding van het kenmerk R106450219. 

Uw bericht wacht ik belangstellend af. 

Met vrienddlijke groet, 

Stfchtinin Achmeá Rechtsbijstand 
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