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L.S. 

Naar aanleiding van uw presentatie op 30 maart j.l. over in de aansluitingen 
Meerenakkerweg/Heistraat en Noord-Brabantlaan hebben een achttal bewoners bij het 
wijkplatform' Zeelst gereageerd over de door u op deze voorlichtingsbijeenkomst toegelichte 
plannen. 
Deze bewoners hebben bij ons hun zorgen geuit over de te verwachten extra geluidshinder en 
de visuele esthetische kwaliteit van de westelijke op- en afritten. 
Zowel deze reacties als de toelichting op het ontwerpbesluit zijn in onze vergadering van 12 
april j.l. besproken en wij hebben besloten om op dit ontwerpbesluit te reageren. 
Gezien de ernst van de bezwaren verzoeken wij u om aan de wensen van deze direct 
omwonenden aan deze aansluiting tegemoet te komen. Kort samengevat zijn deze wensen: 

• Plaatsing van 4 meter hoge schermen i.p.v. de geplande 2 meter hoge schermen. 
• Ook de laatste 50 meter van de westelijke toe- en afrit van de aansluiting 

Meerenakkerweg/Heistraat te voorzien van tweelaags zeer open asfalt beton. 
• Zo mogelijk, indien er nog plaats is voor enige begroeiing , deze uit te voeren met 

groen blijvende beplanting. 

Als wijkplatform hebben wij aanvullend op deze wensen nog de volgende wagen en 
commentaar. 

Akoestisch onderzoek 
In het ontwerp-Tracébesluit wordt in tabel 5.1 op blz 49 van het akoestisch onderzoek het 
aantal woningen of geluidsgevoelige bestemmingen vermeld waarbij sprake is van aanpassing 
van de weg. Wij vragen ons hierbij af of de bewoners en/of eigenaren van deze situatie op de 
hoogte gebracht zijn. In ieder geval zouden wij graag op de hoogte gebracht worden over de 
locaties waar dit van toepassing is. 

Het wijkplatform Zeelst is een door de gemeente Veldhoven ingesteld onafhankelijk advieslichaam 
met betrekking tot leefbaarheid en welzijn in de wijk. Het wijkplatform beschouwt het als een plicht 
gevraagd en ongevraagd advies te geven aan bewoners, bedrijven m.b.t. leefbaarheid en welzijn in de 
wijk . 



In de aanvullende maatregelen is sprake van geluiddempende maatregelen binnenshuis. 
Helaas hebben deze woningen ook tuinen die waarschijnlijk aan de Peter Zuidlaan grenzen, 
en dus direct binnen het gehoor liggen van de westelijke oprit naar het zuiden. Ook al zouden 
deze huizen op kosten van Rijkswaterstaat binnenhuis goed akoestisch geïsoleerd zijn, dan 
blijft er toch een eventuele vergrote akoestische verstoring van de leefbaarheid in hun tuin. 
Het is jammer dat er over dit punt in het akoestisch onderzoek niets vermeld staat. Vanuit dit 
standpunt is ook de begroeiing van de schermen van belang. Het maakt een heel verschil of 
men vanuit de tuin naar een groene wand kijkt of naar een roestbruine damwand. Daarbij nog 
is het voorgestelde 2 meter hoge scherm bij lange na niet hoog genoeg om het vrachtverkeer 
uit het zicht te onttrekken. 

Verkeerstechnisch aspect 
Op kaartblad 5 van OTB N2 aansluitingen hebben we naar de westelijke oprit naar het zuiden 
gekeken. Daarbij is ons opgevallen dat de Peter Zuidlaan, de oprit en de N2 wel heel dicht 
tegen elkaar gepropt zijn. Verkeerstechnisch en akoestisch roept dit bij ons de volgende vraag 
op: 
Een vrachtwagen komende vanuit De Hurk die zuidwaards de N2 op wil moet onder het 
viaduct links voorsorteren, waarschijnlijk voor het stoplicht wachten, en dan een scherpe 
bocht van ca. 130 °  naar links maken en dan de helling op. Naar onze indruk is dit beslist geen 
stille procedure t.g.v. het schakelen, optrekken en piepende banden van een drie- 
of meerassige oplegger in deze krappe bocht. Wij vragen ons dan ook af of er bij dit ontwerp 
rekening gehouden is met de toekomstige ontwikkelingen 2  in het vrachtverkeer en of er met 
belanghebbenden (FIATA of FNV Bondgenoten Transport en Logistiek) hierover informatie 
is ingewonnen. 

Wij hopen dat u onze adviezen ter harte zult nemen. In het bijzonder hopen we dat u onze 
bewoners in de directe omgeving van deze aansluiting enigszins gerust zult kunnen stellen 
wat betreft hun vrees voor overlast. Mocht dit naar onze mening zeer teleurstellend zijn dan 
zullen we de bewoners adviseren collectief de nodige juridische stappen te ondernemen, b.v. 
ter verkrijging van vermindering van hun OZB voor de betreffende locaties. 

Wij weten overigens dat de door ons aangereikte zaken niet alleen Rijkswaterstaat betreffen 
maar ook onder de verantwoordelijkheid vallen van de gemeentes Veldhoven en Eindhoven. 
Daarom hebben wij deze beide gemeentes een afschrift van deze brief doen toekomen. En 
natuurlijk zijn wij ook bereid om met u en de betreffende gemeentes persoonlijk van 
gedachten te wisselen om eventuele misvattingen te voorkomen. 

Hoogachtend, 

Wijkplatform Zeelst 

Kopie naar: 	B&W Gemeente Veldhoven 
B&W Gemeente Eindhoven 

2  In publiciteitsmedia verschijn berichten over groter units die economische voordelen en minder CO 2 
 uitstoot hebben. In woongebieden kan men deze units weren maar Met op de grote doorgaande wegen. 

In landen zoals Zweden zijn deze units na al operationeel. 
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