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Geachte heer/mevrouw, 

Tot mij hebben zich gewend 	 wonenden 
te Veldhoven aan de 

Cliënten hebben zich tot mij gewend in verband met de plannen voor 
de A2-op- en afritten Peter Zuidlaan/Meerakkerweg te Veldhoven. 

Cliënten hebben bezwaar tegen de plannen omdat zij enorme last 
zullen krijgen van de verkeerstoename nabij hun woning terwijl er 
ook milieubezwaren zijn. 

Cliënten zijn primair van mening dat de huidige situatie gehandhaafd. 
zou moeten blijven. Uit niets is gebleken dat er problemen zullen 
ontstaan indien de huidige situatie gehandhaafd blijft. Cliënten 
zijn ook van mening dat er destijds ongetwijfeld onderzoek zal zijn 
verricht naar de situatie welke is aangelegd en het kan toch niet zo 
zijn dat destijds ondoordacht is gehandeld. Cliënten zijn dan ook 
primair van mening dat er aberhaupt niets gewijzigd moet worden of 
althans dat daartoe noodzaak is zulks in verband met de doorstroming 
van het verkeer. Cliënten betwisten dan ook nadrukkelijk de noodzaak 
voor het plannen van nieuwe op- en afritten naar de A2 zoals deze in 
de plannen zijn aangegeven. 

Cliënten zijn subsidiair van mening dat indien er al nieuwe plannen 
zouden moeten komen deze plannen uitgevoerd moeten worden aan de 
Eindhovense kant van de A2 omdat aldaar een industrieterrein is. Aan 
de Veldhovense kant staan woningen en is een rustige woonomgeving 
terwijl aan de Eindhovense kant van de A2 sprake is van een ruim 
opgezet industriegebied, alwaar de geluidshinder van het verkeer 
e.d. een veel minder belangrijke rol speelt. Als er al zonodig extra 
opritten moeten komen dan zouden deze aan de Eindhovense kant moeten 
worden gepland. Geluidshinder en milieubelasting zijn immers 
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inherent aan een industriegebied zodat de overlast aan de 
Eindhovense kant acceptabeler moet zijn. 

Aan de Veldhovense kant van de A2, derhalve in Zeelat, is sprake van 
een rustige dorpsomgeving waar vrijstaande huizen zijn, waar een 
school is. Verder wonen er veelal oudere mensen en ook 
gehandicapten. Er is verder een school en een kinderboerderij en 
deze verdragen zich niet met een enorme toename van de verkeers-
stroom. De huidige omgeving van Zeelst mag dan ook niet worden 
aangetast. 

Zou er geen op- en afritsituatie kunnen worden gecreëerd aan de 
Eindhovense kant van de A2 dan zou er gedacht moeten worden aan een 
uitbreiding van de op- en afritten bij de huidige punten. Er liggen 
aldaar al wegen en deze sluiten aan bij het verkeer wat uit 
Veldhoven en Eindhoven komt. Er is ook ter plaatse voldoende ruimte 
om de op- en afritten te verbreden of langer te maken. De Gemeenten 
Eindhoven en Veldhoven moeten geacht worden in goed overleg tot een 
verbetering van de huidige situatie met betrekking tot de op- en 
afritten naar en van de A2 te komen. 

Cliënten zijn dan ook van mening dat er, indien er al zonodig 
verbeteringen of wijzigingen moeten komen deze gevonden moeten 
Worden bij de huidige situatie of aan de Eindhovense kant van de A2. 

Cliënten zijn verder van mening dat indien het beoogde plan voor de 
A2-op- en afritten zou worden uitgevoerd de wijk Zeelat te Veldhoven 
teveel hinder zal krijgen van geluidsoverlast en ernstige lucht-
vervuiling. Cliënten wonen met een zeer jeugdig kind ook zeer 
dichtbij de A2 en bij de geplande op- en/of afrit en zij zullen dan 
ook erg veel hinder gaan ondervinden met betrekking tot o.a. het 
zogenaamde fijnstofprobleem. Als er veel verkeer van de beoogde op-
en afrit gebruik gaat maken -en daar moet vanuit worden gegaan- dan 
zullen de grenswaarden voor fijnstof veelvuldig overtreden gaan 
worden. Er moet dan ook met voormeld aspect rekening gehouden 
worden. 

Cliënten zijn dan ook van mening dat het beoogde traject voor hen en 
Zeelst teveel geluidshinder zal gaan opleveren, er verkeersoverlast 
zal ontstaan en het milieu op niet te accepteren wijze zal worden 
aangetast. Cliënten zijn dan ook van mening dat de beoogde plannen 
geen doorgang moeten vinden'en dat, indien er al zonodig, een 
wijziging van de situatie moet gaan plaatsvinden er van voormelde 
alternatieve situaties moet worden uitgegaan. 

HOogacb>mit, 
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