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Betreft: Zienswijze Ontwerp-Tracébesluit N2 aansluitingen Meerenakkerweg/ 
Heistraat en Noord-Brabantlaan 

Inleiding: Gevolgen tracébesluit randweg.  

Nadat ik in 2002 een forse investering heb gedaan in mijn huidige pand (totaal 
€700.000) in het vertrouwen (op basis van destijds voorliggende documenten en 
communicatie) dat de nabij gelegen A2 tezijnertijd zodanig verbouwd zou 
worden dat: 

• De al jarenlange spelende overschrijding van de geluidsbelasting onder de 
geldende norm zou komen 

• Visuele inpassing van de ombouw/uitbreiding A2 modern en esthetisch 
verantwoord zou geschieden 

• Het bestaande groene karakter van (de entree van) onze woonwijk 
minimaal behouden zou blijven 

Na mijn genoemde investering is het tracébesluit definitief vastgesteld en nu 
ondertussen gerealiseerd. 
De feitelijke uitwerking is zeer teleurstellend en wijkt af van de destijds gewekte 
verwachtingen (m.n. geluidsoverlast: er zijn ondertussen waarden ruim boven de 
norm van 50 db  -  die altijd is gecommuniceerd - "vastgesteld" door de overheid 
maar ook visueel; diverse soorten schermen op verschillende hoogte, met 
achterwege blijven van inpassings  -  en groenvoorzieningen). 

Nadat alle inspraak-, protestprocedures op niets uitliepen heb ik uiteindelijk 
onlangs een formeel verzoek tot schadevergoeding gedaan. Dit verzoek is op dit 
moment in behandeling bij de Schadecommissie R.W.S. 

Voorgenomen tracébesluit op-/afritten aansluiting A2 op Meerenakkerweg. 

Tot overmaat van ramp is recent aangekondigd dat de situatie nog verder gaat 
verslechteren omdat direct naast de gerealiseerde randweg (N2) nog nieuwe op-
en afritten exact ter hoogte van onze woonwijk komen te liggen. Inclusief de 
voorgenomen op-/afritten krijgt de nieuwe weg nu een totaalbeslag van meer 
dan 100 meter en is (ten koste van ongeveer de helft van het bestaande 
wijkpark) onze woonwijk tot op enkele tientallen (!) meters genaderd. Inclusief 
de (wijk)ontsluitingswegen aan 2 zijden is er nu sprake van een wegtracé van in 
totaal 12 rijbanen (!). Bovendien dus nog steeds op verschillende hoogtes. 



Er worden wederom nieuwe, hogere geluidsoverschrijdingen "vastgesteld" (nu 
naar in totaal 56db!! voor mijn pand) en weer een rij schermen (de derde) 
toegevoegd. 

Opmerking 1 
Ik maak bij deze informatie overigens nog een extra kritische kanttekening: 
het is maar zeer de vraag of de gepresenteerde te hoge geluidsbelasting goed 
aangeeft wat er daadwerkelijk dreigt te gebeuren: je mag verwachten dat er 
bijzondere onregelmatige extra vervelende geluidsbelasting door m.n. zware 
(diesel) vrachtauto's zal ontstaan, die de nieuwe oprit vanuit het 
industrieterrein ( aan de andere zijde van de A2) gaan gebruiken en op vol 
vermogen (en dus lawaai) snelheid moeten gaan maken om de snelweg op te 
rijden, dit achter nieuwe lage schermen van slechts 2 meter hoog. Dit alles 
speelt dus op een totaal tracé van (dan) 12 (!) rijbanen op enkele tientallen 
meters van onze wijk (mijn woning). 

Opmerking 2 
Het is saillant dat de voorgenomen nieuwbouw van de PWA-school -ter 
hoogte van onze woningen - niet is doorgegaan omdat de nieuwe school te 
dicht bij de nieuwe snel-/randweg zou komen te liggen (!). 
Blijkbaar is het andersom (de wegen zelf komen steeds dichter bij Zeelst-
Oost) geen probleem; zijn omwonenden minder kwetsbaar dan gehandicapte 
kinderen voor geluids- en vervuilingsoverlast? Moeten er eerst artikelen in de 
krant komen om dat soort "onzin" publiekelijk bekend te maken? 

Ik richt me bij deze tot u omdat: 
• ik de aanleg van met name de oprit ter hoogte van Zeelst-Oost om 

bovengenoemde redenen (geluid, visueel, geen groene inpassing) niet 
acceptabel vind. 

• Tot dusverre niemand bij de overheid aan te spreken is op de cumulatieve 
(negatieve) effecten van een snelweg ombouw die in stappen 
plaatsvinden. Waarbij elke stap er op zich door de overheid "doorheen 
getrokken" lijkt te worden, waarbij zij in elke stap bovendien zelf 
"vaststelt" dat zij (weer) gaat afwijken van oorspronkelijk beloofde 
normen. 

Daarom vraag ik u bij deze concreet om: 
1. De voorgenomen oprit ter hoogte van Zeelst-Oost niet uit te voeren. 
2. Als deze opritten toch worden gerealiseerd kondig ik alvast een verzoek 

om schadevergoeding aan i.v.m. extra schade (geleden en nog te lijden) 
door nieuwe, extra overschrijding geluidsnormen en toename visuele 
schade door (weer) extra schermen en het weer achterwege blijven van 
groene inpassing. 

3. Dit verzoek om aanvullende schadevergoeding zal 10% van mijn totaal 
investering, derhalve € 70.000 bedragen. Toen ik in 2002 de genoemde 
investering deed (aankoop pand uit 1978 en aanzienlijke verbouwing/ 
modernisering) was het voorliggende tracébesluit (op-/afritten)volstrekt 
niet aan de orde. Was daar iets over bekend geweest in zijn huidige vorm 
dan was ik ergens anders gaan wonen. 



Daarbij verzoek ik u om uitdrukkelijk rekening te houden met de 
cumulatieve schade waar de (betreffende) overheidsinstellingen per 
gebeurtenis moeilijk of niet op aanspreekbaar lijken te zijn, omdat zij 
telkens maar verantwoordelijk zeggen te zijn voor een deel / stap in het 
uiteindelijke totale probleem - c.q. eindsituatie. 

Tenslotte: 
Moraal van het bovenstaande is dat als overheidsinstanties - door (gedurende 
vele jaren) na elkaar 2 losse tracébesluiten nemen die leiden tot een overall 
onacceptabele situatie - de overheid het fatsoen en de plicht moet hebben om de 
betreffende totaalsituatie voor (een deel van de wijk) Zeelst-Oost objectief te 
beoordelen. 
Ik spreek u bij deze aan op deze overheidsverantwoordelijkheid. 
Op basis van deze beoordeling kunt u dan concluderen dat: 

1. Tweede tracébesluit teveel van het "goede"(?) is, of 
2. Het tweede tracébesluit wel door moet gaan maar dat dan (een aantal 

burgers) moet worden gecompenseerd: 
a. Door veel forsere compensatie (geluid,visueel) dan nu voorgesteld 

te regelen (Denk aan hogere schermen gecombineerd met veel, 
veel meer groenvoorziening; zorg in dat geval bijvoorbeeld voor 
forse boompartijen die alles "afschermen") of 

b. Door, als ha voorgaande allemaal niet kan, gewoon te zorgen 
voor directe financiële compensatie zodat gedupeerden bijv. zelf 
kunnen besluiten hun huis voor tijdig te verkopen en een meer 
passende leefomgeving te zoeken. 

Graag uw reactie. 

Hoogachtend, 


	0044.pdf
	Page 1

	0044a.pdf
	Page 1

	0044b.pdf
	Page 1


