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Eindhoven, april 2010 

Geachte heer/mevrouw, 

Als Medezeggingsschapraad van basisschool 't Slingertouw hebben wij kennis genomen van het 

genoemde ontwerptrace-besluit. Zeker daar waar de beoogde nieuwbouw van onze ons nieuwe 

Spilcentrum aan de verlengde Meerhovendreef gepland is, hebben de voorgenomen plannen van de 

gemeente Eindhoven onze bijzondere aandacht. 

Een veelheid aan onderdelen die geraakt worden door de voorgenomen wijzigingen wordt 

meegenomen. Als MR gaat onze speciale aandacht uit naar drie aspecten: 

-geluidsoverlast voor de nieuwbouw 

Deskundigen die mede op ons verzoek het OT B hebben doorgenomen, geven aan dat de 

gepresenteerde extra geluidsbelasting in het rapport zich enkel richt op het extra stuk 

Meerhovendreef dat nodig is om de ontsluiting mogelijk te maken. In het rapport is geen rekening 

gehouden met de geluidsbelasting die samenhangt met het oorspronkelijk geplande (maar nog altijd 

niet gerealiseerde ) extra stuk Meerhovendreef dat voor de beoogde nieuwbouwlocatie van onze 

school loopt. Dat maakt dat dit rapport onvoldoende onderbouwt met welke geluidsbelasting de 

nieuwe school straks te maken krijgt. De totale geluidsbelasting ligt hoger. Ons belang hierbij is dat 

de geluidsbelasting niet van dien aard mag zijn dat schoolprestaties van kinderen hieronder gaan 

lijden. 

Graag uw toelichting derhalve op de totale geluidsbelasting die verwacht wordt op het deel 

Meerhovendreef dat reeds gepland was maar nog niet gerealiseerd is. 

- verkeersituatie/veiligheid voor de schoolgaande kinderen 

De beoogde nieuwbouwlocatie ligt pal aan de verlengde Meerhovendreef. De kinderen die vanuit 

het wijkdeel Grashoek dagelijks viermaal van en naar onze school c.q. het Spilcentrum, komen zullen 

dus viermaal de Meerhovendreef moeten oversteken. Het betreffende kruispunt is in de huidige 

situatie al tot meest onveilig kruispunt van Nederland uitgeroepen. In het rapportonderdeel dat gaat 

over veiligheid, lezen wij welke gevolgen deze verkeersonveilige situatie die het Voorkeursalternatief 

met zich meebrengt, niet benoemd. Juist hier heeft het alternatief Meerakkerweg een beduidende 

voorsprong op het Voorkeursalternatief. 



Graag uw toelichting op de verkeersveiligheid voor schoolgaande kinderen van het kruispunt in het 

Voorkeursalternatief. 

- milieu-effecten 

Dit punt ligt eigenlijk in het verlengde van het `geluidsoverlast'-punt. Ook hier vragen wij ons af wat 

de totale extra milieuvervuiling zal zijn op de nieuwbouwlocatie van de school zowel rekening 

houdend met de reeds geplande verlenging van de Meerhovendreef als de extra maatregelen die de 

voorgenomen ontsluiting met zich meebrengt. 

Graag uw toelichting op dit punt. 

Tot slot 

In het rapport wordt de voorkeur uitgesproken voor het voorkeursalternatief. Daar waar deze 

lichtelijk positief uitpakt ten opzichte van het alternatief Meerenakkerweg, wordt dit expliciet 

benoemd. Op andere punten wordt het gunstigste alternatief niet benoemd, naar wij aannemen het 

alternatief Meerenakkerweg. Op veel punten lijkt er dus nauwelijks verschil te zijn tussen de twee 

varianten. 

Neem daarbij het punt van verkeersveiligheid van onze schoolkinderen , dan dringen wij er 

vriendelijk toch dringend op aan uw aanbeveling om te buigen en te kiezen voor het alternatief dat 

niet alleen rekening houdt met technische normen maar met kwaliteit van leven voor onze school 

(en daarmee de schoolgaande kinderen, hun ouders (lees: een heel groot deel van Grasrijk): het 

alternatief Meerenakkerweg. 

Namens de Medezeggingsschapsraad 't Slingertouw, 
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