
Centrum Publieksparticipatie 

20 APR 2010 

 

STICKTINg 
'BELANQEMBEIMRTIGINg 
301ZeiOUTSPARK 

   

11 11 111 1 
* 0 0 5 0 * 

Veldhoven,12 april 2010 

  

  

Aan:Centrum Publieksparticipatie, 
N2 Meerenakkerweg/Heistraat en Noord-Brabantlaan 
Postbus 30316 
2500 GH Den Haag. 

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

L.S. 

De Stichting Belangenbehartiging Borghoutspark, hierna te noemen SBB, heeft het ontwerpplan 
bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat bij realisatie van het ter visie gelegde plan de 
woningen gelegen aan het Borghoutspark een aanzienlijk hogere geluidsbelasting zullen 
ondervinden. 
Ondergetekenden zijn van mening dat het niet juist is om in de huidige situatie uit te gaan van de 
berekende waarden genoemd in het akoestisch rapport. Op dit moment is het geluidniveau, na 
ombouw van de A2, duidelijk hoger dan voor de ombouw. Dit ondanks geluidschermen. De SBB 
is van mening dat de hogere pijpschermen het verkeersgeluid reflecteren over de lagere 
roestschermen naast de N2. 
Wij zijn dan ook van mening dat: 
1: de onderbreking van de schermen ten behoeve van op- en afrit zo klein mogelijk moet zijn, 
zodat geluid veroorzaakt door verkeer op de A2 /N2 minimaal "ontsnapt"richting woonwijk. 
2: de geplande schermen langs de op- en afrit niet2 meter hoog moeten zijn, maar even hoog als 
de schermen van de N2. Aan het einde van afrit en begin van de oprit zal het scherm 6 meter 
hoog zijn. Zie situatie in Waalre. Ook dáár is een woonwijk gelegen nabij de A2. De schermen 
zijn daar, voor visueel aanvaardbaar te maken, beplant met klimop. 
3: aanplanten van groenblijvende beplanting zal het geluid gedeeltelijk absorberen en is visueel 
beter accepttabel. Denk hierbij ook aan voorkomen van graffiti. 
Het zal u duidelijk zijn dat het ter visie gelegde plan voor omwonenden onaanvaardbaar is en 
verzoeken u het plan aan te passen aan de door ons beschreven verbeteringen. 

Met vriendelijke groet, 

Voorzitter. 	 'Secretaris. 

Kopie: Burgemeester en wethouders gemeente Veldhoven 

correspondentieadres: Borghoutspark 6, 5502 JZ, Veldhoven. 
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