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

Eindhoven, 18-04-2010 

Geachte dames en heren, 

Met grote zorg heb ik kennisgenomen van het Ontwerp-tracébesluit en MER 
N2 Aansluitingen Meerenakkerweg/Heistraat en Noord-Brabantlaan (2010). 
Door de Meerhovendreef rechtstreeks aan te sluiten op de N2 wordt de 
oorspronkelijke opzet van de woonwijk Grasrijk buitenproportioneel geweld 
aangedaan. 

Het verkeer dat rechtstreeks van de afslag van de N2, heeft veelal een 
andere bestemming dan waar de afslag op uitkomt. Met andere woorden: er 
zal door de woonwijk veel (vracht)verkeer gaan rijden dat de woonwijk niet als 
eindbestemming heeft. 

Wegens het ontkoppelen van de huidige op- en afritten bij de Noord-
Brabantlaan zal bijvoorbeeld het verkeer vanaf de N2 met die bestemming 
moeten omrijden via het huidige autoluwe deel van Grasrijk over de nog aan 
te leggen verlengde Meerhovendreef. Tevens zal het beoogde 
bedrijventerrein Habraken in Veldhoven veel vrachtverkeer aantrekken: 
vrachtverkeer dat 0berhaupt niet in een woonwijk thuishoort. 

Verder is het een bekend gegeven dat een maximum snelheid van 50 km/uur 
in de praktijk niet wordt gerealiseerd door verkeer dat net van een snelweg 
afkomt. Nu al nodigt de Meerhovendreef uit tot extreem hoge snelheden en 
wordt de maximum snelheid van 50 km/uur met voeten getreden. 

Het Ontwerp-tracébesluit en MER N2 Aansluitingen 
Meerenakkerweg/Heistraat en Noord-Brabantlaan (2010) geeft aan een 
directe afhankelijkheid te hebben voor de verkeersafwikeling en daardor een 
direct belang bij de aanleg van de verlengde Meerhovendreef, echter doet 
geen uitspraak over de geprognotiseerde verkeerintensiteit  .  Op Pagina 32 
worden verkeersprognoses gegeven voor de verschillende wegvakken echter 
de verlengde Meerhovendreef ontbreekt. 

Het Ontwerp-tracébesluit en MER N2 Aansluitingen 
Meerenakkerweg/Heistraat en Noord-Brabantlaan (2010) doet aanbevelingen 
betreft de inpassingsmaatregelen voor de verlengde Meerhovendreef. Echter 
op pagina 36 en 38 wordt verwezen dat de inpassing van de verlengde 
meerhovendreef de verantwoordelijkheid is van Gemeente Eindhoven en 
derhalve moet worden uitgewerkt in een gemeentlijk bestemmings plan. 

De gemeentlijke bestemmingsplannen waarin de inpassing van de verlengde 
meerhovendreef beschreven worden zijn nog in ontwikkeling en op dit 
moment is het nog onduidelijk wat de maatregelen zijn om de zeer negatieve 



gevolgen ten aanzien van geluid, fijnstof en verkeersveiligheid voor de directe 
aanwonende en bewoners van de woonwijk grasrijk te mitigeren. 

Als eigenaar en bewoner 	 op -50 meter van de mogelijk 
nog in te passen verlengde Meerhovendreef reken ik mijzelf tot direct 
aanwonende. 

Het Ontwerp-tracébesluit en MER N2 Aansluitingen 
Meerenakkerweg/Heistraat en Noord-Brabantlaan (2010) en de het 
gemeentelijke bestemmingsplan zijn dermate afhankelijk van elkaar dat een 
gescheiden goedkeuringsprocedure mijn inziens niet mogelijk is. 

Als bewoner van woonwijk Grasrijk en aanwonende van de mogelijk nog in te 
passen verlengde meerhovendreef als onderdeel van de ontvlechtingvariant. 
Zijn er veel vragen en bezorgdheid over de impact en inpassing van Het 
Ontwerp-tracébesluit en MER N2 Aansluitingen Meerenakkerweg/Heistraat en 
Noord-Brabantlaan (2010) in combinatie met de te finaliseren gemeentelijk 
bestemmingsplannen betreft de verlengde Meerhovendreef. 

De rechtstreekse verbindingsweg naar de N2 met zeer negatieve gevolgen 
ten aanzien van geluid, fijnstof en verkeersveiligheid voor de woonwijk 
Grasrijk en voor mijzelf als bewoner van deze woonwijk worden door de 
gemeenten Eindhoven en Veldhoven naar mijn mening gedeelt , gegeven het 
volgende citaat uit het studierapport `Méér met de A2' (april 2004, pagina 71-
72): "Ná voltooiing van de bouw van dit deel van Grasrijk is een zo ingrijpende 
wijziging van de circulatie veel moeilijker en wellicht zelfs niet uit te leggen". 

Nogmaals in mijn zienswijze past het niet dat een goedkeuringsprocedure 
voor een mogelijk in te passen verkeersmaatregel zoals beschreven in Het 
Ontwerp-tracébesluit en MER N2 Aansluitingen Meerenakkerweg/Heistraat en 
Noord-Brabantlaan (2010) met een directe afhankelijkheid en belang bij 
wegvak waarvan de inpassing op dit moment onduidelijk is omdat het 
bestemmingsplan nog gefinaliseerd wordt doorgang kan vinden. 

Ik zie uw reactie graag op korte termijn tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 
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