A2-tunnel
De A2-tunnel is nu ruim 4 maanden geopend. De oude N2 is inmiddels buiten gebruik. In
hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

1 “De opening van de A2-tunnel is voor mij een verbetering
ten opzichte van de oude N2”
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Ik heb de tunnel niet nodig, maar vind het wel een verbetering
Ik heb geen rijbewijs, dus kan geen gebruikmaken van de tunnel.
Als je van Maastricht zuid naar de randstad ofzo gaat of gewoon naar het
noorden dan is het toch geweldig, in de tunnel en lekker doorrijden.
De tunnel is TOP, chapeau voor iedereen die hier aan mee heeft gewerkt. Echter
`s morgens staat het verkeer wat van Heerlen komt nog steeds vast om het
centrum in te komen. Ik hoop dat dit nog veranderd wordt.
Ik heb er veel profijt van. Ik woon in De Heeg. Voor mensen die ten westen
wonen is het nog veel in files staan.
Minder verkeershinder, sneller bij de eindbestemming, minder lawaai en
vervuiling.
We hebben wel geen auto, maar wonen er in de buurt en het is heerlijk rustig
geworden, en natuurlijk ontbreekt nu die vieze uitstoot van uitlaatgassen!
Woon langs/aan de A2
Zelf heb ik ook een auto maar ik vind het toch mooi dat al dat blik onder de
grond is gestopt, mooi heel erg mooi.
Heb geen rijbewijs of auto.
Ik heb geen auto meer ;-).Het valt mij wel op dat de fietser telkens op de 2e (of
3e) plaats komt, samen met de voetgangers
Het verkeerslawaai is nog altijd hoorbaar in de wijk nazareth. Tunnel begint pas
voorbij de wijk.
Ben tot nu toe nog steeds verkeerd gereden.
Grote chaos qua verwijzingen, wat een hoop infrastructuur voor zo`n kleine stad
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1.1 Kunt u aangeven waarom dit voor u een verbetering is
ten opzichte van de oude situatie?
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Betere doorstroming, ook buiten de tunnels
Biedt ongekende kansen voor bovengrondse herinrichting . Deze kans mag de gemeente niet
verprutsen. Maximale ambitie maar wel met realisme natuurlijk
De overige overlast is veel minder
Doorstroming is sneller
Een goede verkeersdoostroming draagt ook bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot en
luchtverontreiniging.
Een N2 hoort niet door de stad
En leefbaar geworden!
Er komt een mooi park voor terug en dat is mooi
Geen files
Het grote stuk natuur dat we er voor in deplaats krijgen is natuurlijk grandioos
Het is rustiger in de buurt
Het wordt straks bovenop de tunnel gezonder en mooier.
Het zorgt voor minder fijnstof
Hopelijk ook minder uitstoot
Lucht kwaliteit verbetert hoop ik
Millievriendelijker
Minder file
Minder mielieuproblemen voor omwonenden
Minder milieuoverlast door betere doorstroming van het verkeer
Minder milieuvervuiling
Minder sluipverkeer in mijn buurt
Minder stofoverlast en de scheiding van internationaal en regionaal is een uitkomst
Minder verkeer door de stad en dus minder viezigheid in de stad
Minder verkeerd en geluidsoverlast.
Minder vervuiling
Minder vervuiling doordat minder auto's in de file staan
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Rust op Koningsplein
Verbetering van de leefbaarheid in de omliggende buurten
Verbinding van buurten/wijken
Waar ik woon, minder fijnstof
Woon niet bij a2 tunnel

1.2 Kunt u aangeven waarom dit voor u geen verbetering is
ten opzichte van de oude situatie?
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Afrit naar AZM erg gevaarlijk
De rest van de wegen loopt vast bijv kennedy brug
Moet nu verder rijden en buurt heeft HEEL veel last van afrit 55
Richting Maastricht afgesloten.
Toegangs wegen te smal
Wij hebben door de opening veel meer last van verkeer. Terwijl er eerder werd gezegd dat het
minder zou worden
Zie toelichting vraag 4
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het peilen van meningen / ervaringen /
beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om
beleving en verbeterpunten bij uw medewerkers en/of klanten regulier te raadplegen. Wij maken de
(verbeter)punten die leven en spelen bij uw medewerkers en/of klanten transparant.
Hierop inspelen levert meerwaarde en duurzaam voordeel op. Tevens toetst u of ingezette acties
resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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