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Kennisnemen van 
Stand van zaken opstellen mobiliteitsplan (GVVP) gemeente Goirle. 
 
Inleiding  

Het huidige verkeersbeleid is vastgelegd in de Beleidsnota GVVP 2013. Inmiddels zijn we 7 jaar 

verder en is herijking van het GVVP gewenst. Wij zijn daar voor de zomervakantie mee van start 

gegaan. Met deze RIB informeren wij u conform de motie van 22 september 2020 over planning en 

proces.  

 

Informatie 

Vorm en inhoud 

Het nieuwe mobiliteitsplan wordt opgesteld in de vorm van een programma. Dit programma vertaalt 

de verkeersvisie van de gemeente Goirle op mobiliteit voor de komende 10 jaar. De belangrijkste 

thema’s die in het beleid aandacht krijgen zijn verkeersveiligheid, bereikbaarheid en duurzaamheid. 

 
Planning en proces 
Adviesbureau AnteaGroup ondersteunt de ontwikkeling van het nieuwe mobiliteitsplan en heeft 
hiervoor een planning opgesteld. Het opstellen van het plan gebeurt in samenhang met het 
vormgeven van de Omgevingsvisie. Op deze manier leggen we de toekomst van onze fysieke 
leefomgeving integraal vast. 
 
Op dit moment zitten we in fase 1. Het eerste concrete product dat in deze fase wordt opgeleverd is 
de startnotitie, deze zal worden aangeboden aan uw raad. Vervolgens zal aan de hand van research, 
interviews en evaluatie de basis worden gelegd voor een eerste raamwerk voor het mobiliteitsplan. 
Dit wordt aan uw raad gepresenteerd in een beeldvormend “politiek café”. De opbrengsten van dit 
forum worden gebruikt om het raamwerk bij te stellen. Dit leidt tot een concept mobiliteitsplan 
(planning Q1 2021). Na vrijgave van het concept mobiliteitsplan door het college wordt het 
document voorgelegd in een oordeelsvormende raadsvergadering, waarna eventueel een bijstelling 
plaatsvindt. Vervolgens wordt het plan behandeld in een besluitvormende vergadering.  
 
Financiën 
In de begroting van 2020 is rekening gehouden met de kosten voor het opstellen van het nieuwe 
mobiliteitsplan. 
 
Vervolg 
Zie hierboven 
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Communicatie 
N.v.t. 
 
Bijlage 
N.v.t. 


