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Motie 
ex artikel 35 van het Reglement van Orde 
 
Onderwerp 
Aanleg rotonde N630-Tyvoortsebaan 
 
De raad van de gemeente Goirle in vergadering bijeen d.d. 23 april 2019; 
 
Gehoord de beraadslaging, overwegende dat: 
 De Turnhoutsebaan in 2009 door de provincie Noord-Brabant is overgedragen aan de 

gemeente Goirle onder andere met de opdracht deze weg veilig in te richten; 
 De voorbereidingen voor de aanleg van een rotonde op het kruispunt N630-Tyvoortsebaan zijn 

uitgesteld tot er meer duidelijkheid is omtrent de gebiedsontwikkelingen bij Proeftuin Fokmast; 
 Het project Proeftuin Fokmast zijn einde nadert; 
 De verkeersbewegingen op de N630 in deze periode is toegenomen; 
 Toekomstige ontwikkelingen, zoals de Zuidrand ervoor zorgen dat het verkeer op dit tracé nog 

verder zal toenemen; 
 Uitbreiding van de N630 van een twee- keer één naar een twee keer twee baans wegdek op dit 

moment te kostbaar en niet opportune is; 
 De eerder opgenomen bedragen voor het voorbereidings- en uitvoeringskrediet mogelijk niet 

meer afdoende zijn; 
 De aanleg van een rotonde een bewezen en effectieve manier is om de snelheid op dit tracé te 

temperen alsmede het creëren van een overzichtelijk kruispunt; 
 Inhalen op de N630 ter hoogte van de kern Goirle (Rillaersebaan-Poppelseweg) op dit moment 

niet mogelijk is; 
 Onder andere vrachtverkeer relatief veel meters nodig heeft om op snelheid te komen 

waardoor sneller filevorming ontstaat en 
 Door de verbeterende verkeersafhandeling op dit kruispunt er mogelijk een toename ontstaat 

aan verkeersbewegingen op de weg parallel aan de N630 (Fokmast-Rielsedijk), die kan zorgen 
voor extra druk op het ernaast gelegen Natura2000-gebied. 

 
Verzoekt het college: 
 Bij het ontwerp voor de rotonde op het kruispunt N630-Turnhoutsebaan meerdere scenario’s 

uit te werken, waarvan ten minste één met inhaalstroken; 
 Te bekijken of er in de ontwerpen maatregelen getroffen moeten worden ter bescherming van 

het naastgelegen Natura2000-gebied; 
 De diverse scenario’s te voorzien van een financiële onderbouwing en 
 De ontwerpen met onderbouwing tijdig voor te leggen aan de gemeenteraad. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
 
Namens de fractie van Lijst Riel Goirle, 
 
 
 
 
 
Mark Verhoeven 
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