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Op 25 januari 2021 heeft Lijst Riel Goirle vragen gesteld over het raadsvoorstel inzake Realisatie EVZ 
Bels lijntje. In deze brief geven wij u antwoord op de gestelde vragen. 

 
Vraag 1. 
In Riel Noord loopt de EVZ door een gebied waarvoor verstedelijking afweegbaar is.  
In dit gebied zou in de toekomst woningbouw kunnen plaatsvinden. 
Heeft de realisatie van de EVZ gevolgen voor mogelijke woningbouw in dit gebied? 
Kan antwoord worden gegeven voor het gebied ten westzijde en ten oostzijde van het fietspad Bels 
lijntje. 
 
Antwoord 1: 
Op de percelen die ingericht zijn als natuur, is in de toekomst geen woningbouw meer mogelijk. Het 
betreft dan de bestaande bermen van het Bels lijntje en het nieuw in te richten perceel K843, zie 
figuur 1. Voor de naast gelegen percelen gelden nagenoeg geen beperkingen. Er wordt alleen een 
overgangszone gevraagd tussen eventueel toekomstige nieuwbouw en de EVZ om verstoring te 
voorkomen. Een doorsnijding van de EVZ is niet gewenst. De ontwikkelingen rechts van het bels 
lijntje en de ontwikkelingen links daarvan, zullen een afzonderlijke ontsluiting krijgen. 
 
Figuur 1: eigendommen van gemeente in roze. Zwart deel van perceel K843 dat niet als EV wordt 
ingericht. (hier wordt onderzocht of het plaatsen van zonnepanelen mogelijk is) 
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Vraag 2. 
Het fietspad Bels lijntje is vanaf het Zandeind in Riel tot aan Tilburg verbreed. 
Heeft inrichting van een EVZ gevolgen voor verbreding van het andere deel van het Bels lijntje 
richting Alphen. Is dit nog wel mogelijk? 
Het Bels lijntje is onderdeel van een route die op de nominatie staat om snelfietsroute te worden, zie 
https://www.brabant.nl/-/media/1452a736e5f74e1990d4c780ec42e581.pdf. Blijft dit mogelijk? 
 
Antwoord 2: 
Bij de inrichting van de stapstenen wordt niets gedaan met het fietspad. De bermen van het fietspad 
maken deel uit van de ecologische verbindingszone en worden als ruig gras onderhouden. Er vinden 
geen ingrepen plaats die verbreding in de toekomst onmogelijk maken.  
 
 
Vraag 3. 
De in te richten stapsteen 4A Kwartierlaan is nu grotendeels grasveld waar veelvuldig wordt 
gerecreëerd en gesport. 
Wat zijn de gevolgen voor deze locatie als dit gebied als stapsteen wordt ingericht? 
 
Antwoord 3: 
De locatie wordt in overleg met bewoners verder uitgewerkt. Er komt beplanting die meer aansluit 
bij de doelsoorten, met name langs de randen. Een deel van het plantsoen (grasveld) zal beschikbaar 
blijven om te spelen.  
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