
  

 

Motie art.28 RvO 
 
Onderwerp: Fietspad Riel-Gilze 
 
De Raad van de gemeente Goirle in vergadering bijeen d.d. 5 juli 2022 over het Raadsvoorstel 
Burap I 2022 

 
Constaterende dat: 
 
▪ In de Burap I 2022 onder Fietspad Riel-Gilze staat dat “de kans aanwezig is dat het project niet 

doorgaat.” 
 

Overwegende dat: 
 
▪ In het bestuursakkoord 2018 als actiepunt voor B&W wordt benoemd: Vrij liggend fietspad 

naar Gilze 
▪ In 2018 een krediet is vastgesteld voor de noordelijke variant 

▪ De gemeenten Goirle en Gilze en Rijen in 2020 een subsidieaanvraag hebben ingediend bij de 
provincie in het kader van het Regionaal Maatregelenpakket (RMP) en dat de subsidies zijn 

toegewezen. 
▪ De wethouder bij beantwoording van vragen op 23 maart 2021 heeft aangegeven: “De status 

van het project is dus dat deze volop in voorbereiding is.” 
▪ De gemeenteraad van Gilze en Rijen op 18 april 2021 een brief heeft gestuurd naar onze 

gemeenteraad met het verzoek om een keuze te maken zodat de planontwikkeling weer snel 
ter hand kan worden genomen. 

▪ Er op 26 mei 2022 door D66 Gilze en Rijen vragen zijn gesteld aan het college en dat deze op 

14 juni 2022 zijn beantwoord. 
https://gilzerijen.raadsinformatie.nl/document/11593042/2/Beantwoording+Art 
Uit de beantwoording blijkt dat: 

▪ Het college van Gilze en Rijen niet op de hoogte is van afstel door Goirle 
▪ Het laatste bestuurlijk overleg plaatsvond op 12 mei 2021 
▪ Het college van Gilze en Rijen bereid is om zich in te spannen om los van de Gemeente 

Goirle over te gaan tot het aanleggen van een vrij liggend fietspad op grondgebied 
Gilze en Rijen  

 
Draagt het college op: 
 
▪ Zich in te spannen om een vrij liggend fietspad tussen Riel en Gilze te realiseren.  
▪ Om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met het college van Gilze en Rijen om dit af te 

stemmen.  
▪ De financiële onderbouwing van dit project wanneer nodig te herzien en opnieuw voor te 

leggen aan de raad. 
 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 

Namens 
 
    
 
 
Lijst Riel Goirle  PvdA Goirle en Riel Gezond Verstand Goirle Riel Pro Actief Goirle 

Erik Schellekens Pernell Criens  Corné de Rooij   Bert van der Velden 
 
 
 
 
D66 Goirle 
Michael Meijers 
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