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Met deze raadsinformatie willen we u bijpraten over het onderzoek naar het verbeteren van de 
fietsverbinding Riel-Gilze. 
 
Overleg 
Op 12 juli is overlegd met de bewoners van de Gilzerbaan over de fietsvoorzieningen langs deze weg. 
Zij willen graag een vrij liggend fietspad, parallel aan de Gilzerbaan. De gemeente Goirle onderzoekt 
deze optie samen met de gemeente Gilze - Rijen. Beide gemeenten streven naar een maatregel die 
langs het hele wegvak dezelfde is.  
 
Onderzoek 
In eerste instantie dachten we aan een vrij liggend fietspad achter de bomen en de sloot. Maar 
hiervoor is wel aankoop van grond nodig en een wijziging van het bestemmingsplan. Daarom lijkt het 
ons beter te onderzoeken of het mogelijk is de sloot aan de noordzijde te dempen. Dit zou langs de 
Gilzerbaan / Rielsebaan, samen met het kappen van bomen, voldoende ruimte moeten bieden voor 
een vrijliggend fietspad tussen de rijbaan en perceelgrenzen. De bestemmingsplanprocedure zou dan 
eenvoudiger worden. 
 
Gezamenlijke aanpak 
Beide gemeenten willen het project samen aanpakken. Hierbij gaan we onderzoek doen naar:  

• Mogelijkheden dempen sloot, in overleg met het waterschap. 
• Overbruggen van hoogteverschillen (technisch). 
• Bomen langs de weg. 
• Eigendomsgrenzen. 
• Kabels en leidingen / drukriool. 

 
Uitgangspunten onderzoek 

• Beide gemeenten trekken samen op in het onderzoek en de aanpak; de bewoners 
ondersteunen dit.  

• We streven naar één maatregel langs het hele tracé. 
• Doel is een vrij liggend fietspad in twee richtingen zonder aankoop van grond. 
• We hebben een voorkeur voor een breedte van 3,5 meter + berm van minimaal 1 meter.  
• We kijken of het technisch past met hier en daar een aanpassing op maat.  

 
Werkgroep 
Vanuit de buurtbewoners is een werkgroep gevormd, die aanspreekpunt is voor de gemeente en de 
andere buurtbewoners op de hoogte houdt. Twee bewoners van de Gilzerbaan zijn vanuit de 
gemeente Goirle lid hiervan. 
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