
Motie Evaluatie centrumcirculatie 
Raadsvoorstel Tilburgseweg varianten 
 
De raad van de gemeente Goirle, in vergadering bijeen op 12 december 2017, 
 
Overwegende dat: 

- de raad op 8 maart 2016 het raadsvoorstel centrumcirculatie heeft aangenomen; 
- tweerichtingsverkeer op de Tilburgseweg tussen de Kalverstraat en de Dorpsstraat van dat 

raadsvoorstel deel uitmaakt; 
- een evaluatie van de nieuwe centrumcirculatie geen deel uitmaakt van het besluit dat is 

genomen op 8 maart 2016; 
- evaluatie kan dienen om de effectiviteit van beleid te bepalen; 
- de raad vandaag een besluit neemt over de herinrichting van de Tilburgseweg; 
- uitvoering van plandelen 2b, 3 en 4 uit het raadsvoorstel ‘Tilburgseweg, varianten’ inhoudt dat 

kostbare maatregelen worden genomen die enkel op even kostbare wijze terug te draaien zijn 
als gewijzigd inzicht daartoe aanleiding zou geven; 

- er over nut, noodzaak, wenselijkheid, veiligheid en kosten van tweerichtingsverkeer van de 
Tilburgseweg en de zowel in de raad als daarbuiten verschillen van inzicht bestaan; 

- de (mogelijke) ontwikkeling van de hoek Kalverstraat – Tilburgseweg van invloed kan zijn op 
de wenselijke inrichting en functie van de Tilburgseweg ten zuiden van de Kalverstraat; 

 
Verzoekt het college: 
- na het voltooien van de herinrichting van de Tilburgseweg een evaluatie van de 

centrumcirculatie uit te voeren en de resultaten daarvan aan te bieden aan de gemeenteraad; 
- het moment voor de evaluatie af te stemmen met de gemeenteraad, daarbij rekening 

houdend met de ontwikkelingen op de hoek Kalverstraat-Tilburgseweg; 
- over de inhoud van de evaluatie inhoudelijk afstemming te zoeken met de gemeenteraad; 
- plandelen 2b, 3 en 4 uit het raadsvoorstel Tilburgseweg varianten opnieuw ter besluitvorming 

aan de raad aan te bieden indien de evaluatie de centrumcirculatie als meest wenselijke 
oplossing bestendigt; 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 

Ondertekening en naam 
 
 
 
 
 
 
Mark van Oosterwijk 
Pro Actief Goirle 
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