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__________________________________________________________________________________.  
Er is onderzocht of het mogelijk is om een voetpad aan te leggen langs de Rillaersebaan, om zo een 
voetgangersverbinding te creëren tussen Kompaan De Bocht en de bushalten aan de Tilburgseweg.  

Om de verbinding te kunnen maken van Kompaan De Bocht met een voorziening voor openbaar 
vervoer zijn verschillende mogelijkheden onderzocht: 

1. Het aanleggen van een voetpad langs het bestaande fietspad aan de Rillaersebaan; 
Het groen langs de Rillaersebaan betreft een beschermde boomstructuur volgens het 
Groenstructuurplan. Deze bomen kunnen niet gekapt worden. Ook is grondaankoop van 
particulieren noodzakelijk. De grond is duur waardoor de aanleg van een voetpad daar een 
zeer grote investering vergt.  

2. Het verplaatsen van de voorzieningen voor openbaar vervoer  
Er is intensief bestuurlijk overleg gevoerd met Arriva en ook busdienst De Lijn is gevraagd om 
een haltevoorziening aan te leggen bij Kompaan en De Bocht. Beide vervoerders hebben 
aangegeven dat het niet mogelijk is de route te wijzigen, onder andere vanwege de extra 
reistijd, de beperkte vervoervraag en de aansluiting met de NS-dienstregeling. 

3. Alternatieve looprouten naar andere haltevoorzieningen. 
Er is een veilige alternatieve route over de Schimmelpennink van Oijestraat naar een 
bushalte waar de buurtbus en de Belgische lijn langs komen. De Belgische lijndienst rijdt 
vanaf deze halte rechtstreeks naar het station en de buurtbussen maken verbinding met De 
Hovel, Riel en Hilvarenbeek. Het verschil in afstand ten opzichte van de route langs de 
Rillaersebaan is beperkt en er ligt over de gehele route een trottoir. 

 
Samengevat betekent dit dat de route over het fietspad langs de Rillaersebaan door voetgangers 
gewoon te gebruiken is. Mensen die dit niet veilig vinden kunnen de alternatieve route langs de 
Schimmelpenninck van der Oijestraat, Kennedylaan en Tilburgseweg gebruiken naar een andere 
bushalte. 
Wij zullen Kompaan en De Bocht informeren over de alternatieve route en voorzien van informatie 
over de andere buslijnen. Ook zal er op het fietspad langs de Rillaersebaan een waarschuwingsbord 
worden geplaatst om de fietsers te informeren over mogelijke voetgangers op het fietspad. 


