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Kennisnemen van 
Het besluit van het college om een budget beschikbaar te stellen voor het verharden van het 
Boterpad; 
 
Inleiding 
Het Boterpad ligt In het noorden van de gemeente Hilvarenbeek, nabij de grens met de gemeente 
Goirle. Aan de linkerzijde van deze doodlopende weg is  één Hilvarenbeeks bedrijf met 
bedrijfswoning gevestigd en aan de rechterzijde zijn twee Goirlese bedrijven met één bedrijfswoning  
gevestigd. Sinds 1 januari 2018 is het Boterpad ( grenscorrectie Tilburg) alleen te bereiken via Goirles 
grondgebied. Deze bijzondere situatie waarbij Hilvarenbeek eigenaar is van een weg met daaraan 
overwegend Goirlese bedrijven komt verder niet voor. De weg is 500 meter lang en eigendom van en 
in beheer bij de gemeente Hilvarenbeek. Op dit moment is de weg  voorzien van halfverharding  
hetgeen veel ongemak oplevert voor de daar gevestigde ondernemers en bewoners. Zij hebben de 
gemeenten Hilvarenbeek  en Goirle dan ook gevraagd om de weg te voorzien van een 
asfaltverharding, waarbij zij zelf een substantiële bijdrage willen leveren aan de kosten van deze 
verharding. 
 
Samenwerking 
Met het nemen van dit besluit kan het aanleggen van de verharding worden gerealiseerd. Het is 
daarmee een uniek voorbeeld van een project in de openbare ruimte, dat door samenwerking van 
beide gemeenten én bewoners uit beide gemeenten wordt gerealiseerd.  
 
Informatie 
We volgen met dit besluit het beleid van de gemeente Hilvarenbeek. De geraamde kosten van  
€ 81.000,00 worden in drie gelijke delen verdeeld. 1/3 van de kosten is voor de gemeente 
Hilvarenbeek, 1/3 voor de gemeente Goirle en 1/3 voor de aangelegen bedrijven/woningen. 
 
Vervolg 
Het bedrag van €27.000,00 wordt met een resultaatverplichting overgemaakt aan de gemeente 
Hilvarenbeek. De communicatie met de bewoners / ondernemers over de uitvoering van het project 
verloopt verder via de gemeente Hilvarenbeek. 
 
Communicatie 
De uitkomst van het besluit wordt gecommuniceerd met alle betrokken partijen.  De betrokken 
bewoners / bedrijven en gemeente Hilvarenbeek worden zowel persoonlijk als schriftelijk 
geïnformeerd over het genomen besluit. 
_________________________________________________________________________________ 


