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Kennisnemen van 
Het onderzoek naar eventuele noodzakelijke maatregelen ten behoeve van de oversteekbaarheid 
Rillaerse Baan en de daarbij behorende voorgestelde verbeterpunten. 
 

Inleiding 
De Rillaerse Baan is een belangrijke, zo niet de belangrijkste ontsluitingsweg van Goirle. Binnen het 
college is er een duidelijke zorg of deze ontsluitingsfunctie een mogelijke (verkeers)gevaarlijke 
barrière voor fietsers en voetgangers vormt. Om een beeld van de eventuele problematiek te krijgen 
is, door adviesbureau Exante, in opdracht van het college een onderzoek gedaan om inzicht te krijgen 
in de huidige en toekomstige ontsluitings- veiligheid- en barrière-knelpunten van de Rillaerse Baan. 
Het onderzoek vormt een basis voor het maken van vervolgkeuzes op gebied van toe te passen 
maatregelen en de nadere uitwerking daarvan. 
 

Informatie 
Belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat de Rillaerse Baan in de huidige en toekomstige 
situatie geen barrière vormt  voor fietsers en voetgangers. Er is daarom geen noodzaak voor grote of 
ingrijpende maatregelen om de oversteekbaarheid te verbeteren. Toch zijn er enkele 
aandachtspunten, zoals de ligging van de fietspaden (lastige kijkhoek, weinig opstelruimte), 
voorrangsmarkering, zichtbeperking en een overdaad aan waarschuwingsborden. In de rapportage 
zijn maatregelen opgenomen deze botsen soms met andere beleidsvelden zoals groen. Daarom 
wordt een afwegingsnotitie gemaakt.  Hierin wordt afgewogen welke maatregelen worden 
uitgevoerd en of deze worden meegenomen in regulier werk of dat er een apart traject wordt 
opgestart. Het rapport is als digitale bijlage in pdf  toegevoegd. 
 

Vervolg 
De komende periode wordt een beslisdocument gemaakt. Hierin wordt afgewogen welke 
maatregelen worden uitgevoerd en of deze worden meegenomen in regulier werk of dat er een 
apart traject wordt opgestart. Wanneer er een apart traject wordt opgestart zal hiervoor uiteraard 
overleg plaatsvinden met betrokken partijen. Indien nodig zal een voorstel aan de raad worden 
voorgelegd. 
 

Communicatie 
In verband met de studie is naast de inhoudelijke ambtenaren en de portefeuillehouder tijdens de 
studie overleg gevoerd met het Mill-Hill college en Sterk Huis. De resultaten worden ook aan deze 
partijen teruggekoppeld doormiddel van een gesprek waarin het rapport wordt toegelicht. Zij 
worden ook betrokken bij het opstellen van de afwegingsnotitie. 
 

Bijlagen 
Rapportage: Onderzoek naar noodzakelijke maatregelen ten behoeve van de oversteekbaarheid 
Rillaerse Baan 
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