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5051 LT Goirle 

Gilze en Rijen, 18 april 2021 

Betreft: fietsverbinding Gilze-Riel  

Geachte collega’s, 

 

Zoals u weet zijn onze gemeenten al sinds 2017 met elkaar in overleg over een fietsverbinding tussen 

Gilze en Riel.  

De redenen om de verkeersveiligheid voor fietsers tussen Gilze en Riel te verbeteren zijn in 

de loop der jaren alleen maar dringender geworden.  

Een veilige fietsverbinding is noodzakelijk onder andere door de relatief drukke verbinding tussen de 

twee kernen, i.v.m. sluipverkeer wanneer er file of drukte is op de A58, door toenemende druk van 

vracht- en landbouwverkeer en vanwege het smalle wegdek, waarop het gemotoriseerde verkeer te 

hoge snelheden aanhoudt.  

In onze beide gemeenten is uitgesproken dat er een vrijliggend fietspad tussen Gilze en Riel moet 

komen. In het bestuursakkoord 2018 – 2022 van uw gemeente lezen we als actiepunt 

"vrijliggend fietspad naar Gilze", terwijl ook onze raad meermalen de wens voor een (vrijliggend) fietspad 

tussen Gilze en Riel heeft uitgesproken.  

Tot op heden hebben de voorbereidingen nog niet tot concreet resultaat geleid, mede omdat er enige 

tijd onduidelijkheid was over de provinciale bijdrage (verandering van subsidiesystematiek). Maar ook 

omdat de planontwikkeling nog niet gereed is, er overleg met omwonenden moest plaatsvinden, er nog 

grond aangekocht moet worden etc. 

Met het oog op de regionale afstemming rondom het nieuwe regionale mobiliteitsprogramma Hart 

van Brabant en de daaruit voortvloeiende provinciale bijdragen, heeft onze raad op 

12 november 2020 unaniem een motie aangenomen, waarin wij ons college verzochten "om samen 

met de gemeente Goirle alles in het werk te stellen om de fietsverbinding Gilze-Riel (vrijliggend 

fietspad) als prioriteit in onze regio aan te (laten) wijzen." 

In aansluiting hierop hebben onze beide gemeenten in 2020 een subsidieaanvraag ingediend bij de 

provincie in het kader van het Regionaal Maatregelenpakket (RMP). Het verkrijgen van deze subsidie 

is door de gemeente Goirle expliciet benoemd als randvoorwaarde.  

De vulling van de deelprogramma's in het RMP en concrete bijdragen op projectniveau hebben in het 

portefeuillehouderoverleg Verkeer en Vervoer op 2 december jl. en op de bestuurlijke ontwikkeldag 

van 16 december jl. voorgelegen. 

 

Het resultaat is dat de gemeenten Gilze en Rijen en Goirle een substantiële bijdrage toegewezen 

hebben gekregen voor de aanleg van een vrijliggend fietspad. Voor onze gemeente betreft dat een 

bedrag van € 160.500,-- en voor uw gemeente € 187.261,--.   



Onze gemeente heeft daarnaast een investeringsbedrag in de begroting voor dit fietspad opgenomen 

en wij hebben begrepen dat dat voor uw gemeente ook geldt. Al zullen wellicht de financiële 

inspanningen groter (kunnen) zijn dan thans geraamd. 

Indien er echter niet tijdig een concreet plan voor een vrijliggend fietspad Gilze-Riel wordt 

uitgewerkt, lopen we de kans dat de voornoemde provinciale bijdrage weer komt te vervallen.  

Om een veilige fietsverbinding te realiseren, is een vrijliggend fietspad op zowel uw als ons 

grondgebied noodzakelijk.  

Dat geldt voor onze inwoners (denk aan de scholieren die vanuit Gilze naar het Mill Hill College 

in Goirle fietsen), maar ook voor uw inwoners (en toeristen) die van het tracé Zandeind-Gilzerbaan-

Rielsebaan gebruikmaken.  

 

De financiële gevolgen willen wij betrekken bij de perspectiefnota 2022. 

Wij verzoeken u daarom om ook op korte termijn een keuze te maken, zodat de planontwikkeling weer 

snel – en gezamenlijk – ter hand kan worden genomen. En zodat we de financiële consequenties af 

kunnen wegen bij de perspectiefnota 2022. 

Indien uw raad er prijs op stelt, is een delegatie vanuit onze raad gaarne bereid over dit verzoek 

nader overleg met uw raad te hebben. 

Wij hopen snel een reactie van u te mogen ontvangen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 Janet Frankemölle-Bolier,   

 fractievoorzitter CDA 

 

  

 Frits van Vugt, 

 fractievoorzitter D66 

  

 Maud van der Meer, 

 fractievoorzitter Gemeentebelang 

 

 Peter van Seters, 

 fractievoorzitter Groen Gilze en Rijen 

 

 

 Corné Machielsen, 

 fractievoorzitter Kern'75 

 

 

 Mariëlle Doremalen-van Berkel, 

 fractievoorzitter PvdA 

 

 

 Hans Rutten, 

 fractievoorzitter VVD 


