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Kennisnemen van 
Stand van zaken project Fietspad Gilze - Riel. 
 
Inleiding  

De fietsverbinding Riel -Gilze staat al enige tijd op de politieke en bestuurlijke agenda in Goirle.  
Op 31 juli vorig jaar bent u hierover bijgepraat. In deze RIB beschrijven we de huidige stand van 
zaken. 
 
Het gaat om de aanleg van een vrijliggend fietspad achter de sloot langs de noordzijde van de 
Gilzerbaan tussen Riel en Gilze. Een vrijliggend fietspad wordt door zowel de gemeente Gilze en Rijen 
als de gemeente Goirle gezien als een veilige en structurele oplossing. De aangrenzende bewoners 
hebben een bewonersgroep opgericht en stemmen in met het vrijliggende fietspad.  
 
Alternatieve opties 
Bij de keuze van een fietspad bleek de variant van het fietspad aan de noordzijde de beste keuze 
voor de bewonersgroep en beide gemeenten. Andere alternatieven bleken zowel financieel als 
technisch niet haalbaar. In veel voorkomende gevallen kan een fietsstrook op de rijbaan worden 
aangelegd. Dit is op deze locatie niet veilig. Er is te weinig ruimte omdat de weg ongeveer 5 meter 
breed is en een fietsstrook ongeveer 2 meter moet zijn aan iedere kant van de rijbaan.  
Aan de zuidkant van de rijbaan is ook gezocht naar mogelijkheden voor een vrijliggend fietspad van 3 
meter breed. Hier is echter geen plaats omdat er dan veel bomen moeten worden gekapt en een 
sloot verlegd moet worden. Bovendien moet er dan een oversteekplaats voor fietsers worden 
gecreëerd. Dit komt de verkeersveiligheid niet ten goede.  
 
In 2018 is door uw raad een krediet vastgesteld voor de aanleg van de noordelijke variant. 
 

Financiën 
Uitgangspunt bij het huidige krediet is dat we 50% subsidie krijgen van de subsidiabele kosten op 
basis van de oude subsidieregeling van de provincie.  
Al vanaf medio 2019 is de provincie bezig met een nieuwe opzet van een “financiële bijdrage” (in de 
oude regeling “subsidie” genoemd). Eind dit jaar wordt pas duidelijk hoe deze nieuwe opzet eruit 
komt te zien en wordt duidelijk welke financiële consequenties dit heeft voor Goirle. De 
voorbereiding voor de aanleg van het fietspad is hierdoor nog niet gestart. 
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Aankoop percelen 

Om het vrijliggende fietspad te kunnen aanleggen is grondaankoop van een aantal particulieren 
nodig. In eerste instantie is daarbij geprobeerd om met de gehele groep grondeigenaren tot een prijs 
te komen. Dat is niet gelukt. Eind 2019 is daarom een proces gestart om met iedere individuele 
grondeigenaar tot overstemming te komen. 
 

Planning en proces 
Met de gemeente Gilze en Rijen en de werkgroep zal z.s.m. een vervolgoverleg plaatsvinden zodra er 
duidelijkheid is over de bijdrage van de Provincie en het proces rondom de grondaankoop. Het is 
onze bedoeling om de technische voorbereiding van het fietspad plaats te laten vinden in 2021. Het 
fietspad kan dan in 2022 worden aangelegd.  
 


