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Inleiding: 
Op 13 april 2021 heeft de SP artikel 40 vragen gesteld over de nog te realiseren bushaltes voor 
streeklijn 132. In deze informatiebrief worden deze vragen beantwoord. 

 
Vragen: 
Onze fractie krijgt vragen van inwoners waarom de nieuwe, dubbele streekbushalte voor lijn 132 bij 
de rotonde-Rillaersebaan/Kempenlaan nog niet gereed is, terwijl dat eind 2018 gereed zou zijn? Dit 
zou ter vervanging komen van buurtbus 295, die in Riel is vervallen, zodat Riel een busverbinding met 
Goirle heeft. Daarover de volgende vragen: 

1. Waarom is deze bushalte voor de streekbuslijn 132 nog niet gereed? 
2. Wanneer wordt deze bushalte wel gerealiseerd is de planning? 

 
Antwoord: 
De bushaltes bij de rotonde Rillaersebaan/Kempenlaan zijn nog niet gereed vanwege een aantal 
redenen. Op de eerste plaats is er al enige tijd een capaciteitsprobleem op de post verkeer. Hierdoor 
is de continuïteit van een aantal opgaves niet optimaal geweest. Daarnaast is het haltepaar voor de 
lijn 132 onderdeel van een serie aan ingrepen. Als eerste is het vraagstuk rond de wachthalte van lijn 
2 opgelost. Deze halte is inmiddels gerealiseerd. Daarnaast wil het college, naast een haltepaar voor 
lijn 132, ter  hoogte van de rotonde een oversteekvoorziening realiseren voor voetgangers zodat er 
een verbinding ontstaat tussen de Boschkens en de Hellen. Voor zowel het voetpad als het haltepaar 
geldt dat er een aantal civiel- en verkeerstechnische aspecten spelen die het realiseren niet 
eenvoudig maken.  
 
Het college zoekt naar de meest efficiënte oplossing om zowel de voetgangersvoorziening als de 
bushaltes te realiseren. Daarom wordt er op dit moment een laatste verkeerskundige analyse gedaan 
met betrekking tot de rotonde. Met deze analyse wordt bekeken of de bypass op de rotonde 
afgesloten kan worden om ruimte te creëren op de bypass voor een bushalte en een 
voetgangersverbinding richting De Hellen. Zodra de resultaten hiervan duidelijk zijn zal het college 
een definitieve keuze maken voor de realisatie van de bushaltes en de voetgangersverbinding. Het is 
de wens om de haltes zo spoedig mogelijk aan te leggen. 
 
Overigens is het niet zo dat het haltepaar er moet komen vanwege het wegvallen van de buurtbus 
verbinding 295 met Riel. Wanneer men gebruik maakt van de buurtbus 295 kan de reiziger bij de 
huidige bushalte Mill-Hill overstappen op lijn 132 richting Riel of richting Tilburg. De halte bij de 
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rotonde is met name een aanvulling voor het noordelijke deel van de Hellen, Boschkens west en het 
industrieterrein. De nieuw te realiseren haltes dienen dus niet als vervanging. 


