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Op 22 december 2020 ontvingen wij raadsvragen van de politieke partijen D66 en Lijst Riel-Goirle 
inzake de veilige fietsverbinding Riel/Gilze op basis van artikel 40 Reglement van Orde. Op 20 januari 
2021 hebben wij u geïnformeerd over de vertraging in de beantwoording. Inmiddels is deze gereed. 
Wij bieden u uiteraard excuses aan voor de late beantwoording. 
Hieronder treft u de gestelde vragen aan, met het daarbij behorende antwoord. 
 
Vragen: 

1. Wat is de status van de aanvraag van de gemeente Goirle? 
2. Bent u voornemens om deze aanvraag in januari 2021 in te dienen zodat er met de realisatie 

van de veilige fietsverbinding Riel-Gilze in 2022 begonnen kan worden? 
 

Antwoord: 
In 2020 is door de gemeente Goirle, in samenwerking met de gemeente Gilze-Rijen, de aanleg van 
een fietsvoorziening tussen Riel en Gilze voorbereid. Op basis van deze voorbereiding is het project 
onderdeel van het uitvoeringsprogramma mobiliteit Noord-Brabant. Op basis van de voorbereiding is 
in januari 2021 een bedrag van € 187.261,00 toegekend aan de gemeente Goirle. Dit is een bijdrage 
op basis van de geraamde mobiliteitskosten (voorheen subsidiabele kosten). De status van het 
project is dus dat deze volop in voorbereiding is. 
 
Het is mogelijk om de formele aanvraag in te dienen vanaf 25 maart 2021. Die is ten behoeve van 
uitvoering vanaf 2022. Het project moet uiterlijk 2024 gereed zijn.  Het College is voornemens de 
formele aanvraag te doen. Hierbij is er wel een belangrijke kanttekening. Tijdens de voorbereiding 
van dit project is de subsidie structuur van de Provincie Noord-Brabant gewijzigd. Hierdoor is de 
bijdrage van de provincie lager dan oorspronkelijk begroot. Dit betekent dat de geraamde financiële 
inspanning van de gemeentelijke Goirle hoger wordt. Hiervoor komt het college op korte termijn met 
een aangepast financieel voorstel naar de gemeenteraad.  
_________________________________________________________________________________ 


