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Onderwerp

Veiligheid van fietsers op de Rielsebaan - Gilzerbaan
Datum

27 oktober 2020
Ons kenmerk

Geachte heer Meijer,

C2270042/4769559
Uw kenmerk

Bij brief van 6 oktober 2020, ingekomen op 6 oktober 2020, heeft u namens de
D66 fractie schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

M.J.A.J. (Mike) Schoenmaker

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Telefoon

(06) 52 79 43 69

1. Bent u bekend met de ambitie van de beide gemeenten om een vrijliggend
fietspad naast bovengenoemde weg te realiseren? En wat vindt uw College van
deze ambitie?

Email

Antwoord: Ja, we kennen het voornemen van de beide gemeenten op
hoofdlijnen. Net als de beide gemeenten zich inzet voor de verkeersveiligheid
op hun fietspaden, doen wij dat ook voor onze fietsers en fietspaden. Het
bevorderen van de verkeersveiligheid is een gemeenschappelijk speerpunt en
een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van alle betrokken overheden.

-

2. In het verleden is met de gemeenten gesproken over een (financiële)
bijdragen vanuit de provincie om deze ambitie te realiseren. Is hier nog steeds
sprake van? Waarom wil u wel/niet meebetalen aan deze ambitie?
Antwoord: Ja, we hebben een verzoek om een bijdrage ontvangen. Dit verzoek
wordt, met alle andere ingediende verzoeken, integraal afgewogen in het kader
van het nieuwe Regionale Mobiliteitsprogramma Hart van Brabant. Tijdens de
Bestuurlijke Regionale Ontwikkeldag in december dit jaar wordt dit
Mobiliteitsprogramma vastgesteld door de gemeenten uit de regio en de
provincie. Binnen dit kader wordt ook besloten over een eventuele bijdrage van
de provincie aan specifieke projecten die een hoge prioriteit hebben en
uitvoeringsgereed zijn.

mschoenmaker@brabant.nl
Bijlage(n)

3. Hoe bespreekt u de verkeersveiligheid van fietsers met de gemeenten Goirle
en Gilze-Rijen?

Datum
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Ons kenmerk

Antwoord: Zie ons antwoord op vraag 2. Met de vaststelling van het
Brabants Verkeersveiligheidsplan 2020–2024 is afgesproken dat we samen met
gemeenten zogenoemde aandachtsfietspaden identificeren. Daartoe voeren de
Brabantse gemeenten momenteel een vormtoets van het wegennet en het
fietspadennetwerk uit, alsmede een daaraan gerelateerde analyse van
verkeersveiligheidsrisico’s. Indien hieruit blijkt dat er voor de situatie op de
Rielsebaan – Gilzerbaan een prioritair verkeersveiligheidsrisico is, dan wordt dit
integraal afgewogen met andere projecten en opgaven tijdens voornoemde
Bestuurlijke Regionale Ontwikkeldag.
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4. Is deze Rielsebaan – Gilzerbaan in gesprekken met de gemeenten Goirle en
Gilze-Rijen (gezamenlijk of individueel) ooit een bespreekpunt geweest in een
overleg van (een of meerdere) gedeputeerden?
Antwoord: Ja, dit project is aan de orde gesteld in het kader van de
voorbereiding van het Regionaal Mobiliteitsprogramma Hart van Brabant tijdens
het portefeuillehoudersoverleg Hart van Brabant van 30 september 2020, maar
niet inhoudelijk al besproken.

5. Indien er geen gesprekken plaats hebben gevonden over de situatie op de
Rielsebaan – Gilzerbaan; bent u bereid om het gesprek – eventueel tijdens een
regulier overleg over het onderwerp verkeersveiligheid – aan te gaan hierover?
Antwoord: Zie ons antwoord op vraag 2, 3 en 4.

Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant genomen
besluit,
namens deze,

H.W.J. Swaans,
programmamanager Multimodale Bereikbaarheid
(In verband met de corona-maatregelen is deze brief, na vaststelling door het college, digitaal door
de verantwoordelijk programmamanager ondertekend)
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