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Bereikbaarheid 

openbaar vervoer en fiets: 

www.brabant.nl/route 

Datum 

1 februari 2022 

Ons kenmerk 

C2292576/5016337  

Uw kenmerk 

- 

Contactpersoon 

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

Telefoon 

(06) 52 79 43 69 

Email 

mschoenmaker@brabant.nl 
 

Bijlage(n) 

- 

Bij brief van 17 januari 2022, ingekomen op 17 januari 2022, heeft u namens 

de VVD fractie schriftelijke vragen gesteld. 

 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt. 

 

1. Bent u bekend met het feit dat bewoners van de Broekdijk in Hulten zich 
zorgen maken over de verkeersveiligheid op de Uitvang? 
Antwoord: Ja, we zijn bekend met de situatie en de zorgen van de bewoners. 

We zijn hierover al in overleg getreden met de gemeente Gilze en Rijen. 

 

2. Bent u het eens met de VVD dat de provincie er alles aan moet doen 
snelfietsroutes zo veilig mogelijk te maken? 
Antwoord: Ja, we delen uw mening dat verkeersveiligheid erg belangrijk is. 

Verkeersveiligheid is bovendien één van de vijf pijlers voor het Brabantse 

fietsnetwerk.  

 

3. Kunt u aangeven wat aan dit deel van de snelfietsroute feitelijk aangepast is 
om het geschikt te maken als snelfietsroute? 
Antwoord: De bestaande weg is ingericht als fietsstraat waar de auto te gast is. 

Hiertoe is onder andere de weg verbreed en in een rode verharding uitgevoerd, 

zijn de markeringen aangepast en zijn de verkeersborden waar nodig 

vervangen. Gelet op het aantal motorvoertuigen in relatie tot het aantal fietsers 

dat gebruik maakt van deze weg, is dat een logische en veilige maatregel. 

 

4. Kunt u aangeven welke mogelijkheden er zijn om dit deel van de 
snelfietsroute veiliger te maken? 
Antwoord: Nee, niet op dit moment. De gemeente Gilze en Rijen brengt eerst 

objectief in beeld wat de problemen precies zijn. Zij houdt op korte termijn 

tellingen (aantallen) en metingen (snelheden) op dit stuk van de snelfietsroute. 



 

 

 

Datum 

1 februari 2022 

Ons kenmerk 

C2292576/5016337 

  2/2 

Daarna zal een verkeersveiligheidsaudit voor deze route worden uitgevoerd. 

Afhankelijk van de uitkomsten is het aan de gemeente als bevoegd 

wegbeheerder van de Uitvang om zo nodig maatregelen te treffen. 

 

5. Bent u bereid om extra in te zetten op het verbeteren van de 
verkeersveiligheid op dit deel van de snelfietsroute en zo ja, hoe dan? Op welke 
termijn verwacht u resultaat? Bent u bereid PS hierover te informeren en zo nee, 
waarom niet? 
Antwoord: Nee, dat is primair aan de gemeente als bevoegd wegbeheerder. 

De conclusies die worden getrokken op basis van de tellingen, metingen en de 

verkeersveiligheidsaudit vormen de basis voor de keuze van de gemeente of en 

welke maatregelen zij wil treffen. Wij denken wel met de gemeente hierin mee.  

De doorlooptijd is afhankelijk van de snelheid waarmee het voornoemde 

onderzoek en de audit worden uitgevoerd. Het uitgangspunt is wel dat 

eventuele maatregelen uitgevoerd zijn vóórdat het Tilburgse deel van de F58 

naar verwachting in de komende zomerperiode geopend wordt.  

Het is niet gebruikelijk om u separaat te informeren over uitvoeringskwesties die 

in regie bij een gemeente zijn. Over de voortgang van de realisatie van de F58 

wordt u via de reguliere begrotingsrondes op de hoogte gehouden. 

 

 

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) 

 
 

 


