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Nieuwsbrief 

Spoorzone Rijen
De gemeente Gilze en Rijen wil een spoorzone ontwikkelen waar het goed en veilig wonen, werken en reizen is. Centraal staat daarin de stationsomgeving, de verbinding 
met de rest van de gemeente en de bereikbaarheid en ontwikkeling van Rijen Zuid. We willen een veilige oversteek voor al het lokale verkeer, een aantrekkelijk gebied, 
veilige perrons en geluidswerende maatregelen. Maar ook een frisse, groene en moderne uitstraling van de stationsomgeving die past binnen de kern Rijen. Daar werken 
we samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Noord-Brabant, NS, ProRail, inwoners en bedrijven aan. Met deze nieuwsbrief houden wij 
u graag op de hoogte van de stand van zaken en wat we de komende periode gaan doen.
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CoronacrisisWat is er de afgelopen periode gebeurd? 
Hieronder leest u per onderwerp terug wat 
er de afgelopen periode is gebeurd. 

Voorontwerpbestemmingsplan
De afgelopen periode is hard gewerkt aan 
het voorontwerpbestemmingsplan waar-
mee we planologisch mogelijk maken dat 
we de onderdoorgang van het spoor en de 
benodigde aanpassingen aan de omgeving 
kunnen realiseren. Een aantal onderzoeken 
die hiervoor nodig is, kost wat meer tijd dan 
vooraf ingeschat. Nadat het voorontwerp 
bestemmingsplan in het college is geweest, 
leggen we  het voorontwerpbestemmings-
plan inclusief de bijbehorende onderzoe-
ken ter inzage. We houden u hier van op 

de hoogte. Daarnaast zijn we van plan 
om een bijeenkomst  te organiseren voor 
betrokkenen en belangstellenden. Deze 
bijeenkomst vindt vermoedelijk januari 
plaats, waarschijnlijk digitaal in verband 
met de RIVM maatregelen. Betrokkenen en 
belangstellenden ontvangen hiervoor een 
uitnodiging. Meer informatie leest u in de 
volgende nieuwsbrief.

Bijeenkomst betrokkenen spoorzone 
op 3 november
Op dinsdag 3 november organiseerde de 
gemeente een digitale bijeenkomst voor 
bewoners en bedrijven in de spoorzone/
stationsomgeving. Tijdens deze bijeen-

komst zijn de bewoners en bedrijven geïn-
formeerd over de laatste stand van zaken 
en over de procedures rondom het bestem-
mingsplan. Na een presentatie door de pro-
grammamanager Fons Meijer was er gele-
genheid tot het stellen van vragen via de 
chat. Hiervan maakte een aantal bewoners 
gebruik. Er namen ongeveer 20  bewoners 
deel aan de digitale bijeenkomst. Na afloop 
was men tevreden over de digitale bijeen-
komst als alternatief voor een bijeenkomst 
in het gemeentehuis. Vanwege de corona-
maatregelen is een fysieke samenkomst 
voor een overleg op dit moment niet mo-
gelijk. De presentatie van deze bijeenkomst 
kunt u vinden op www.gilzerijen.nl/spoor. 

De coronacrisis heeft nog steeds invloed op 
ons dagelijkse leven. Wij hopen dat u deze 
nieuwsbrief ontvangt in goede gezondheid. 

Wij werken verder aan het programma 
Spoorzone en informeren u graag via deze 
weg over de laatste stand van zaken.
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Deze nieuwsbrief is voor de omwonenden 
van het spoor in Rijen en andere geïnteres-
seerden. De nieuwsbrief wordt verspreid via 
Weekblad Gilze en Rijen en is te downloa-
den op www.gilzerijen.nl/spoor. Wilt u deze 
nieuwsbrief digitaal ontvangen? Stuur dan 
een mail naar secretariaatprojecten@abg.
nl met vermelding van uw naam en e-mail-
adres.

Wat is de planning  
voor de komende jaren?
De planning voor de komende jaren ziet er als volgt uit: 
• 2021-2022:  proceduretijd (bestemmingsplan, vergunningen)
• 2023:  aanbesteding van de werkzaamheden
• 2024:  start realisatie onderdoorgang

Opbrengst informatiebijeenkomst 
Spooronderdoorgang Oosterhoutseweg (N631)
De provincie Noord-Brabant voert momen-
teel groot onderhoud uit op de Oosterhout-
seweg tussen Oosterhout en Rijen. Dit met 
als doel om de doorstroming, leefbaarheid 
en veiligheid te verbeteren. Eén van de 
twee deelprojecten bestaat uit het maken 
van een spooronderdoorgang met aanlig-
gende kruisingen. Op 22 en 29 september 
2020 vonden informatiebijeenkomsten 
plaats, waarbij betrokkenen informatie 
kregen over het Voorontwerp bestem-
mingsplan. 

Het projectteam N631 van de Provincie 
Noord-Brabant en adviesbureau Antea 
Group hebben tijdens de bijeenkomsten 
een presentatie over het bestemmingsplan 
gegeven. Ook was er de mogelijkheid om 
vragen te stellen en te reageren op de plan-
nen. Door het coronavirus (COVID-19) werd 
geïnteresseerden gevraagd zo veel mogelijk 

deel te nemen aan de online informatie-
bijeenkomst. Van deze mogelijkheid is goed 
gebruik gemaakt. Bij de bijeenkomsten sa-

men waren ongeveer 50 geïnteresseerden. 
Meer informatie over dit onderwerp vindt 
u op: www.brabant.nl/N631.

Renovatie stationsgebouw
De renovatie van het stationsgebouw van 
NS-station Gilze-Rijen is klaar. Nu de stei-
gers verdwijnen, is het resultaat steeds 
meer zichtbaar. Op 6 november konden de 
reizigers weer gebruik maken van het sta-
tionsgebouw.  De opening van het stations-

gebouw is vanwege de corona maatregelen 
nog even uitgesteld. 

Ook zijn er in november overige werkzaam-
heden op NS-station Gilze-Rijen. ProRail 
vervangt dan alle verlichting op het stati-

on. De werkzaamheden vinden overdag 
plaats. Tijdens de werkzaamheden slaat 
ProRail bouwmaterialen op in een depot 
op het terrein ten oosten van de parkeer-
plaats (P+R Gilze Rijen), aan de noordzijde 
van het spoor. 

Gemeente wijzigt onderdeel 
tracé snelfietsroute langs spoor 
in Rijen 

Wat gebeurt er  
de komende periode?
eind november: ondertekening bestuursovereenkomst tussen Rijk-Provincie-gemeen-

te. In de overeenkomst staan onder andere de financiële afspraken 
voor de realisatie van de spoorzone plannen.

   
december/januari: tervisielegging voorontwerp bestemmingsplan Spoorzone met bijbe-

horende onderzoeken en bijeenkomst voor betrokkenen en belang-
stellenden over het voorontwerp bestemmingsplan (waarschijnlijk 
digitale bijeenkomst).

26 januari: vergadering raadscommissie Ruimte; voorontwerp bestemmingsplan 
Spoorzone en ontwerp structuurvisie.

Het project Spoorzone heeft raakvlakken met de N631 en de Snelfietsroute. 
Graag nemen we u mee in de laatste stand van zaken. Dit doen we hieronder.

Het tracé van de snelfietsroute tussen de 
Oosterhoutseweg (N631) en de Vincent van 
Goghstraat wijzigt van de zuidzijde (Klein 
Vospad) naar de Noordzijde (grond ProRail) 
van het spoor. De meerderheid van de raad 
heeft op 2 november ingestemd met de wij-
ziging. Daarnaast vroeg de gemeenteraad 
aandacht voor de bewoners in de Venne-
weg en de Trees Kinstraat. Zij maken zich 
zorgen over de snelfietsroute die in “hun” 
rustige straat en langs een bedrijf wordt 
aangelegd. 

De gemeente is over de concrete inrichting 
van de snelfietsroute al in gesprek met de 
bewoners aan de Venneweg en het be-
drijf aan de Trees Kinstraat. Dit deel van 
de snelfietsroute wordt in 2021 als eerste 
aangelegd en maakt onderdeel uit van de 
route tussen het NS-station in Rijen en de 
gemeentegrens met Tilburg. De werkzaam-
heden zijn onlangs aanbesteed. Hierin heb-
ben de gemeente Tilburg en de gemeente 
Gilze en Rijen samengewerkt om kosten te 
besparen. 

Wat is een snelfietsroute?
Een snelfietsroute is een ruim fietspad 
zonder veel obstakels. U krijgt er als fietser 
zoveel mogelijk voorrang en hebt weinig 
hinder van ander verkeer. Het gaat er niet 
om dat u hard fietst, maar dat u gemak-
kelijk door kunt fietsen.  Of u nu op een 
gewone stadsfiets, e-bike of bakfiets rijdt, 
u bent straks van harte uitgenodigd om 
gebruik te maken van het fietspad op de 
snelfietsroute. 

Waar vind ik meer informatie over de 
snelfietsroute?
Op www.gilzerijen.nl/snelfietsroute leest u 
meer over de aanleg van de snelfietsroute 
in onze gemeente. 
Op https://sjees.nl/snelfietsroutes leest u 
meer over snelfietsroutes in de provincie 
Noord-Brabant, daarop is ook meer te lezen 
over de plannen voor de snelfietsroute Bre-
da-Tilburg. De aanleg van de snelfietsroute 
langs het spoor in Rijen maakt onderdeel 
uit van de snelfietsroute Breda-Tilburg.

Maatregelen in het openbare leven:

Beperk sociaal contact:

Opening kinderopvang en 
(speciaal) basisonderwijs. 

Basisscholen halveren 
groepsgroo�e in de klas. 
Kinderen gaan de hel� van 
de tijd naar school. De andere 
hel� volgen ze onderwijs 
op afstand.

Vanaf 11 mei

 Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351 

Maatregelen tegen het coronavirus

21 april 2020

Houd 1,5 meter 
afstand.

Was vaker je 
handen.

 .

Blijf zoveel 
mogelijk thuis.

Heb je verkoudheids-
klachten? Blijf dan thuis 
en ziek uit. Ben je ook 
benauwd en/of heb je 
koorts? Dan moet iedereen 
in het huis thuisblijven.

Ga alleen naar buiten voor 
boodschappen, een frisse 
neus of om iets voor een 
ander te doen.

 

Kinderen t/m 12 jaar kunnen 
georganiseerd en onder 
begeleiding samen buiten 
sporten. Wedstrijden niet 
toegestaan. 

Jongeren van 13 t/m 18 jaar 
kunnen georganiseerd en 
onder begeleiding samen 
buiten sporten op 1,5 meter 
afstand. Wedstrijden niet 
toegestaan. 

Topsporters kunnen binnen- 
en buitentrainingen 
herva�en, op 1,5 meter 
afstand. Wedstrijden niet 
toegestaan. 

Zelfstandig wonende ouderen 
(70+) kunnen door één of 
twee vaste personen worden 
bezocht.

 
Werk thuis wanneer dit 
mogelijk is. 

Uitzondering voor gezinnen / huishoudens 
en kinderen t/m 12 jaar. 

 
Groepsvorming van meer 
dan twee personen is alleen 
toegestaan als er 1,5 meter 
afstand wordt gehouden. 

Alle evenementen met een 
vergunnings- en meldplicht 
zijn verboden.

Tot 1 september:Vanaf 29 april

Het overige onderwijs blij� 
gesloten. 

T/m 19 mei:

Alle eet- en drinkgelegenhe-
den zijn gesloten. Bezorgen 
en a�alen blij� mogelijk. 

Sportverenigingen (18+), 
�tnessclubs, sauna’s, casino’s, 
speelhallen en seksinrichtin-
gen zijn gesloten. 

Publieke locaties zoals musea, 
concertzalen, theaters, 
sportclubs zijn gesloten. 

Het uitoefenen van alle 
contactberoepen is verboden.

Samenkomsten zijn 
verboden.

Hoest en nies in 
je elleboog.

Gebruik papieren 
zakdoekjes. 

Schud geen handen.


