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Deze nieuwsbrief is voor de omwonenden van het 
spoor in Rijen en andere geïnteresseerden. 
De nieuwsbrief wordt verspreid via Weekblad Gilze 
en Rijen en is te downloaden op 
www.gilzerijen.nl/spoor

Wilt u deze nieuwsbrief via e-mail ontvangen? Stuur 
dan een mail met vermelding van ‘nieuwsbrief 
spoorzone’ naar secretariaatprojecten@abg.nl.

WAT GEBEURT ER 

DE KOMENDE PERIODE?

8 juni 2021 Raadscommissie Ruimte 
bespreekt voorstellen Onderdoorgang 
Julianastraat-Stationsstraat en 
‘Structuurvisie Stedelijk Gebied Gilze en 
Rijen met aanvulling Stationsomgeving Rijen
17 juni 2021 Raad neemt besluit over 
voorstellen voor de Onderdoorgang 
Julianastraat-Stationsstraat en voor 
vaststelling ‘Structuurvisie Stedelijk 
Gebied Gilze en Rijen met aanvulling 
Stationsomgeving Rijen’
Juni 2021 Keuze architecten bureau  
voor stationsomgeving
Juli 2021 Keuze ingenieursbureau voor 
ontwerp Spoorzone
19 juli 2021 Raad neemt besluit over voorstel 
college Vaststelling bestemmingsplan N631
Zomer 2021 Start aanleg snelfietsroute 
tussen Anne Frankplein en 
Hulteneindsestraat
September 2021 Start aanleg fietsbrug  
over de Maczektunnel
September 2021 Ter inzage legging 
ontwerpbestemmingsplan 
Stationsomgeving Rijen

WAT IS ER DE AFGELOPEN 

PERIODE GEBEURD?

Het eerste deel van de snelfietsroute 
is aangelegd: vanaf Hulten 
(Hulteneindsestraat/Schaijkpad) tot de 
grens met Tilburg. Nu gaat het werk verder 
in Tilburg. Op 23 maart organiseerden we 
een online informatiebijeenkomst over de 
snelfietsroute voor bewoners die aan  
de snelfietsroute wonen. 

De structuurvisie Stedelijk Gebied Gilze 
en Rijen met voorgenomen aanvulling 
lag van 2 februari 2021 t/m 15 maart 
2021 ter inzage. Met deze aanvulling 
verwerken we de eerder vastgestelde 
Gebiedsvisie Stationsomgeving Gilze 
Rijen in de structuurvisie. We ontvingen 
2 zienswijzen/inspraakreacties op de 
structuurvisie. De beantwoording  
hiervan is verwerkt in de nota van 
zienswijzen die in de commissie Ruimte 
van 1 juni is besproken. 

Het ontwerpbestemmingsplan N631 
(o.a. voor de onderdoorgang bij de Vijf 
Eikenweg) lag ter inzage van 2 maart  
t/m 12 april 2021. We hebben 8 zienswijzen 
ontvangen en zijn nu bezig met de 
beantwoording hiervan.

Voor een goed en veilig ontwerp van de 
onderdoorgang voeren we verschillende 
technische onderzoeken uit. Bijvoorbeeld 
onderzoek naar de bodem. In april en 
mei onderzocht Hoogveld-Geonius B.V. de 
bodem in de Stationsstraat-Julianastraat. 
Dit deden ze in opdracht van ProRail en 
met toestemming van de gemeente.

We willen de Spoorzone toegankelijk maken voor 
iedereen. Daarom vroegen we Stichting Zet om 
het huidige ontwerp van de Spoorzone te toetsen 
op toegankelijkheid en om de toegankelijkheid te 
bespreken met Seniorenvereniging Rijen, een aantal 
betrokken bewoners en bewoners met een beperking 
uit de VN vrijwilligerspool. 

Stichting Zet concludeert dat het huidige 
ontwerp voldoet aan de minimale eisen voor 
toegankelijkheid. Maar ze constateren 1 knelpunt: 
het hellingspercentage aan de zuidzijde van de 
onderdoorgang. Dat is met 5% te steil. Stichting Zet 

adviseert om dit hellingspercentage aan te passen, 
zodat de onderdoorgang voor iedereen toegankelijk is.

Volgens Stichting Zet is de onderdoorgang voor 
gecombineerd gemotoriseerd verkeer, fietsers 
en scootmobielgebruikers praktisch en veilig. 
Stichting ZET adviseert wel om te zorgen voor zo 
min mogelijk snelheidsverschil tussen de gebruikers 
(gemotoriseerd verkeer max. 15 km per uur). Dan 
werkt Shared space (delen van de ruimte) goed. 
Het hellingspercentage aan de noordzijde voor 
natuurlijk aangedreven fietsen is minder comfortabel 
voor sommige ouderen en voor fietsers met een kind 

in een fietsstoeltje. Het hellingspercentage van de 
zuidzijde is te hoog.
Stichting Zet geeft verder diverse aanbevelingen 
om het toegankelijkheidsniveau te vergroten. Ook 
uit de gesprekken met bewoners kwamen een 
aantal knelpunten, suggesties en zorgen naar voren: 
belangrijke input voor de inrichting van onder andere 
het stationsplein, perrons, liften, en trappen.

Meer weten? De rapporten van stichting Zet 
(deel 1 over toegankelijkheidstoets en deel 2 over 
gesprekken bewoners) vindt u op  
www.gilzerijen.nl/spoor

STICHTING ZET TOETST ONTWERP 

OP TOEGANKELIJKHEID: 

HELLING ZUIDZIJDE KNELPUNT

De bouw van de onderdoorgang bij de Stationsstraat 
– Julianastraat in Rijen duurt naar verwachting 2 jaar. 
Tijdens de bouw kunnen onder andere de brandweer en 
andere hulpdiensten de Stationsstraat en Julianastraat 
niet gebruiken. Voor de brandweer is dit de aanrijroute 
richting vliegbasis en Rijen-zuid. Daarom onderzochten 
we alvast een tijdelijke route voor de hulpdiensten. 

Het college heeft besloten dat de brandweer tijdens 
de bouw een tijdelijke route gebruikt om Rijen-Zuid 
te bereiken: via de spoorwegovergang Vincent van 
Goghstraat door de wijk Atalanta. Hierbij houden we 

rekening met een tijdelijk langere aanrijtijd voor de 
brandweer om een calamiteit in Rijen Zuid te bereiken. 
Andere tijdelijke routes kosten minstens even veel of 
meer tijd om aan te rijden. De komende periode bekijken 
we welke tijdelijke aanpassingen nodig zijn om de 
hulpdiensten zo veilig en zo snel mogelijk via de tijdelijke 
route te laten rijden. 

In overleg met de aannemer die de onderdoorgang 
gaat bouwen, gaan we ook naar de tijdelijke routes en 
omleidingen voor omwonenden en verkeer kijken. 

ROUTE HULPDIENSTEN TIJDENS BOUW ONDERDOORGANG 

Voorstel college aan de raad

Het college stelt de gemeenteraad voor om bij het 
ontwerp van de onderdoorgang uit te gaan van 
een doorrijhoogte van 3,5 meter en een gemiddeld 
hellingspercentage van 4%. Een hellingspercentage 
van gemiddeld 4% heeft met name gevolgen voor de 
helling en de inrichting aan de zuidzijde (Julianastraat). 
De zuidelijke toerit wordt in dat geval 42 meter langer 
en schuift circa 2,5 meter westelijk op. Daarbij is het de 
bedoeling dat de nieuwe parallelweg aan de oostzijde 
wordt verlengd en dat er een gewijzigde aansluiting 
komt met de Karel Doormanstraat. Ook wil het college 

een voetgangersbrug aanleggen, zodat de bewoners uit 
de wijk (Spoorlaan Zuid, Generaal van Geenstraat) niet 
hoeven om te lopen. 
Verderop in deze nieuwsbrief leest u het advies 
van Stichting Zet over toegankelijkheid en het 
hellingspercentage.                             

Behandeling door de raad en vervolgstappen

Op 19 mei gaf de programmamanager Bart-Jan 
Kouwenhoven over bovenstaande een presentatie aan 
raads- en commissieleden. Deze was via een livestream 
te volgen. Op 8 juni 2021 bespreekt de raadscommissie 

Ruimte het voorstel van het college. De gemeenteraad 
neemt op 17 juni hierover een besluit. 
Deze tussenstap markeert een belangrijke fase in het 
project. We kunnen nu nog bijsturen op uitgangspunten, 
zonder dat dit leidt tot veel vertraging of extra kosten. 
Op basis van de uitgangspunten die we nu vaststellen, 
volgen dit jaar en volgend jaar een (ontwerp)
bestemmingsplan, een uitgewerkt eerste ontwerp van 
de onderdoorgang en een concrete begroting. Daarna 
neemt de gemeenteraad een uitvoeringsbesluit.

Meer weten? Kijk op www.gilzerijen.nl/spoor

Burgemeester en wethouders willen tegemoet komen aan een veelgehoorde wens om fietsers meer comfort te 

bieden in de nieuwe onderdoorgang aan de Stationsstraat – Julianastraat in Rijen. Als het aan het college ligt, 

wordt de toegang tot de onderdoorgang aan de zuidzijde minder steil. Om dit mogelijk te maken, wil het college 

de zuidelijke toerit verlengen. Ook is nog eens goed gekeken naar de aanrijtijden van hulpdiensten. Om lange 

aanrijtijden te voorkomen en voor de veiligheid van Rijen Zuid en de vliegbasis, is het noodzakelijk dat ook zij 

gebruik kunnen maken van de onderdoorgang. 

Meer comfort voor fietsers in onderdoorgang 

Stationsstraat – Julianastraat 

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 laatste ontwikkelingen.
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