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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?

De voorbereidende onderzoeken in de 
stationsomgeving gaan door. Denk aan 
archeologische onderzoek, het opsporen van niet 
gesprongen explosieven, bodemverontreiniging 
en nadere onderzoeken naar grondwaterstroming 
en effecten in relatie tot de Gilze-Rijenbreuk.

Er vinden ecologische voorbereidings-
werkzaamheden plaats, zoals het creëren van 
alternatieve leefruimtes voor vleermuizen.

De voorbereidingen van het saneringsplan MJPG 
waren al in gang gezet en worden gecontinueerd. 
Dit is een plan waarmee ProRail de maatregelen 
aangeeft die het treft om het bestaande geluid 
te reduceren, zoals omschreven in de Wet 
milieubeheer. 

Er vinden werkzaamheden plaats in het kader van 
de provinciale projecten voor de onderdoorgang 
bij de N631 en de snelfietsroute vanaf de N631 tot 
aan de Vincent van Goghstraat.

De overleggen met ProRail, NS, Ministerie van I&W 
over de trillingen in de bestaande situatie worden 
voortgezet.

WAT IS ER DE AFGELOPEN  

PERIODE GEBEURD?

Het bestemmingsplan is nog niet vastgesteld. 
De gemeenteraad heeft aangegeven dat de 
gemeente en haar partners (Provincie, Rijk en 
ProRail) eerst een oplossing moeten vinden voor 
het financieel tekort. Hierover zijn partijen vanaf 
eind 2021 in overleg.

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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N631 RIJEN - OOSTERHOUT

De provincie Noord-Brabant werkt aan de 
doorstroming, leefbaarheid en veiligheid op de 
provinciale weg N631 tussen Oosterhout en Rijen. 
Er heeft groot onderhoud plaatsgevonden en in 
Rijen wordt gewerkt aan een spooronderdoorgang 
in combinatie met de kruising Nassaulaan. 

Als alle voorbereidende werkzaamheden voor de 
onderdoorgang zijn afgerond, wordt aan het begin 
van de zomer gestart met de aanleg van een 
tijdelijke bypass. De bypass zorgt ervoor dat het 
verkeer tijdens de werkzaamheden door kan gaan. 
De werkzaamheden duren de hele zomer.

Meer informatie

Ga naar www.brabant.nl/N631 en klik door 
naar alle informatie over dit project, inclusief 
de mogelijkheid om je aan te melden voor de 
nieuwsbrief.

NIEUWE FASE
In de komende periode onderhandelen Rijk, 
provincie en gemeente over het vervolg van 
het project vernieuwen stationsomgeving Rijen. 
Partijen moeten het eens worden over scope 
(wat valt wel en wat valt niet onder het project), 
governance (projectaansturing), risicoverdeling 
en financiën. We houden er rekening mee dat we 
in het najaar de gemeenteraad kunnen vragen om 
het benodigde bestemmingsplan vast te stellen. 

Dit betekent ook dat het ontwerp van de 
onderdoorgang en de nieuwe perrons, alsook 
het ontwerpen van de inrichting openbare 
ruimte Stationsplein, Stationsstraat en 
Julianastraat zijn stilgelegd tot het moment dat er 
overeenstemming is bereikt. 

Wij blijven u informeren over de ontwikkelingen 
via bijvoorbeeld deze nieuwsbrief. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de uitkomsten van de 
onderhandelingen, hoort u hiervan. In de tussentijd 
kunt u met vragen terecht bij het secretariaat 
projecten (secretariaatprojecten@abg.nl) of bij 
onze omgevingsmanager  Nathalie van Baardwijk-
Touw (nathalietouw@abg.nl).

COALITIEPROGRAMMA: FIETS- EN VOETGANGERSTUNNEL

In 58 minuten kun je straks van hartje Breda in het centrum van Tilburg 
staan. Zonder file en zonder parkeerstress, maar lekker op de fiets! De 
snelfietsroute Breda-Tilburg (F58) is een samenwerking tussen de gemeenten 
Breda, Oosterhout, Gilze en Rijen en Tilburg en de provincie Noord-Brabant. 
Het oostelijke deel van de snelfietsroute is al opengesteld. De komende jaren 
wordt het westelijke deel van deze snelfietsroute, vanaf het NS-station in 
Rijen richting Breda, aangelegd.

Meer informatie

Meer weten over het tracé van de snelfietsroute door Rijen? 
Kijk op www.gilzerijen.nl/snelfietsroute. 
Meer weten over alle snelfietsroutes in Brabant? 
Kijk dan op www.sjees.nl.

VLEERMUISKASTEN
In verband met de toekomstige sloop van 
woningen aan de westzijde van de Julianastraat 
is de gemeente, samen met adviesbureau 
idverde Advies, op zoek gegaan naar geschikte 
locaties (woningen/panden) voor tijdelijke 
vleermuiskasten. In enkele woningen aan de 
Julianastraat verblijven namelijk vleermuizen. We 
willen ervoor zorgen dat deze vleermuizen na de 
sloop een nieuw onderkomen krijgen. En dankzij 
de medewerking van een aantal bewoners uit de 
Spoorlaan Zuid kunnen we de vleermuizen een 
veilig, nieuw onderkomen bieden. Begin juni gaat 
idverde Advies onder begeleiding van een ecoloog 
in totaal negen zomer- en paarkasten en twee 
kraamkasten ophangen. 

Locaties gezocht

We zijn nog op zoek naar geschikte locaties voor 
twee kraamkasten. Meer informatie of interesse 
om daaraan mee te werken? Stuur een mail naar 
secretariaatprojecten@abg.nl.

Voorbeeld van vleermuiskasten tegen een gevel

SNELFIETSROUTE 

BREDA-TILBURG

Op 15 april 2022 presenteerden Kern’75, Groen Gilze 
en Rijen en de PvdA het coalitieprogramma 2022-
2026. In dit programma kiest de nieuwe coalitie 
voor een tunnel voor fiets- en voetgangersverkeer. 

In het coalitieprogramma 2022-2026 staat het 
volgende: “In de spoorzone gaan we een tunnel 
met een hoogte van ca. 2.50 meter realiseren voor 
het fiets- en voetgangersverkeer. Hulpdiensten 
met een beperkte hoogte mogen erdoor. Voor 

voertuigen die niet door de tunnel passen zoals de 
brandweer zoeken we een andere oplossing.”

Als de gemeenteraad hiermee instemt, betekent 
dat een andere opdracht voor het project. In 
2019 gaf de gemeenteraad opdracht om een 
onderdoorgang te ontwerpen voor het lokale 
verkeer (fietsers, voetgangers en auto’s) en de 
hulpdiensten.
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