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Evaluatie Tilburgseweg 
  
  
Aanleiding 

De Tilburgseweg is in 2018 heringericht en sinds week 43 (2018) heropend voor al het verkeer. 

Er zijn aanpassingen getroffen ten aanzien van verkeersmaatregelen. De belangrijkste aanpassing is 
de rijrichting voor het gemotoriseerd verkeer. De weg was ingericht als een éénrichtingsweg, dit is 
gewijzigd naar een twee rijrichtingenweg. Deze wijziging geldt niet voor het zwaar verkeer. De 
Tilburgseweg is voor zwaar verkeer nog steeds een éénrichtingsweg (enkel bereikbaar vanuit de 
Dorpstraat richting de Kalverstraat).  
 
Inleiding 

De gemeente Goirle heeft de nieuwe (verkeer)situatie op de Tilburgseweg geëvalueerd. Deze 
evaluatie heeft betrekking op de verkeersveiligheid en de wegkwaliteit.  

In de evaluatie zijn zowel de subjectieve als de objectieve verkeersveiligheid meegenomen. 
Wegkwaliteit is een breed begrip en kan op vele manieren geïnterpreteerd worden. Voor deze 
evaluatie is uitgegaan van het begrip wegkwaliteit vanuit de beleving van de winkeliers op de 
Tilburgseweg. De reden hiervan is, dat de winkeliers één van de directe belanghebbenden zijn die 
dagelijks de weg aanschouwen. Verder kunnen de winkeliers aan de hand van hun ervaringen een 
goed beeld schetsen van zowel de oude als nieuwe verkeerssituatie. 

Tot slot, kan de gedraaide omzet van de winkeliers een beeld geven over de bereikbaarheid en 
toegankelijkheid van de winkels.  
 
Werkwijze Evaluatie 

In deze evaluatie is gekozen voor een onderzoeksmethode waarbij de (verkeer)situatie met 
betrekking tot het herinrichten van de Tilburgseweg, zowel objectief als subjectief wordt 
geëvalueerd. Het subjectief deel van het onderzoek is het inzichtelijk maken van de bevindingen en 
ervaringen van de Politie, BOA’s en de winkeliers. Het objectieve gedeelte gaat over de cijfers van het 
aantal geregistreerde verkeersongelukken, uitgeschreven bekeuringen en het aantal binnengekomen 
meldingen bij de gemeente Goirle voor zowel vóór als na het herinrichten van de Tilburgseweg. 

 
 Subjectieve verkeersveiligheid  

Onder subjectieve verkeersveiligheid wordt het gevoel van verkeersveiligheid verstaan. De gemeente 
Goirle heeft voor gekozen om voor deze evaluatie de volgende partijen en betrokkenen te 
benaderen: 

- De Buitengewoon Opsporingsambtenaar van de gemeente Goirle( BOA) dhr.L. (Louis) 
Gelderman; 

- De politie, J. (Jesper) Lenderink (Wijkagent Tilburgseweg); 
- Contactpersoon Centrum Management dhr. Peter Simons (eigenaar de kaas winkel). 
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Tijdens het interview zijn de volgende vragen en onderwerpen besproken: 

- De bevindingen van de nieuwe verkeerssituatie ter plaatse van de Tilburgseweg op basis van 
gesprekken op straat met de weggebruikers en omwonenden; 

- De vaktechnische bevindingen op het gebied van verkeersveiligheid, bereikbaarheid, 
toegankelijkheid en sociale veiligheid; 

- De geregistreerde verkeersongevallen op de Tilburgseweg vanaf de heropening van deze weg 
(week 43, 2018). 

 
x BOA en de politie  

De reacties van zowel BOA als de wijkagent over de nieuwe (verkeer)situatie op de Tilburgseweg zijn 
positief. Zij geven aan dat vlak na de heropening van de Tilburgseweg de weggebruikers moeite 
hadden met het begrijpen van de situatie, wat heel verklaarbaar is. Het inplannen van een 
zogenaamde gewenningsperiode door de gemeente Goirle was een goede en klantvriendelijke actie. 
Hierbij werd het uitschrijven van bekeuringen bij het overtreden van de verkeersregels in de nieuwe 
situatie voor een periode van 6 weken uitgesteld en bleef het in deze periode enkel bij het 
waarschuwen van de overtreders. Op deze manier kreeg de weggebruiker de tijd om aan de nieuwe 
situatie te kunnen wennen. 

De nieuwe verkeerssituatie op de Tilburgseweg voor wat betreft de rijrichtingen wordt door zowel de 
toezichthouders als de aanwonenden als positief ervaren. Hierdoor is de bereikbaarheid van het 
centrum en de woningen in het centrum aanzienlijk verbeterd. De verkeersveiligheid op de 
Tilburgseweg lijkt in eerste instantie verminderd. Echter, doordat het drukker is geworden letten de 
weggebruikers meer op elkaar en op de weg. Dit vergroot juist de (objectieve) verkeersveiligheid op 
de Tilburgseweg, wat ook terug te zien is in de cijfers. Het aantal geregistreerde verkeersongelukken 
op de Tilburgseweg ter hoogte van het centrum laat een daling zien. Deze daling heeft met name 
betrekking op het Langzaam verkeer. Ook het aantal binnengekomen meldingen bij zowel BOA, de 
politie als gemeentelijk meldpunt laat een aanzienlijke daling zien. Voorgaande wordt verder 
toegelicht bij het onderdeel objectieve verkeersveiligheid.  

Wat beide heren verder opvalt is - dat inwoners van mening zijn dat het op Tilburgseweg drukker is 
geworden- de weggebruikers en de omwonenden positief zijn over de nieuwe situatie.  

Ten aanzien van de nieuwe situatie op de Tilburgseweg worden de volgende punten door zowel de 
BOA als de politie aangedragen als aandachtpunten; 

o Het laden en lossen 
Het is zaak om opnieuw te kijken naar de locatie van de parkeerplaatsen voor het laden en lossen 
binnen de blauwe zone. Het is voor chauffeurs soms niet duidelijk of ze wel of niet daar mogen 
staan. Hierdoor ontstaan situaties waarbij de bestel(vracht)auto’s langs de weg gaan laden en 
lossen.  

De intensiteit/ capaciteit verhoudingen van het laden en lossen op parkeerplaatsen binnen de 
nieuwe verkeerssituatie op de Tilburgseweg is ook een aandachtspunt. De vraag is of het huidige 
aantal laad en los parkeerplaatsen en de locatie waar deze liggen, past binnen de nieuwe situatie 
van de Tilburgseweg. 

o Route vrachtverkeer 
Ondanks dat supermarkten in het centrum afspraken hebben gemaakt met de leveranciers over 
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de nieuwe rijroutes en de leveringstijden worden deze afspraken niet altijd nageleefd, omdat de 
vervoerders telkens andere chauffeurs inzetten die niet op de hoogte zijn of worden gebracht 
van de gemaakte afspraken. Daarom blijft dit een lastig punt waar de gemeente geen andere 
oplossing voor heeft, dan handhaven.  

 
x Centrummanagement  

Het centrummanagement heeft in haar reactie de dagelijkse waarnemingen genoteerd. Het inrichten 
van de Tilburgseweg als twee richtingsverkeer (behalve vrachtverkeer) wordt als een positieve 
verandering genoemd. De bereikbaarheid van de Tilburgseweg is ten opzichte van de situatie vóór de 
herinrichting verbeterd. De nieuwe verkeerssituatie (het verlaten van het centrum in twee 
rijrichtingen) is ook gunstiger voor weggebruikers die onbekend zijn in de omgeving. Voor wat betreft 
het langzaam verkeer is deze in de nieuwe situatie niet in de verdrukking gekomen, ondanks de 
zorgen die er vooraf waren voor de positie en veiligheid van de fietsers na de 
herinrichtingswerkzaamheden. De aanwezigheid van de fietsers op de rijbaan matigt de 
verkeerssnelheid en voorkomt dat te hard wordt gereden door automobilisten. Helaas zijn er nog 
altijd automobilisten die zich niet aan de verkeersregels en snelheid houden en dit vraagt om meer 
toezicht en handhaving. Ook de voetgangers zijn in de nieuwe situatie vooruitgegaan. Dankzij de 
overzichtelijke en goede uitstraling van het ontwerp hebben de voetgangers voldoende ruimte (en 
tijd) om veilig over te steken.  

Ten aanzien van de nieuwe situatie op de Tilburgseweg worden de volgende punten door het 
centrummanagement aangedragen als aandachtpunt: 

o Verlichting is niet overal op de Tilburgseweg optimaal. 
Er wordt aangegeven dat het erop lijkt dat het aantal lichtmasten in vergelijking met de situatie vóór 
de herinrichting is verminderd of dat de verlichting minder sterk is. Het lijkt erop dat nu langs de weg 
vaker donkere/minder verlichte stukken voorkomen. 

o Snelheid  
De rijsnelheid is nog te hoog op de Tilburgseweg. Weliswaar heeft het nieuwe ontwerp (twee 
richtingsverkeer met fietsers op de rijbaan) ervoor gezorgd dat de fietsers een positief effect hebben 
op verlaging van de snelheid van automobilisten.  

o Navigatiesystemen zijn niet bijgesteld. 
De Tilburgseweg is volgens de nieuwe situatie ingericht als een twee richtingsweg. Deze wijziging 
(van één richtingsweg naar twee richtingsweg) is nog niet overgenomen door o.a. TomTom.  

o Vrachtverkeer. 
Het twee richtingsverkeer geldt niet voor het vrachtverkeer. Deze is door middel van verkeersborden 
aangegeven. Desondanks wordt de weg door het vrachtverkeer ook als een tweerichtingsweg 
gebruikt. 

o Invalidenparkeerplaats 
Aandacht voor de locatie van de invalideparkeerplaats nabij de Dorpstraat. Automobilisten die 
gebruik willen maken van de invalideparkeerplaats en vanuit de richting Tilburg komen moeten tegen 
de rijrichting in gaan parkeren, dit kan leiden tot verwarrende situaties.  
 
Objectieve verkeersveiligheid 

Naast de subjectieve verkeersveiligheid, is ook gekeken naar de objectieve verkeersveiligheid. Door 
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de objectieve verkeersveiligheid inzichtelijk te maken worden de werkelijke gevolgen van een 
ruimtelijke verandering voor de verkeersveiligheid in beeld gebracht. Het inzichtelijk maken van de 
objectieve verkeersveiligheid gebeurt door het vergelijken van de cijfers voor de geregistreerde 
verkeersovertredingen en verkeersongevallen vóór en na de herinrichting van de Tilburgseweg.  

 

o Uit de registratie van de politie blijkt, dat tussen september 2017 en september 2018 op de 
Tilburgseweg te Goirle er acht verkeer gerelateerde meldingen zijn geweest. Dit zijn er zeven 
meer dan in de periode van september 2018 tot nu. 

 

o De geregistreerde meldingen en bekeuringen van de BOA van voor de periode van 
herinrichting (2017) en na de herinrichting (2019) laten zien dat de nieuwe verkeersinrichting 
en de blauwe zone niet duidelijk zijn voor de weggebruiker. Deze constatering komt overeen 
met de waarnemingen en aandachtspunten van zowel Politie, BOA en de contactpersoon van 
het centrummanagement. 
 

o Meldingen gemeente Goirle 
Na heropening van de Tilburgseweg zijn er in totaal 7 meldingen binnen gekomen bij het 
meldpunt van de gemeente Goirle. Van deze 7 binnen gekomen meldingen, hebben twee 
meldingen betrekking tot de overzicht van de oversteekplaats voor de fietsers in de bocht 
van Dorpstraat naar de Tilburgseweg. De andere 5 meldingen gaan over de grote 
verkeersintensiteit (1 melding), hard rijden ( 1 melding), de verlichting ( 1 melding) en de 
rijroute van het vrachtverkeer ( 2 meldingen).  
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De feitelijke constateringen Tilburgseweg 2017 en 2019 

 2017 (12 
mnd) 

2019 (6 mnd) 

Parkeerschijfzone waarschuwing 42 46 

Parkeerschijfzone bekeuring 2 4 

Verboden in te rijden bekeuring (C)* 3 6 

Verkeerde rijrichting bekeuring (C3)  3 3 

Verkeerde rijrichting bekeuring (C4)  2 1 

Invalide parkeerplaats bekeuring 6 3 

Laden/lossen bekeuring 1 5 

Laden/lossen waarschuwingen  2 0 

Stilstaan op trottoir bekeuring  5 1 

Stilstaan op trottoir waarschuwing 4 0 

Totaal 70 69 

Tabel 1, overzicht bekeuringen en waarschuwingen  BOA op de Tilburgseweg. 
*Dit heeft betrekking op het vrachtverkeer 

 

Conclusie 

De evaluatie van de verkeersveiligheid van de Tilburgseweg laat zien dat de herinrichting in grote 
lijnen een succes is en als positief wordt ervaren. Het ontwerp wordt als overzichtelijk en duidelijk 
ervaren. Ondanks de toegenomen verkeersintensiteit -veroorzaakt door het twee richtingsverkeer- 
wordt deze maatregel als positief ervaren. Ook voor het langzaam verkeer wordt de nieuwe 
verkeerssituatie gezien als winst, aangezien fietsers nu medebepalend zijn voor de snelheid van al 
het verkeer. 

Er zijn ook aandachtspunten, namelijk; 

x Zowel uit de interviews als de cijfers wordt geconstateerd dat de weggebruiker te maken 
heeft met een gewenningsperiode.  

x De nieuwe situatie omtrent het twee richtingsverkeer voor het vrachtverkeer en het 
parkeren (laden/lossen en de blauwe zone) blijven extra aandacht verdienen.  

 


