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Aan alle bewoners van de Rijksweg en Baarschotsestraat 
te Dorst 

 
 
Denk mee over de snelfietsroute Tilburg-Breda  
 
Graag nodigen we u uit om mee te denken over het tracé van de snelfietsroute Tilburg - 
Breda. Het had onze voorkeur om met u om tafel te gaan en op die manier uw mening en 
ideeën te horen. Helaas is dit door de corona maatregelen nu en in de nabije toekomst niet 
mogelijk. Daarom komen we met een digitaal alternatief.  
 
Denk mee, over het tracé!  
U kunt meedenken via de website www.oosterhout.nl/snelfietsroute-tilburg-breda. Op deze 
webpagina vindt u een interactieve kaart waar u uw mening kunt geven over het tracé. Naast 
uw mening staat er ook aanvullende informatie bijvoorbeeld over de totstandkoming van de 
snelfietsroute Tilburg - Breda en ook de randvoorwaarden waar een snelfietsroute aan dient 
te voldoen, inclusief afbeeldingen.  
 
Op de interactieve kaart hebben we twee potentiële tracés aangegeven waarop u kunt 
reageren. Als u een andere route in gedachten heeft kunt u deze ook in de reactie achterlaten 
en/of zelf tekenen in de interactieve kaart. De webpagina met de reactie mogelijkheid staat 
online van 14 april tot 26 mei 2021 . (periode verlengd)  
 
Vervolg proces 
Gedurende een periode van twee weken kunt u reactie geven op de voorgestelde tracés 
en/of uw idee geven over een alternatief tracé. Zodra de termijn van twee weken is verlopen 
worden alle reacties gebundeld en als er vragen zijn gesteld worden deze beantwoord door 
de gemeente.  
 
Vervolgens maakt de gemeente de afweging welk tracé verder wordt uitgewerkt tot een 
concept-schetsontwerp. De ingekomen reacties dienen als input voor de afweging welk tracé 
verder wordt uitgewerkt. Het concept-schetsontwerp van de snelfietsroute wordt door middel 
van een omgevingsdialoog gepresenteerd en zal er ruimte zijn om inhoudelijk reactie te 
geven op het concept-schetsontwerp.  
 
Digitaal niet vaardig?  
Geen probleem! Als u liever via pen en papier reageert, dan kunt u contact opnemen met 
Mike van de Waeter van de gemeente Oosterhout. De informatie en het reactieformulier 
wordt u dan per post toegestuurd inclusief retourenvelop.  
 
We hopen op deze wijze uw reactie te ontvangen op de voorgestelde tracés en wellicht een 
alternatief tracé voor de snelfietsroute Tilburg - Breda. Heeft u andere vragen of zijn er dingen 
onduidelijk, neem dan contact op met Mike van de Waeter via 14 0162.   
 
 
 


