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 Datum Ons kenmerk 

 12 maart 2019 19070 

   
 Postadres Bezoekadres 

 Postbus 90155 Spoorlaan 181 

 5000 LH  Tilburg  

   

Aanleg snelfietsroute Tilburg - Waalwijk 
deelgebied Zevenheuvelenweg en Kraaivenstraat noord 

De gemeente Tilburg gaat een snelfietsroute aanleggen van Tilburg naar Waalwijk. Snelfietsroutes zijn een vrij 
nieuw fenomeen in het Nederlandse straatbeeld. Het worden ook wel ‘doorfietsroutes’ genoemd, omdat 
fietsers comfortabele, bredere fietspaden of fietsstraten krijgen en vaker voorrang krijgen. De snelfietsroute 
Tilburg - Waalwijk is naar verwachting in 2020 klaar.  
 
Deelgebied Kruising Zevenheuvelenweg en Kraaivenstraat (noord) 
Een deel van de snelfietsroute Tilburg - Waalwijk loopt via de Kraaivenstraat. Dat betekent dat er enkele 
aanpassingen worden gedaan om de route geschikt te maken. Hieronder leest u de grootste wijzigingen in de 
Kraaivenstraat. 
 
Het nieuwe fietspad wordt 4,5 meter breed en komt aan de oostzijde (even huisnummers) van de 
Kraaivenstraat te liggen. Aan de westzijde wordt een nieuwe straat voor autoverkeer aangelegd. De 
klinkerbestrating wordt vervangen door asfalt.  
 
De middelste bomenrij in de Kraaivenstraat noord, tussen het huidige fietspad en de rijbaan, zijn van slechte 
kwaliteit en moet worden verwijderd. Er worden nieuwe groenvoorzieningen aangelegd in de berm naast het 
fietspad. Hierbij wordt rekening gehouden met de veiligheid en zichtbaarheid. 
 
De kruising met de Zevenheuvelenweg wordt opnieuw ingericht. Hier komen meer opstelstroken en 
verkeerslichten om een betere doorstroming te realiseren.  
 
Voorlopige uitvoeringsplanning 
Eind april 2019 is de aannemer bekend. De gemeente verwacht dat de planning van de werkzaamheden er als 
volgt uitziet: 
-Kruising Zevenheuvelenweg + Kraaivenstraat noord tot aan de Grootvenstraat. Uitvoering in juli - november 
2019. 
 
Het uitgangspunt is dat bedrijven bereikbaar blijven tijdens de werkzaamheden. Zodra de planning definitief is, 
ontvangt u van de aannemer een brief met meer informatie en een uitnodiging voor een bewonersavond.  
 
Meer informatie 
Hebt u nog vragen, neem dan contact op met Inge van Hettema van de gemeente. Zij is van maandag tot en 
met donderdag bereikbaar via telefoonnummer 013-53 25 718 en per e-mail inge.van.hettema@tilburg.nl. 


