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• Introductie groot onderhoud

• Resultaten bewonersonderzoek

• Klimaatstresstest en klimaatadaptatie

• Conceptontwerp

• Vrijheden aannemers

• Planning

• Vragen

Inhoudsopgave
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• Samenwerking gemeente Goirle en Movares

• Streven naar:
• Goed leven ‘t Ven-noord

• Groene(re) wijk

• Veilige(re) wegen

• Klimaatbestendig

Introductie – wie is wie
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• ‘t Ven-Noord; sfeervolle en groene wijk

• Gebouwd in jaren ’60 vorige eeuw

• Gebreken aan:
• Bestrating

• Openbare verlichting

• Riolering

• Conclusie:
De wijk oogt verouderd,

groot onderhoud noodzakelijk.

Introductie - historie
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Introductie - projectgebied
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• Eind 2017 bewoner-enquête gehouden

• Resultaten en terugkoppeling worden (indien mogelijk) 
opgenomen in het conceptontwerp

• 96 respondenten

• De rapportcijfers:
Verkeersveiligheid: 7,0

Uitstraling & sfeer: 7,3

Beleving groen: 7,2

Beleving parkeergelegenheden 7,0

Openbare verlichting: 6,2

Bewonersonderzoek - cijfers



24-01-2019 7

Terugkoppeling over riolering.

Bewonersonderzoek - riool

Problemen met riolering? Wateroverlast na (hevige) regenval?
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Terugkoppeling over groen.

Kap van bomen:
20% absoluut op tegen!

27% geen moeite mee, mits beperkt aantal.

50% geen moeite mee, mits herplanten.

Regenwater vasthouden in groen:
73% goed idee!

10% geen mening.

Bewonersonderzoek - groen
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• Uitgangspunt: groot onderhoud

• Opstellen conceptontwerp met prominente rol 
voor klimaatadaptatie

• Begeleiden onderzoeken

• Opstellen kostenraming

• Selecteren aannemer

• Begeleiden aannemer

Introductie - werkzaamheden

Schetsontwerp door gemeente Goirle
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• Aanbrengen verkeersplateaus op kruispunten

• Aanpassen inritten

• Indien van toepassing herstraten gebakken klinkers

• Vervangen lantaarnpalen

• Putten (kolken) vervangen

• Indien van toepassing riolering vervangen / herstellen

• Indien van toepassing stoeptegels (trottoir) en straatbanden 
vervangen.

• Openbaar groen (bomen, struiken etc.) een kwaliteitsimpuls 
geven.

Werkzaamheden aannemer
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Klimaatstresstest - neerslag (1:1000)

Water op de plekken waar het kan!



24-01-2019 12

Klimaatstresstest – hitte (2050)

Verschil tussen verharding (straten en 
gebouwen) en groen duidelijk zichtbaar.
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Klimaatadaptatie

“Voorbereiden op klimaatverandering, waarbij we rekening 
moeten houden met hevige regenbuien, periodes van 
droogte en hitte en de gevolgen van een mogelijke 
overstroming.”

College van B&W heeft besloten om klimaatadaptatie als 
speerpunt te benoemen voor dit project.

Gemeente Goirle kan dit niet alleen! Uw hulp is zeer 
gewenst!
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Klimaatadaptatie

Wat kan de gemeente Goirle doen? Een aantal voorbeelden ter illustratie.

Wat kan u doen, bijvoorbeeld:

Meer informatie over wat u kunt doen is te vinden op 
www.huisjeboompjebeter.nl

Gescheiden riolering Wadi’s Vergroenen openbare ruimte

Regenwater opvangen Vergroenen tuin Groene (platte) daken

http://www.huisjeboompjebeter.nl/
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Conceptontwerp

• Het conceptontwerp toetst of de gestelde eisen 
gerealiseerd kunnen worden. Het is slechts één 
mogelijke variant.

• Aannemer stelt uiteindelijk een definitief ontwerp op 
samen met u en de gemeente. 

• Aandacht voor klimaatadaptatie, groen, parkeren en 
waar nodig kleine aanpassingen in het wegontwerp.

• Nadere – met de omgeving – uitwerking van de 
Mortel.
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Vrijheden aannemer

• Aannemer werkt het conceptontwerp in stappen uit 
tot een definitief ontwerp, met u en de gemeente. 

• In Plan van Aanpak aangeven hoe zij de beste 
kwaliteit gaan leveren en dit ook gaan garanderen. 

• Specifiek aandacht voor bewonersparticipatie (de 
Mortel) en duurzaamheid (o.a. klimaatadaptatie en 
biodiversiteit)

• De aannemer kan zijn kennis, kunde en innovaties 
toepassen. Resultaat: zo hoog mogelijke kwaliteit en 
meerwaarde voor het beschikbare budget.

• Belangrijk: het definitief eindbeeld is er nu nog niet!
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Planning

Februari – juni ‘19 Opstellen conceptontwerp / kostenraming

Februari – april ‘19 Uitvoeren diverse onderzoeken 

Maart – april ‘19 2e informatieavond (maart – april)

Juli – augustus ‘19 Uitvragen geschikte aannemers

September ‘19 Gunning werk aan aannemer

Najaar 2019 Start voorbereidingen aannemer 
(definitief ontwerp, bewonersparticipatie, 
materialen bestellen)

Begin 2020 Start uitvoering aannemer

Eind 2020 (verwachte) afronding werkzaamheden
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Einde presentatie

Vragen?

Kijk ook op www.goirle.nl/tvennoord voor contactinformatie 
en de laatste informatie.

http://www.goirle.nl/tvennoord
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