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Geachte bewoner(s),
't Ven-noord, de wijk waar u woont, is groen en sfeervol maar ook verouderd. Bovendien zijn
bestrating, riolering en openbare verlichting in slechte staat. Groot onderhoud is dus hard nodig! Om
werk met werk te maken pakken we tegelijkertijd de verkeersveiligheid aan en gaan we ons goed
voorbereiden op klimaatveranderingen. Waarschijnlijk starten eind 2018 de werkzaamheden. Dat is
nog ver weg, maar we praten u graag nu al bij in deze brief.
Wat gaan we doen?
• We gaan groot onderhoud uitvoeren aan bestrating, groen, riolering en openbare verlichting
in het deel dat tussen de Rillaersebaan, Tilburgseweg, Van Malsenstraat en Kempenlaan ligt.
Hierbij gebruiken we zoveel mogelijk bestaande materialen, omdat dit duurzamer is. Wel
vernieuwen we waarschijnlijk de trottoirs en de openbare verlichting.
• Tegelijkertijd doen we enkele aanpassingen die de verkeersveiligheid ten goede komen. Zo
willen we de Wermenbossestraat versmallen en op kruisingen drempels aanleggen.
• Ook willen we ons goed voorbereiden op klimaatveranderingen: waar mogelijk willen we
regenwater vasthouden in het groen in plaats van dat we dit meteen afvoeren via het riool.
Verder willen we de wijk vergroenen door meer bomen te planten.
Misschien kunt u zelf ook wel een steentje bijdragen om uw wijk beter voor te bereiden op
klimaatveranderingen. Hier gaan we nog een plan voor maken.
Planning
Om het groot onderhoud eind 2018 te kunnen starten, zijn we al begonnen met de eerste
voorbereidingen en het ontwerp. In de eerste helft van 2018 wordt het ontwerp in samenwerking
met adviseurs verder uitgewerkt en aanbesteed. Het is de bedoeling dat de aannemer eind 2018
daadwerkelijk aan de slag gaat. De werkzaamheden duren waarschijnlijk tot eind 2020. Deze voeren
we in fases uit, zodat de overlast beperkt blijft.
Enquête
We vinden het belangrijk u als bewoner van 't Ven-noord bij de voorbereidingen te betrekken.
Daarom willen we graag weten wat u van de huidige staat van de openbare ruimte vindt en welke
wensen u heeft voor de toekomstige inrichting. U kunt dit (anoniem) invullen in de enquête die te
vinden is op de projectpagina van 't Ven-noord op www.goirle.nl (kijk op de beginpagina onderaan in
het blokje "Projecten"). Dit duurt hooguit 10 minuten.
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We zullen de resultaten na afloop bekendmaken op de projectpagina. Houdt u er wel rekening mee
dat we niet alle wensen kunnen vervullen?
Enquête bomen Kruisbaan
Op termijn moeten de bomen aan de Kruisbaan om en om gekapt worden, zodat ze ook in de
toekomst voldoende ruimte hebben om te groeien. De mening van de bewoners van de Kruisbaan
laten we graag meewegen bij ons uiteindelijke besluit om de bomen nu al wel of nog niet te kappen.
Woont u aan de Kruisbaan? Vult u dan ook de korte enquête in die te vinden is op de projectpagina
van 't Ven-noord op www.goirle.nl. Dit neemt slechts 2 minuten in beslag en is volledig anoniem.
Enquête De Mortel
Aan het westelijke uiteinde van de Wermenbossestraat, nabij de Kempenlaan, ligt een zogenaamde
'mortel'. Dit is een cultuurhistorisch en ecologisch waardevol element dat voorheen vaak werd
gezien als brandkuil. De mortel is in het verleden verwaarloosd. Verschillende betrokken bewoners
hebben een plan gepresenteerd voor het in ere herstellen ervan. Hier zijn we erg enthousiast over.
We willen de werkzaamheden dan ook meenemen in het project en u daar als bewoners rondom de
mortel intensief bij betrekken. Woont u hier? Vult u dan ook de korte enquête in die te vinden is op
de projectpagina van 't Ven-noord op www.goirle.nl. Dit neemt slechts 2 minuten in beslag en is
volledig anoniem.
Geen computer of internet?
Heeft u geen computer of internetverbinding? Dan kunt u op een computer in ons gemeentehuis,
eventueel onder begeleiding van een medewerker de enquête(s) invullen. Neemt u hiervoor contact
op met de projectleider, via de contactgegevens hieronder.
Meer informatie of vragen?
Zodra er meer nieuws is laten we u dat natuurlijk direct weten. Meer informatie over het groot
onderhoud aan de wijk 't Ven-noord vindt u op de projectpagina op www.goirle.nl.
Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief of ondervindt u (technische) problemen bij het invullen
van de enquête(s)? Neem dan contact op met projectleider Tim Hinssen, via T (013) 5310 546 of
tim.hinssen@goirle.nl.
Vóór 14 december graag
Wilt u de enquête(s) vóór 14 december invullen? Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
We kijken ernaar uit om eind 2018 in uw wijk aan de slag te gaan!

Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester en wethouders,

ing. Tim Hinssen
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