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Voorbereiding groot onderhoud ’t Ven-noord 
 
In deze bewonersbrief leest u over de voorbereiding van het groot onderhoud in uw wijk. De 
voorbereidingen zijn ingewikkelder en kosten meer tijd dan we van tevoren dachten. In deze brief 
praten we u graag bij over de stand van zaken van het project.  
 
Wat hebben we de afgelopen tijd gedaan?  
In samenwerking met de bewoners van ’t Ven-
noord hebben we het concept ontwerp 
afgerond. Dit vindt u nog steeds terug op onze 
projectpagina op www.goirle.nl/projecten.  
 
Daarna hebben we een heleboel noodzakelijke 
onderzoeken uitgevoerd: 
- De hele wijk is ingemeten. 
- De riolering is geïnspecteerd met een 

camera. 
- We hebben grondmonsters genomen en 

onderzoek gedaan naar mogelijke 
archeologische resten of bommen uit de 
Tweede Wereldoorlog.  

- We hebben onderzoek gedaan naar hoe 
we de Mortel, de poel aan het einde van 
de Wermenbossestraat, het beste in ere 
kunnen herstellen. 

- We hebben bekeken hoe we in de 
toekomst in de wijk willen omgaan met 
het regenwater. 

 
Nieuwe ontwikkelingen 
Door onverwachte ontwikkelingen die in heel 
Nederland spelen hebben we de afgelopen 
maanden onverwacht extra onderzoeken 
moeten uitvoeren. Het gaat om: 
- Stikstofuitstoot (beter bekend als de 

problemen rond de PAS). 
- De mogelijke aanwezigheid van een nieuw 

soort verontreiniging in de bodem (beter 
bekend als PFAS).  

- De mogelijke aanwezigheid van asbest in 
het puin onder de weg. 

- De mogelijke aanwezigheid van 
asbesthoudende kit in het riool (zoals een 
tijdje geleden in Tilburg het geval was). 

 

Gelukkig bleek uit alle onderzoeken dat dit 
allemaal niet het geval is in ’t Ven-noord. We 
kunnen dus veilig werken in de wijk. De extra 
onderzoeken hebben wel veel extra tijd 
gekost.  
 
Coronavirus 
Door de uitbraak van het conoravirus  gaat de 
voorbereiding nog iets langer duren. Dit komt 
vooral doordat medewerkers van het 
projectteam, adviseurs en aannemers nu ook 
andere taken hebben.  
 
Planning 
Ondanks alles doen we ons best om zo snel 
mogelijk met de werkzaamheden te beginnen. 
We verwachten dat eind van 2020 de schop 
eindelijk de grond in kan. De verwachting is 
dat het grootste deel van de werkzaamheden 
in 2021 wordt uitgevoerd. Alles natuurlijk 
onder voorbehoud van hoe de coronacrisis 
zich verder ontwikkelt.  
 
Heeft u nog vragen? 
Zodra er meer nieuws is, laten we u dat direct 
weten. De meest actuele informatie over het 
groot onderhoud aan de wijk 't Ven-noord 
vindt u op de projectpagina op 
www.goirle.nl/projecten.  
 
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op 
met projectleider Tim Hinssen, via T (013) 
5310 546 of tim.hinssen@goirle.nl.  
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