
Aan de bewoners van 
 
 
 
 
Goirle, 23 september 2021 
 

Groot onderhoud ’t Ven-Noord: aan de slag met het ontwerp! 
 
In het voorjaar informeerde de gemeente Goirle u over de stand van zaken rondom het groot 
onderhoud in uw wijk: ’t Ven-Noord. Afgelopen zomer heeft de gemeente Heijmans Infra uit 
Eindhoven geselecteerd als aannemer voor de werkzaamheden. In deze brief informeren we u over 
de globale planning. 
 
 
Planning 
Vanaf september tot en met het eind van het jaar geven we het ontwerp voor ’t Ven-Noord verder 
vorm. Hierbij nemen we zoveel mogelijk ideeën en wensen mee die de bewoners eerder al gedeeld 
hebben met de gemeente. In deze periode organiseren wij twee inloopavonden. Bij de eerste 
inloopavond (in november) vragen we u naar verbeterpunten voor het ontwerp. Uw opmerkingen 
verwerken wij waar mogelijk. Tijdens de tweede inloopavond (in december) presenteren we u het 
definitieve ontwerp. 
 
Vanaf februari 2022 gaan we daadwerkelijk buiten aan de slag. De werkzaamheden duren tot en met 
december 2022. We voeren het werk in delen uit, zodat alle straten en woningen bereikbaar blijven. 
Ruim voor de start van de werkzaamheden informeren we u over de exacte planning en wat we doen 
om de overlast te beperken.  
 
 
’t Ven-Noord klaar voor de toekomst 
De wijk ’t Ven-Noord is sfeervol, maar ook verouderd. Bestrating, groen, riolering en openbare 
verlichting zijn in slechte staat. Daarom pakken we de wijk grondig aan. Tegelijkertijd verbeteren we 
waar mogelijk de verkeersveiligheid en bereiden we de wijk voor op klimaatveranderingen. Er komt 
meer groen en aparte riolering voor regenwater. We willen regenwater zo lang mogelijk vasthouden 
in het groen. En we plaatsen oplaadpalen voor elektrische auto’s. 
 
Ook u kunt uw steentje bijdrage aan een klimaatbestendige wijk. Bijvoorbeeld door stenen in de tuin 
te vervangen door groen of door de regenpijp af te koppelen van het riool. Komende maanden 
informeren wij u verder over de mogelijkheden. Zo werken we samen aan een wijk die klaar is voor 
de toekomst! 
 
 
 
 
 
 



 
Meer informatie  
Kijk voor meer informatie op www.goirle.nl/projecten/t-ven-noord. Of neem contact op met 
omgevingsmanager Michelle Knipping van Heijmans Infra via goirle@heijmans.nl. Daarnaast komt er 
binnenkort een website online waar u alle informatie over het Groot onderhoud in ’t Ven-Noord kunt 
vinden. Daarover informeren wij u per brief. 

 
Met vriendelijke groet, 
 

Tim Hinssen 
Projectleider gemeente Goirle 

Michelle Knipping 
Omgevingsmanager Heijmans Infra 
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Aan de bewoners van De Mortel en het Rietven pleintje 
 
Met direct omwonenden van De Mortel (Wermenbossestraat 16 t/m 20) en het Rietven pleintje 
willen we graag persoonlijk in gesprek. Dat doen we om nog meer input op te halen voor het 
ontwerp. Afgelopen tijd is gebleken dat de bewoners op deze locaties goede ideeën hebben om de 
omgeving te verbeteren. Die willen we graag horen. 
 
Wat gaan we doen? 
In week 39 komt omgevingsmanager Michelle Knipping bij u langs om uw wensen voor de straat te 
bespreken. In dit gesprek kunt u aangeven wat u graag wel en niet wilt zien in de straat.  
 
Michelle komt bij u langs op: 
 

• Maandag 27 september (tussen 12.00 uur en 16.00 uur)  
of  

• Donderdag 30 september (tussen 17.00 uur en 20.00 uur)  
 
Het gesprek kan binnen of buiten plaatsvinden. Uiteraard op veilige afstand volgens de dan geldende 
coronamaatregelen. Voert u het gesprek liever via de telefoon? Dat kan ook. Stuur dan een e-mail 
naar goirle@heijmans.nl om een telefonische afspraak te maken.  
 
Aanmelden werkgroep 
U kunt zich ook aanmelden voor de werkgroep. In week 41 (de precieze datum is nog niet bekend) 
organiseren we een bijeenkomst met deze werkgroep. Tijdens deze bijeenkomst bespreken we hoe 
de wensen van de omwonenden zijn verwerkt in het ontwerp en kunt u hierop uw reactie geven. Ook 
kunt u meedenken over de materiaalkeuzes voor de straat. Wilt u zich aanmelden voor de 
werkgroep? Dan kan dat bij Michelle als u een gesprek met haar heeft of via goirle@heijmans.nl.  
 
Presentatie ontwerp 
In november presenteren wij het ontwerp voor De Mortel en het Rietven pleintje aan u tijdens de 
eerste inloopavond. Dat doen we tegelijkertijd met het ontwerp voor de hele wijk. 
 
Vragen?  
Heeft u vragen, neem gerust contact op via goirle@heijmans.nl. Graag zie of spreek ik u volgende 
week! 
 
 
 Met vriendelijke groet, 
 
Michelle Knipping 

Omgevingsmanager Heijmans Infra 

 

mailto:goirle@heijmans.nl
mailto:goirle@heijmans.nl
mailto:goirle@heijmans.nl

