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Het is zover: we gaan aan de slag in de Pastorenbuurt! We willen eind 2020 beginnen met het 
uitvoeren van groot onderhoud in de wijk. Dit duurt naar verwachting tot eind 2021. Alle straten 
binnen de Nieuwe Rielseweg, het Van Hogendorpplein, de Wittendijk en de Hoogeindseweg pakken 
we aan. We vinden uw ervaringen en wensen als bewoners van de wijk erg belangrijk voor de 
uitwerking van onze plannen. Daarom vragen wij u een enquête in te vullen. In deze eerste 
informatiebrief leest u hier meer over en vertellen we u graag wat onze plannen zijn.  
 
Enquête  
De plannen zijn nog niet tot in detail uitgewerkt. Integendeel: we hebben alleen onze eigen wensen 
op een rijtje gezet. Via de enquête op www.goirle.nl/pastorenbuurt horen we graag uw ervaringen 
en wensen voor de inrichting van de buurt. Het invullen duurt hooguit 15 minuten en mag volledig 
anoniem. Invullen kan tot 9 september 2019. De resultaten maken we na afloop bekend Houdt u er 
wel rekening mee dat we niet alle wensen kunnen vervullen? Heeft u geen computer of 
internetverbinding? Dan kunt u op een computer in het gemeentehuis, eventueel onder begeleiding 
van een medewerker, de enquête invullen.  
 
Wat zijn onze plannen?  
Het is de bedoeling de indeling van de wijk en de straten zoveel mogelijk hetzelfde te houden, maar 
noodzakelijke verbeteringen, waar mogelijk, wel mee te nemen. De plannen staan nog niet vast, die 
moeten nog (samen met u) verder uitgewerkt worden. Op dit moment zijn onze plannen:  
 

- De rijbanen opnieuw bestraten met de bestaande gebakken klinkers; 
- De stoepen en parkeervakken volledig vernieuwen;  
- Het aanbrengen van verhoogde plateaus op de kruispunten om de verkeersveiligheid te 

verbeteren; 
- Het bestaande groen opfrissen en veel extra groen aanplanten; 
- De lantaarnpalen voorzien van LED-verlichting;  
- De riolering repareren of vernieuwen.  
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Klimaatverandering 
We krijgen steeds meer te maken met gevolgen van de klimaatverandering, zoals wateroverlast na 
hevige regenval, verdroging en hitte(stress). Om de Pastorenbuurt goed voor te bereiden op de 
toekomst richten we de wijk zo ‘klimaatrobuust’ mogelijk in, bijvoorbeeld door (veel) meer groen te 
planten en regenwater langer vast te houden in de groenvakken. Ook willen we parkeerplaatsen 
aanleggen voor elektrische auto’s. Waarschijnlijk doen we in de toekomst ook een beroep op u: 
misschien kunt u uw eigen tuin ook wel ‘klimaatrobuust’ inrichten? Hier komen we op een later 
moment op terug.  
 
Meer informatie of vragen? 
Meer informatie over het groot onderhoud aan de Pastorenbuurt vindt u op de projectpagina op 
www.goirle.nl/pastorenbuurt.  
 
Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief of ondervindt u (technische) problemen bij het invullen 
van de enquête? Neem dan contact op met projectleider Tim Hinssen, via T (013) 5310 546 of 
tim.hinssen@goirle.nl.  
  
We kijken ernaar uit om samen met u in uw wijk aan de slag te gaan! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het college van burgemeester en wethouders, 
 

 
 
ing. Tim Hinssen 
projectleider Realisatie 
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