30 oktober 2020

Schetsontwerp Pastorenbuurt
Het schetsontwerp voor de Pastorenbuurt is klaar. Dit is het plan voor een grote opknapbeurt van
uw wijk. In het plan houden we rekening met de wensen en ideeën die 83 inwoners vorig jaar met
ons deelden. We weten nog niet wanneer we kunnen starten met de uitvoering. Het kan zijn dat
we het plan uiteindelijk niet in één keer of toch iets soberder moeten uitvoeren. Dat komt doordat
de gemeente Goirle er financieel niet goed voorstaat. Maar hoe dan ook, we hebben een plan
nodig voordat we aan de slag kunnen. Daarom vragen we nu uw mening over het schetsontwerp.
Waarom duurde het zo lang?
Het maken van het schetsontwerp duurde
langer dan gepland. Niet alleen omdat het
project zo groot is, maar ook vanwege het
coronavirus en de financiële onzekerheden bij
de gemeente Goirle. Zodra er duidelijkheid is,
willen we snel aan de slag kunnen. Daarom
werken we verder aan de voorbereidingen.
Wat gaan we ook alweer doen?
Als er toch voldoende geld is, nemen we de
hele wijk flink onder handen. We leggen
nieuwe bestrating, planten meer bomen en
groen en vervangen de riolering en de
verlichting. We laten de inrichting van de wijk
zoveel mogelijk hetzelfde. We verbeteren
waar mogelijk, bijvoorbeeld om de wijk
veiliger te maken. We willen de wijk
duurzaam, groen en klimaatbestendig maken.
Bijvoorbeeld door hergebruik van oude
klinkers en het vasthouden van regenwater in
de grond.
Waar vindt u het schetsontwerp?
We hebben het schetsontwerp in klein
formaat afgedrukt op de achterkant van deze
brief. Daarnaast kunt u het schetsontwerp in
groot formaat downloaden op onze
projectpagina: www.goirle.nl/pastorenbuurt.
Wat willen we van u weten?
We horen graag wat u van het ontwerp vindt.
Vanwege het coronavirus kunnen we helaas

geen informatieavond organiseren. In plaats
daarvan kunt u ons uw vragen en reacties
mailen naar tim.hinssen@goirle.nl of bellen
met (013) 5310 546. We horen graag voor 1
januari 2021 wat u ervan vindt!
Hoe gaat het daarna verder?
We verzamelen uw reacties en verwerken
deze zo goed mogelijk in de volgende versie
van het ontwerp: het voorlopig ontwerp.
Natuurlijk delen we dat ook weer met u zodra
het klaar is. We hopen in de tussentijd
duidelijkheid te hebben over de financiën. Is
er genoeg geld, dan gaan we na de zomer van
2021 bij u in de wijk aan de slag. Het werk
duurt dan waarschijnlijk tot eind 2022.
En als er minder geld is?
Natuurlijk hebben we ook al verschillende
opties uitgewerkt wanneer er minder geld
beschikbaar is. Zo kunnen we het project
uitstellen, opknippen in meerdere fases, of het
project versoberen: meer bestrating
hergebruiken, geen extra groen planten, of de
wijk zoveel mogelijk hetzelfde laten.
Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met Tim Hinssen,
projectleider van de gemeente Goirle. Hij is
bereikbaar via het e-mail adres
tim.hinssen@goirle.nl en telefoonnummer
(013) 5310 546.

Schetsontwerp Pastorenbuurt (kleine versie):

U vindt de grote versie van het schetsontwerp op www.goirle.nl/pastorenbuurt.

