23 maart 2021

Volgende stap groot onderhoud ’t Ven-noord
Afgelopen week is ruim € 3 miljoen beschikbaar gesteld voor de aanpak van de wijk ’t Ven-noord.
We starten binnenkort met het kiezen van een geschikte aannemer. We verwachten dat de
werkzaamheden in de wijk eind 2021 of begin 2022 beginnen. De werkzaamheden duren
waarschijnlijk tot eind 2022.
Samen met u werkten we afgelopen jaren aan het voorbereiden van de plannen voor de wijk waarin
u woont: ’t Ven-noord. Vanwege extra onderzoeken, de coronacrisis en onzekerheid over hoeveel
geld er was voor het project heeft dit langer geduurd dan de bedoeling was. We vinden het fijn u nu
te kunnen vertellen dat we nu de volgende stap kunnen zetten.
Werkzaamheden
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.
Planning
We gaan nu snel op zoek naar de vijf meest
geschikte aannemers voor het werk. Zij
moeten een plan maken waarin ze uitleggen
hoe ze ons ontwerp verder uitwerken, hoe ze
u als bewoner hierbij betrekken en hoe ze de
wijk voorbereiden op klimaatveranderingen.
De aannemer met het beste en meest
duurzame plan (binnen het budget) krijgt rond
de zomer de opdracht. Deze werkt daarna ons
ontwerp uit, in goed overleg met u als
bewoners van de wijk. Hoe de aannemer dit
precies aanpakt hoort u tegen die tijd.

Verkeersmaatregelen en overlast
We doen samen met de aannemer ons best
om de overlast van de werkzaamheden te
beperken, maar u merkt er wel wat van. Ruim
voor de start hoort u van de aannemer wat de
planning is, in welke fases het project wordt
aangepakt en wat hij doet om overlast te
beperken.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de projectpagina
op onze website:
www.goirle.nl/projecten/t-ven-noord
Of neem contact op met Tim Hinssen,
projectleider van de gemeente Goirle, via
e-mailadres tim.hinssen@goirle.nl of
telefoonnummer (013) 5310 546.

