Goirle, 28 maart 2022

Werkzaamheden ’t Ven-Noord uitgesteld tot november
Eind december ontving u een brief waarin we u vertelden dat het definitieve ontwerp voor ’t VenNoord klaar was. En dat we half februari van start zouden gaan in de wijk. Afgelopen tijd legden we
een opslagterrein aan bij Mill Hill en plaatsten onze bouwkeet. Ook werd gestart met het snoeien van
bomen. We hadden er veel zin in om vervolgens aan de slag te gaan met de werkzaamheden aan de
straat. Wij vinden het dan ook erg jammer en vervelend u te vertellen dat de werkzaamheden zijn
uitgesteld tot november 2022. In deze brief leest u hier meer over.
Waarom start het werk later?
Voordat wij in de straten aan het werk kunnen met de aanleg van nieuwe riolering is het nodig om
kabels en leidingen te verleggen. Dit mogen wij niet zelf doen. Dit doen de netbeheerders, zoals
Brabant Water en Enexis. Daarom betrokken we deze bedrijven al ruim op tijd bij de
voorbereidingen. Alles leek erop dat zij op tijd hun werkzaamheden konden afronden. Zodat wij
verder in de wijk aan de slag konden. Helaas is dit niet zo.
Bij Enexis is het op dit moment erg druk. Met name door veel woningbouwprojecten en
grootschalige energieprojecten. Bovendien hebben ze een groot personeelstekort. Daarom besloot
de directie van Enexis hun personeel te beschermen. Om de werkdruk te verlagen is een wachttijd
van een jaar ingesteld voor alle werkzaamheden aan kabels en leidingen. We konden de vertraging in
’t Ven-Noord gelukkig beperken tot 7 maanden in plaats van een jaar.
Wat is de nieuwe planning?
De nieuwe planning voor de werkzaamheden is nog niet bekend. Zodra de planning definitief is delen
we dit met u via een brief en op de projectwebsite www.grootonderhoudtvennoord.nl. In de
tussentijd voeren we op een aantal plekken al wel wat voorbereidende werkzaamheden uit. De
bomenkap is uitgesteld tot na het broedseizoen.
Zelf aan de slag voor een klimaatbewuste wijk
Ook al duurt het nog even voordat de gemeente aan de slag kan, u kunt zelf wel alvast beginnen.
Samen maken we de wijk klaar voor de toekomst. Kijk voor meer informatie op
www.grootonderhoudtvennoord.nl/aandeslag. Daarnaast kunt u alvast nadenken over twee vragen
waarbij we uw hulp kunnen gebruiken:
Afkoppelen regenpijpen: wij horen het graag als u uw regenpijpen heeft afgekoppeld van het riool
en op eigen terrein een geschieden rioolstelsel heeft aangelegd. Of nog van plan bent dat te gaan
doen. Wij leggen in de wijk een apart riool aan voor regenwater. Tijdens onze werkzaamheden
kunnen wij het afgekoppelde regenwater op uw terrein meteen aansluiten op het rioolstelsel. Wilt u
daar gebruik van maken? Stuur ons dan een e-mail via goirle@heijmans.nl

•

Ambassadeur: bent u thuis al volop bezig met klimaatadaptatie of biodiversiteit? En vindt u
het leuk om dat te laten zien aan uw buurtgenoten? Meld u dan aan als ambassadeur via
goirle@heijmans.nl. Door uw verhalen te delen, en voorbeelden te laten zien, helpt u
anderen die ook aan de slag willen in hun huis of tuin.

Heeft u hier vragen over?
Neem dan gerust contact op met Iris Hagenaar, zij is uw nieuwe contactpersoon bij Heijmans. Ze
neemt het stokje over van Michelle Knipping. U kunt haar bereiken via e-mailadres
goirle@heijmans.nl.
Met vriendelijke groet,
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