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Beste bewoner(s),
De gemeente Goirle gaat groot onderhoud uitvoeren in uw wijk. Op 7 mei legden wij het concept
ontwerp voor ’t Ven-Noord aan u voor. Wij willen u bedanken voor uw inbreng om het concept
ontwerp te verbeteren. De reacties zijn meegenomen in het definitief concept ontwerp. Onze
terugkoppeling op de reacties en de definitieve versie van het concept ontwerp zijn in te zien via de
projectwebsite: www.goirle.nl/tvennoord
Vervolg
Het ontwerp wordt het startpunt voor de aannemer. Naar verwachting wordt dit najaar een aantal
aannemers gevraagd om een Plan van Aanpak te schrijven. In het begin van 2020 wordt de beste
aannemer geselecteerd. Dit doen we door te kijken welke aannemer de beste kwaliteit levert voor het
beschikbare budget. Bij de beoordeling wordt vooral gekeken naar aspecten als duurzaamheid en
klimaatrobuustheid, maar ook de manier waarop u als bewoners bij het verdere ontwerp- en
uitvoeringstraject betrokken blijft.
De aannemer start eerst met het uitwerken van het concept ontwerp tot een voorlopig ontwerp en een
definitief ontwerp. U wordt als bewoner natuurlijk ook betrokken bij deze stappen. Op welke manier
dat gebeurt is op dit moment nog niet duidelijk, omdat dit afhangt van de aannemer.
Vooraf iets melden?
Dat er in de toekomst groot onderhoud wordt uitgevoerd, betekent niet dat we urgente problemen niet
aanpakken. Wilt u een melding maken over zwerfvuil, verstopte riolering, losse tegels, losse takken of
kapotte speeltoestellen? Meld het ons via www.goirle.nl/afval/iets-melden.
Meer informatie
Heeft u naar aanleiding van deze brief 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. U
kunt ook bellen naar telefoonnummer 013-5310546.
Met vriendelijke groet,

Tim Hinssen
Projectleider gemeente Goirle

