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  Project Contractmanagement E&C 't Ven-noord  

 Projectnummer RM006171  

 Soort vergadering Bewonersavond 23-01-2019  

 Plaats Goirle  

 Datum 23 januari 2019

 Aanwezig Mevr. J. Bossink; namens Movares, Dhr. E. Bronzwaer; namens 

Movares, Dhr. J. Kwaks; namens Goirle, Dhr. L. Kneepkens; 

namens Movares, Bewoners 't Ven Noord  

1.1 Algemeen 

Op woensdag 23 januari 2019 heeft Gemeente Goirle samen met het ingenieurs- en adviesbureau 

Movares de eerste bewonersavond georganiseerd voor het groot onderhoud van de wijk ’t Ven-

noord. De opkomst was bijzonder goed, ca. 100 bewoners hebben interesse getoond. Hetgeen 

blijk geeft van grote betrokkenheid bij ‘hun’ wijk. 

Movares introduceert de eerste aanzet van het referentie ontwerp dat zij hebben opgesteld. Het 

gehele project is op twee tekeningen weergegeven. De tekeningen hangen voor de bezoekers ter 

inzage.    

1.2 Presentatie  

Mevr. J. Bossink en dhr. E. Bronzwaer houden de presentatie over het aankomende groot 

onderhoud.  

Aangegeven wordt dat het project groot onderhoud inhoudt, waarbij ruimte in het ontwerp is 

voor kleine aanpassingen. Het is nadrukkelijk geen herinrichtingsproject. Bij de aanzet van het  

referentie ontwerp is dankbaar gebruikt gemaakt van de  resultaten van het bewonersonderzoek 

uit december 2017. Tijdens de presentatie is kort besproken wat de respondenten vinden over de 

bevraagde onderwerpen (o.a. algehele indruk van de wijk, parkeren, groen, bomen en riolering). 

In een notendop worden zaken aangaande het klimaat toegelicht; waar is het stenig (minder groen 

aanwezig) en daarmee ‘heet’ en waar worden problemen gesignaleerd met hemelwaterafvoer 

(HWA). Bewoners die meer willen weten wat zijzelf kunnen doen om hun eigen tuin / woning 

klimaat robuust te maken kunnen kijken op www.huisjeboompjebeter.nl.  

 

Het bovengenoemde referentie ontwerp wordt toegelicht. Vervolgens wordt aangegeven hoe de 

aannemer in te toekomst mogelijk te werk gaat. Het is de bedoeling dat de aannemer inventieve 

oplossingen bedenkt en deze gaat uitvoeren.  

De gemeente wil de bewoners van de wijk nadrukkelijk betrekken bij de invulling van de wijk, 

d.m.v. bewonersparticipatie. De aannemer gaat het vastgestelde referentie ontwerp verder 

uitwerken tot een voorlopig ontwerp en tot slot een definitief ontwerp. Tijdens beide 

ontwerpstappen zal de aannemer het ontwerp aan u, de bewoners, ter inspraak voorleggen. Al ligt 

de eindbeslissing en daarmee ook de verantwoordelijkheid bij de gemeente Goirle. 

 

Als laatste wordt in het kort de concept planning toegelicht. In maart – april van dit jaar worden 

de bewoners uitgenodigd voor een 2e informatieavond. Naar verwachting wordt na de 

zomervakantie het werk gegund aan een aannemer die in 2020 buiten aan de slag gaat met de 

uitvoering.  

   

http://www.huisjeboompjebeter.nl/


 

 Project Contractmanagement E&C 't Ven-noord 

 Soort vergadering Bewonersavond 23-01-2019 

 

 

 

Verslag 

E82-EBR-KA-1900015 / Vrijgegeven / Versie 1.0 / 25 februari 2019 

2/2 

1.3 Reacties, vragen en overige van uit de zaal naar aanleiding van de presentatie. 

Na de presentatie worden de aanwezigen in de gelegenheid gesteld tot het stellen van vragen. 

Hiervan werd goed gebruikt gemaakt. Onderstaande vragen c.q. aandachtspunten zijn besproken 

en worden teruggekoppeld naar de gemeente Goirle: 

a. snelheid beperkende maatregelen in de wijk; 

b. het kappen én snoeien van bomen (specifiek Kruisbaan); 

c. wateroverlast na regenbuien in de Kruisbaan door wortelgroei in de riolering; 

d. de gedachte om het regenwater in het gebied te ‘bergen’ vindt sympathie. Wel vraagt men 

zich af of bijv. wadi’s zorgen voor overlast door muggen;  

e. de aansluiting Venneweg / Rillaerse-Baan / Wermenbossestraat wordt als onveilig ervaren;    

f. parkeer-problematiek in het ‘oudere’ deel van de wijk, Dirckslantstraat / Papenlantstraat / 

Klaphekkestraat e.o.; 

g. toegankelijkheid van de wijk voor mindervalide; 

h. bewoners staan positief tegenover klimaatadaptatie, ze vragen zich af hoe ze zelf hieraan 

invulling kunnen geven (zie www.huisjeboompjebeter.nl). En hoe de gemeente hun hierbij 

kan helpen en wat de gemeente zelf doet. 

1.4 Eerste reacties op de aanzet van het referentie ontwerp 

Bewoners uit de Wermenbossestraat geven aan dat zij geen parkeerprobleem ervaren. Zij vragen 

zich af welk probleem wordt opgelost uitgaande van de voorziene parkeerplaatsen op het 

referentie ontwerp. Als het gaat om bezoekers voor het Mill Hill college, dan vinden de bewoners 

dat de oplossing dáár, op eigen terrein, gezocht moet worden. 

 

Bewoners van de Dirckslantstraat/Wethouder Tra Plein opperen om een deel van het plantsoen 

eventueel te gebruiken om parkeerplaatsen aan te leggen. Dit omdat zij verwachten dat de 

parkeerdruk zal gaan toenemen door verjonging van de wijk.  

 

Bewoners van de Kruisbaan vragen aandacht voor de bomen in hun straat, van sommige bomen 

reiken de takken tot/op hun dak. Zij attenderen tevens op de locaties van de bomen in relatie op 

de inritten naar de particuliere percelen.  

 

Bewoners van de Baanakkerstraat geven aan overlast te ervaren van de lindebomen (o.a. 

suikerwater van de bladluis). Zij vragen zich af of er nog iets gedaan kan worden om de overlast 

van deze bomen te beperken.  

 

Tot slot zijn er diverse opmerkingen gemaakt over het kruispunt Klaphekkestraat / Wethouder 

Tra Plein / Baanakkerstraat / Langeboomstraat. Deze opmerkingen gingen in op de hoge snelheid 

van automobilisten en de beperkte zichtlijnen op het kruispunt 
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