
 
 
 
 
 
 
 

Informatiebijeenkomst bewoners Liefkenshoek en omgeving Riel 
 
Onderwerp: Renovatie pleintjes 
Datum:  23 augustus 2022 
Aanwezig: Gemeente: Bert Jansen; Beheerder Wegen 
          Jeroen Klerks; Ontwerper Openbare Ruimte. 
  Bewoners: 18 personen 
 

1. Opening 
Bert opent de vergadering en legt uit dat we bijeen zijn om te bespreken hoe we de renovatie 
van de pleintjes van de Liefkenshoek kunnen aanpakken. Er wordt toegelicht dat er budget is 
voor herstraten van de pleintjes en niet voor de hele straat. En dat we de verbeteringen klimaat 
adaptief willen uitvoeren. 
 
Uit de kwaliteitscontrole komen met name de pleintjes (op de Drietip na) als slecht uit de bus, 
de straten Liefkenshoek, Grashoek, Bochtje en de Lange Voren komen als goed ( A+) uit het 
onderzoek. Met uitzondering van enkele trottoirs aan de Lange Voren en Liefkenshoek. 

 
De bewoners wordt gevraagd, na de korte presentatie van Jeroen Klerks, input te geven over 
de aandachtspunten vanuit de wijk en eventuele suggesties voor verbetering. 

 
2. Presentatie (zie ook: presentatie bewonersavond Liefkenshoek) 

Jeroen Klerks geeft een korte presentatie over het veranderende klimaat. Langere droge 
perioden met hete dagen en korte hevige buien zijn het gevolg van de verandering. Als gevolg 
hiervan moeten we het water vasthouden en laten infiltreren. Dat kan door als huiseigenaar 
bijvoorbeeld regentonnen te plaatsen of water te bufferen in de eigen tuin. Hiervoor zijn 
subsidies te verkrijgen bij de gemeente Goirle (zie afkoppelsubsidie op 
www.goirle.nl/duurzaamheid). De gemeente wil water  laten infiltreren op de pleintjes rond 
de Liefkenshoek. Er wordt uitgelegd dat we de pleintjes 5 tot 10 cm willen verlagen (afhankelijk 
van de breedte van het pleintje) en de banden 5 cm verhogen. In het midden komen 
betonplaten (zie het materiaal Solidrain S2 op internet) met openingen voor gras  die het water 
doorlaten naar  de ondergrond. Onder de platen komt een speciale bodem die het water goed 
doorlaat en de grassen goede wortelruimte moet geven. Het doel is dat het regenwater 
gebufferd kan worden en door de open verharding in de grond infiltreert. In het tweede deel 
van de presentatie wordt een kaart getoond met de werkgrenzen en de wegen kwaliteitskaart. 
 

3. Reactie bewoners 
Een bewoners heeft een mail gestuurd met daarin enkele opmerkingen over de kwaliteit van 
de bestrating. Er wordt door diverse bewoners plekken aangewezen buiten de pleintjes waar 
de bestrating en de beplanting van matige of slechte kwaliteit zijn. 
 
Er wordt verzocht om te heroverwegen minimaal die slechte stukken aan te pakken maar de 
voorkeur gaat unaniem uit naar herstraten van de hele wijk. De bewoners zijn van mening dat 
het integraal aanpakken van de wijk een betere besteding is van de budgetten dan alleen de 

http://www.goirle.nl/duurzaamheid


pleintjes, wat voor hen voelt als postzegelplannetjes. Volgens hen is na 50 jaar de hele wijk toe 
aan een update, niet alleen de bestrating maar ook het groen. 
 
Bert Jansen (beheerder wegen van de gemeente Goirle) geeft aan dat als er bij stoepen en 
trottoirbanden stukken omhoog steken of scherpe randen hebben deze ook buiten de pleintjes 
zullen worden hersteld. Er wordt expliciet gemeld dat gescheurde stoeptegels (esthetische 
schade) daar niet onder valt. 
 
Bewoners vragen of het mogelijk is met de gemeente door de wijk te lopen om integraal naar  
de problemen te kijken.  Bert spreekt af dat de heer Klerks met een groep bewoners door de 
wijk zal lopen om te noteren waar de knelpunten zitten. Hiervan zal een rapport gemaakt 
worden dat besproken zal worden met de beheerders van de gemeente. Eén van de bewoners 
stuurt vooraf een brief naar alle bewoners met de vraag aan te geven waar de knelpunten 
zitten, zodat er wijkbreed opmerkingen en suggesties binnenkomen die tijdens de rondgang 
medio september besproken kunnen worden. 
 
 
 

 


