
Aan de bewoners van dit adres

Goirle, 25 oktober 2022

Start werkzaamheden ’t Ven-Noord

Eind maart kreeg u te horen dat de werkzaamheden in uw wijk zijn uitgesteld tot het eind van dit
jaar. Inmiddels is het oktober en starten we met de werkzaamheden.

Wat is de planning?
Vanaf maandag 31 oktober kappen we de bomen zoals vergund.

Voor het groot onderhoud worden in 2022 de volgende fases uitgevoerd;
 Fase 1: Kruisbaan - Klaphekkestraat (westzijde); maandag 7 november starten we met de

werkzaamheden aan de riolering;
 Fase 13, Baanakkerstraat; maandag 21 november starten we met de werkzaamheden

aan de riolering.

We voeren de werkzaamheden gefaseerd uit, zodat alle straten en woningen bereikbaar
blijven. Zodra we in een straat aan de slag gaan, ontvangen direct omwonenden een brief met de
exacte planning en wat we doen om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Communicatie via De BouwApp
Om sneller en makkelijker te communiceren maken we ook gebruik van De BouwApp. Via deze app
kunt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden. Op de projectpagina in de app vindt u onder
andere een korte introductie van het project, de planning en een contactformulier. Als u zich
aanmeldt ontvangt u een melding als we een bericht plaatsen.

Er is een App voor op de telefoon of tablet, maar ook via de website www.debouwapp.nl kunt u het
project volgen. Op de flyer in deze envelop vindt u informatie over het installeren van de app.

Helpt u mee?
We kunnen uw hulp goed gebruiken. En hebben drie vragen aan u:

 Veiligheid: Wij nemen maatregelen om ons werk zo veilig mogelijk te doen. Denk ook aan uw
eigen veiligheid en gebruik de daarvoor ingerichte looproutes en oversteken. Ook fijn als u
een oogje in het zeil houdt en bijvoorbeeld kinderen erop wijst om niet met bouwmateriaal,
zoals stenen, te spelen als u dit ziet.

 Afkoppelen regenpijp: Wij horen het graag als u uw regenpijp heeft afgekoppeld van het
riool. Of dat nog van plan bent te gaan doen. We leggen een apart riool aan voor regenwater



in de wijk en sluiten uw regenpijp daar graag op aan. Wilt u daar gebruik van maken? Stuur
ons dan een e-mail naar 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.

’t Ven-Noord klaar voor de toekomst
De gemeente Goirle benut het groot onderhoud om de wijk voor te bereiden op de toekomst. Het
klimaat verandert. Er zijn vaker hoosbuien, maar ook steeds meer lange hete periodes (hittestress).
Daarnaast weten we dat biodiversiteit belangrijk is voor een gezonde leefomgeving. En dat anders
omgaan met energie ervoor zorgt dat we minder aardgas gebruiken. Bij het onderhoud aan de wijk
kiest de gemeente Goirle zoveel mogelijk voor oplossingen die de gevolgen van klimaatverandering
tegengaan. U kunt hier zelf ook een steentje aan bijdragen. Zodat uw wijk klaar is voor de toekomst.
Doet u mee? Kijk dan eens op www.grootonderhoudtvennoord.nl/aandeslag.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.grootonderhoudtvennoord.nl. Heeft u nog vragen? Neem dan
contact op met Iris Hagenaar via goirle@heijmans.nl.

Met vriendelijke groet,

Iris Hagenaar
Omgevingsmanager Heijmans Infra


