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__________________________________________________________________________________ 
Kennisnemen van 
Het beschikbaar stellen van het voorbereidingskrediet van €200.000,00 uit de infraplannen wegen en 
riool & water t.b.v. de renovatie van de Pastorenbuurt. 
 
 Inleiding 
De Pastorenbuurt is een wijk in het zuidwesten van Goirle. De wijk stamt uit de jaren ’60. Sindsdien is 
er weinig veranderd aan de inrichting van de openbare ruimte. Technisch gezien is de openbare 
ruimte in slechte staat, de inrichting is erg verouderd en de wijk oogt erg stenig. Al decennialang 
vragen bewoners van de wijk om vernieuwing van de openbare ruimte. De eerste plannen voor de 
aanpak van de wijk dateren uit 2013 maar zijn inmiddels verouderd en onjuist. Eind 2018 is de 
voorbereiding van het project opgestart. Inmiddels zijn de interne kaders en ontwerpuitgangspunten 
vastgesteld en verwerkt in de notitie ontwerp uitgangspunten (zie bijlage).  
 
 Informatie 
Het college heeft het voorbereidingskrediet van €200.000,00 uit de infraplannen wegen en riool & 
water t.b.v. de renovatie van de Pastorenbuurt beschikbaar gesteld.  
Omdat de renovatie van de Pastorenbuurt al sinds 2013 op de planning staat, is er voldoende budget 
beschikbaar en gereserveerd voor het project in de Infraplannen wegen en riool & water. 
 
In de 2e Burap 2019 zal deze allocatie van middelen worden verwerkt.  
 
 Vervolg 
Na bestuurlijke besluitvorming wordt de voorbereiding van het project voortgezet. Op basis van de 
uitslag van de enquête en de notitie ontwerp uitgangspunten zal een eerste schetsontwerp worden 
opgesteld. Vervolgens zal er een gespecialiseerd adviseur worden ingeschakeld om, in nauw overleg 
met het gemeentelijke projectteam en de buurtbewoners, de ontwerp uitgangspunten en het 
schetsontwerp verder uit te werken tot functionele eisen en contractstukken die geschikt zijn voor 
de contractvorm “Engineer & Construct”, zoals nu ook voor de wijk ’t Ven-Noord gebeurt. Deze 
werkzaamheden nemen naar verwachting heel 2020 in beslag, de uitvoering is gepland in 2021.  
 
 
 
 
 
 



 
 
Bladnummer Datum 

2 4 september 2019 
 

 

 Communicatie 
De bewoners van de Pastorenbuurt zijn eerder deze maand voor het eerst over het project 
geïnformeerd door middel van een bewonersbrief. Daarnaast is een projectpagina aangemaakt op de 
gemeentelijke website. De bewoners zijn uitgenodigd om een enquête in te vullen, zodat we hun 
ervaringen en wensen goed in kaart kunnen brengen. Hierbij komen zaken als parkeerdruk en groen, 
maar ook verkeersveiligheid en de bereidheid van bewoners om zelf een steentje bij te dragen aan 
het klimaatrobuust maken van de buurt aan bod. De resultaten van de enquête zullen worden 
teruggekoppeld op de projectpagina op de gemeentelijke website en worden meegenomen bij het 
verdere ontwerp.  
 
De bewoners zullen nauw betrokken worden bij de verdere voorbereiding en uitvoering van het 
werk, vergelijkbaar met bijvoorbeeld de herinrichting van de Baronielaan en ’t Ven-Noord, en zullen 
zelf ook een actieve rol krijgen bij het klimaatrobuust maken van de wijk.  
 
 
 Bijlagen 
 Bijlage 1.: Notitie ontwerp uitgangspunten. 
__________________________________________________________________________________ 


