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Goirkestraat, Van Hogendorpstraat, Kapelstraat en Korte 
Hoefstraat klaar voor de toekomst 

Startbijeenkomst op woensdag 18 mei   
 
In 2023 vervangen we het riool in de Goirkestraat, Van Hogendorpstraat, Kapelstraat en Korte Hoefstraat. Er 
komt een extra riool voor regenwater, om wateroverlast tijdens hevige regenbuien zoveel mogelijk te 
voorkomen. Waar het kan komt extra groen voor verkoeling. Daarnaast knappen we de straten op, zodat het 
een fijne plek wordt om te wandelen en te fietsen. In deze brief informeren we u over het ontwerp en hoe u 
mee kunt denken. Ook bent u van harte welkom bij de startbijeenkomst op woensdag 18 mei 2022.  
 
Ontwerp en uitvoering 
Het bouwteam gaat aan de slag met het ontwerp. In het bouwteam zit de gemeente, het ontwerpbureau 
RoyalHaskoning DHV en de gewenste uitvoerder (van Gelder). Voor het succesvol opnieuw inrichten van de 
straten hebben we u nog nodig: de gebruiker, eigenaar, bewoner, student, ondernemer etc. Via een online 
vragenlijst kon u vorig jaar vertellen waar we rekening mee moet houden bij het ontwerp. Wat goed is en moet 
blijven en waar u graag verbeteringen ziet. Deze informatie nemen we mee in het ontwerp. We proberen zo 
veel mogelijk rekening te houden met iedereens wensen. Het bouwteam deelt het laatste nieuws en ontwerp 
via www.eenfijnebuurt.nl/goirkestraat. Het definitieve ontwerp is in december 2022 klaar. De uitvoering start 
in 2023.  
 
Aanmelden meedenkgroep 
Wilt u graag actief meedenken bij het maken van het ontwerp? Meld u dan aan voor de meedenkgroep via 
www.eenfijnebuurt.nl/goirkestraat of tijdens de startbijeenkomst op woensdag 18 mei. In de meedenkgroep 
praten bewoners, ondernemers en de ontwerpers met elkaar over de dingen die zij belangrijk vinden. De 
meedenkgroep komt vijf keer bij elkaar.  
 
Uitnodiging startbijeenkomst 
We nodigen u uit voor een startbijeenkomst op woensdag 18 mei van 20.00 uur tot 21.30 uur. U maakt kennis 
met het bouwteam en we vertellen kort over het project. Ook krijgt u de mogelijkheid om ons te laten weten 
wat u belangrijk vindt. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via www.eenfijnebuurt.nl/goirkestraat tot en met 
donderdag 12 mei. Na aanmelding ontvangt u meer informatie over de bijeenkomst en de locatie.  
 
Meer informatie 
Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Christine Schouten van de gemeente. Zij is op werkdagen 
bereikbaar via telefoonnummer 06 55 86 25 35 en per e- mail goirkestraat@tilburg.nl.  
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