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Precies 1 jaar geleden heeft de gemeente een samenwerking convenant ondertekend met Amarant, 
Heemkundige kring 'De Vyver Heertganghen, Stichting Akkermolens Goirle en Stichting Biodiversiteit Goirle en 
zijn omwonenden uitgenodigd voor een 1ste bijeenkomst over de renovatie van het Molenpark. Het afgelopen 
jaar hebben we met elkaar hard gewerkt, met als resultaat een mooi gedragen plan! Nu is het moment 
aangebroken om dit plan te verwezenlijken. Wij brengen u daarom op de hoogte van het volgende: 

 

Renovatie werkzaamheden Molenpark:  1 december 2014  -  1 april 2015 
 
Duur werkzaamheden 
Op 1 december wordt door aannemersbedrijf Paulissen gestart met de werkzaamheden in het park. De 
werkzaamheden nemen naar verwachting circa 3 tot 4 maanden in beslag. We streven ernaar om 1 april 2015 de 
werkzaamheden afgerond te hebben.  Het is mogelijk dat op 1 april een aantal bouwwerken, zoals het nieuwe 
dierenverblijf,  vlonder en indien voldoende sponsoren gevonden worden ook de loopbrug, nog niet helemaal 
gerealiseerd zijn. Dit hoeft geen belemmering te zijn om het park op 1 april weer te openen voor publiek. 
Uiteraard houden wij veiligheid voor bezoekers in acht.  Het streven is om rond de zomer van 2015 ook de 
bouwwerken gerealiseerd te hebben.   
 
Toegankelijkheid tijdens werkzaamheden 
Vanuit veiligheidsoogpunt zal het park tijdens de werkzaamheden van 1 december tot 1 april totaal afgesloten 
worden voor publiek. Wij hopen dat u hiervoor begrip heeft. De dieren zullen zolang mogelijk in de dierenweide 
blijven.  Vanaf de Nieuwe Rielseweg kunt u dan ook nog een lange periode tijdens de werkzaamheden van de 
dieren blijven genieten.   
 
Aanspreekpunt tijdens werkzaamheden 
Heeft u vragen of opmerkingen tijdens de renovatiewerkzaamheden verzoeken wij u om contact op te nemen met 
onze gemeentelijke toezichthouder Marcel van Riel. De heer Van Riel is te bereiken op 013-5310689.  
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Tot slot 
Mocht u niet meer precies weten hoe het plan voor de renovatie Molenpark eruit zag, kunt u deze altijd opvragen 
bij de gemeente via Annemiek van Beek (013-5310678 of annemiek.van.beek@goirle.nl).  
 
 
Wij hopen u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het college van burgemeester en wethouders 
 
 
 
de heer Ferry Sabandar  
Interim hoofd afdeling Realisatie en Beheer 
 

 
 

mailto:annemiek.van.beek@goirle.nl

