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In Goirle is de wens geuit om het huidige Kloosterplein

de karakteristieke driehoekige vorm die ontstaat door het

om te vormen tot een groot dorpsplein met een duidelijke

plein strak op te spannen tussen de omliggende wegen, De

centrumfunctie. Tevens wil de gemeente het gebied ‘De

Tilburgse weg en Kloosterstraat. Bomen op het plein zorgen

Wildert’, gelegen naast het Kloosterplein, omvormen tot

voor een stevige groenstructuur. Het plein ligt bovendien

woongebied. Buro Lubbers heeft een voorlopig ontwerp

verhoogd ten opzichte van haar omgeving en wijkt af

gemaakt waarin het Kloosterplein en De Wildert een

in materiaal en kleur. Zicht op bijzondere gebouwen en

passende plek binnen het dorp krijgen.

villatuinen wordt behouden.

Groene schakel

Op de locatie van De Wildert worden ongeveer dertig

Het Kloosterplein vormt binnen dit ontwerp de groene schakel

woningen gerealiseerd in een korrel, die past bij de maat

tussen het buitengebied en het dorpscentrum. Daarnaast zal

van de woningen rond het plein en het dorp. De drie grote

het plein in het weefsel van het dorp een condensatiepunt

huidige kastanjebomen worden ingepast in een groen

van routes worden met voldoende ruimte voor dagelijkse

hof waar bebouwing aan komt te staan. Entrees van de

ontmoetingen en bijzondere evenementen. De locatie De

woningen liggen aan de omliggende straten of aan dit hof in

Wildert wordt ontwikkeld tot een eigen buurtje. De woningen

het plangebied. Parkeren wordt uit het zicht ingepast achter

worden georiënteerd op de openbare ruimte die aansluit bij

en onder de woningen. Aan het plein krijgt De Wildert een

het weefsel van het dorp.

eigen gezicht met een gebouw dat past in de rij villa’s aan de
Kloosterstraat.

Als groene schakel verbindt het Kloosterplein het noorden
en zuiden met elkaar. Vanuit Boschkens in het noorden heeft

Opruimen

de Tilburgse weg een ruim opgezet profiel met villa’s in grote

Het gebied wordt opgeruimd. De huidige grote hoeveelheid

tuinen aan een bestaande eikenlaan. In het dorp gaat dit over

verschillende verhardingsmaterialen, meubilair,

tot een meer stedelijk profiel met geschoren bomen. Dan

verkeerstechnische ingrepen, verlichtingsarmaturen worden

het Kloosterplein als groene schakel. Hierna volgt weer een

zoveel mogelijk opgeruimd en vereenvoudigd. Nieuwe

stedelijk profiel met geschoren bomen. Langs de kerk in het

materialen worden op elkaar afgestemd ten behoeve van een

zuiden ligt een eikenlaan richting het buitengebied.

rustig beeld.

Rond het plein staat een grote differentiatie aan bebouwing.

Het plein krijgt een duurzame functionele verharding van

Die varieert van een voormalig Klooster, een groot

natuursteen in een warme tint, waarop evenementen

wooncomplex uit de jaren tachtig, villa’s uit het einde

als kermis en markten kunnen plaatsvinden. Het wordt

van de negentiende eeuw, kleine aaneengeschakelde

ingekaderd door lindebomen, zodat een intiem lommerrijk

arbeiderswoningen en een winkelcentrum. Deze bebouwing

plein ontstaat.

heeft een losse opzet en een grote variatie in korrelgrootte.
Te midden hiervan krijgt het plein zelf een sterke ruimtelijke

Het nieuwe Kloosterplein wordt een levendige plek in het

identiteit. Daarmee laat ze de stedenbouwkundige identiteiten

dorp. De aangrenzende horeca kan een terras krijgen op het

in haar directe omgeving in hun waarde en vormt ze vooral

plein zelf. Daarnaast komen er prettige plekken om te zitten,

een schakel- en verdeelpunt waar routes, functies en

zowel in de zon als in de schaduw. Bijzonder meubilair, onder

stedenbouwkundige structuren bij elkaar komen.

andere in de vorm van een dorpstafel, maakt dat het plein de

De sterke eigen identiteit van het plein wordt gevormd door

ontmoetingsplek van het dorp wordt.

Thomas van Diessenstraat met bestaande bomen
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