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Aan de bewoners van 

Vossenberg 

 

  
Datum 16 mei 2019 

Onderwerp Vervolg project Wilhelminakanaal Tilburg: voorbereiding 

herbouw Sluis II van start 

  
 

Rijkswaterstaat Zuid-

Nederland 

Project Wilhelminakanaal 

Sluis II 
 

Hendrik Zwaardecroonstraat 

7 

5018 CG  TILBURG 

Postbus 2232 

3500 GE  Utrecht 

T  088 7974830 

www.rijkswaterstaat.nl 

 

Contact 

Sander Houweling 

Omgevingsmanager Herbouw 

Sluis II 

E: sander.houweling@rws.nl 

M: 06-11040519 

Ons kenmerk 

HBxxx 

Uw kenmerk 

Bijlage(n) 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

De provincie Noord-Brabant, gemeente Tilburg en Rijkswaterstaat werken in het 

project Wilhelminakanaal Sluis II samen aan een betere bereikbaarheid van de 

Tilburgse havens. Het project bestaat uit de herbouw van Sluis II en de afbouw 

van Sluis III (inclusief het tussenliggende deel van het kanaal). In december 2017 

hebben de partijen definitief gekozen voor de herbouw van Sluis II. Met deze brief 

informeren wij u over het vervolg van het project. 

 

Planuitwerking en aanbesteding  

Begin 2019 is er een projectteam gestart, bestaande uit vertegenwoordigers van 

de provincie Noord-Brabant, gemeente Tilburg en Rijkswaterstaat. Het 

projectteam werkt op dit moment het plan verder uit, zorgt voor de uitvoering van 

benodigde onderzoeken en de voorbereiding van de aanbesteding van de 

bouwwerkzaamheden. 

 

Gesprekken met de omgeving 

Uiteraard raadplegen en informeren we hierbij de omwonenden en andere 

betrokken organisaties. Ook betrekken we de Bewonersgroep Woonomgeving, die 

vanuit de Wijkraad Reeshof is geformeerd. Deze bewonersgroep vervult een 

onafhankelijke adviesrol bij de verdere uitwerking van de plannen.  

 

Dinsdagavond 25 juni is er een inloopbijeenkomst. Het projectteam gaat daar 

graag met u in gesprek. U hoort dan meer over onder andere de voorziene 

werkzaamheden en de planning. Reserveer deze datum alvast in uw agenda. U 

ontvangt hiervoor nog een uitnodiging.  
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Meer informatie 

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met Sander Houweling, 

omgevingsmanager Herbouw Sluis II van Rijkswaterstaat. Hij is bereikbaar via  

het e-mailadres sander.houweling@rws.nl en telefoonnummer 06-11040519.  

 

U kunt ook bellen met het informatienummer van Rijkswaterstaat: 0800-8002. Dit 

nummer is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 07.00-20.00 uur. In het 

weekend en op feestdagen van 10.00-18.30 uur.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Sander Houweling 

Omgevingsmanager Herbouw Sluis II  

Rijkswaterstaat 

 

 

Deze brief wordt bezorgd op ongeveer 3.800 adressen in het deelgebied Gesworen 

Hoek van de wijk Reeshof, gelegen tussen de Burgemeester Baron van Voorst tot 

Voorstweg, Langendijk en Moerse Dreef en rondom sluis II, gelegen tussen Moerse 

Dreef, Langendijk, Mostheuvelstraat en bedrijventerrein Vossenberg I en II. 

 

 

 


