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Aan de bewoners van 

<<straat en huisnummer>> 

<<postcode en plaats>> 

 

 
  
Datum 23 juni 2020 

Onderwerp Terugkoppeling 1e ronde en start 2e ronde participatie 

landschappelijke inpassing project Wilhelminakanaal 

Sluis II  

  
 

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 

Wilhelminakanaal Sluis II 

E: sander.houweling@rws.nl 

M: 06-11040519 

Ons kenmerk 

3884997-20172 

Uw kenmerk 

Bijlage(n) 

 

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. 

 

Landschappelijke inpassing project Sluis II 

Eind april/begin mei hebben we naar de mening van direct omwonenden en 

bedrijven langs het Wilhelminakanaal gevraagd voor de landschappelijke 

inpassing. Daarbij was de vraag: Wat zijn sterke punten en aandachtspunten voor 

de zuidelijke oever van het kanaal? In totaal zijn er 70 reacties binnengekomen. 

Deze zijn te bekijken op: https:// rws.projectatlas.app/wilhelminakanaal-sluisII 

 

Digitale informatiebijeenkomst  
De landschapsarchitecten van bureau Flux hebben de technische eisen en de 
wensen vanuit de omgeving verder uitgewerkt. Graag willen we deze eerste 
beelden en ideeën met u delen. Vanwege de huidige coronamaatregelen doen we 
dit digitaal. De online bijeenkomsten vinden plaats op: 
 

• Maandag 6 juli van 16.00 tot 17.30 uur   

• Dinsdag 7 juli van 19.30 tot 21.00 uur. 

 
Aanmelden 
Wilt u deelnemen aan één van deze digitale bijeenkomsten? Stuur dan vóór 1 juli 

een e-mail naar whksluisII@rws.nl. Vermeld hierin uw naam, e-mailadres en  aan 

welke bijeenkomst u wilt deelnemen. U krijgt via de mail een 

ontvangstbevestiging met alle relevante informatie over uw deelname. 
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Reageren 
Deelnemers aan de online presentatie kunnen tijdens de bijeenkomst via de 

chatfunctie vragen stellen. Ook kan iedereen naar aanleiding van de presentatie 

de hele maand juli opnieuw opmerkingen, ideeën en suggesties plaatsen op de 

digitale kaart. Dit kan via https://rws.projectatlas.app/wilhelminakanaal-sluisII/ 

 
Bent u niet in de gelegenheid om deel te nemen aan de digitale bijeenkomsten? 

Op vrijdag 10 juli plaatsen wij een videoverslag van de digitale bijeenkomst op 

ons digitale platform. Dit kan via https://rws.projectatlas.app/wilhelminakanaal-

sluisII/ 

 

Meer informatie 

Na de zomer organiseren we een bijeenkomst met uitgebreide toelichting over de 

herbouw van Sluis II, de planning en alle procedures die hiermee samenhangen. 

 

Telefonisch vragenuur 

Heeft u geen toegang tot internet of bent u niet in staat om digitaal deel te nemen 

aan de informatiebijeenkomst, dan kunt u deelnemen aan het telefonisch 

vragenuur. 

Op woensdagmiddag 8 juli tussen 13 en 17 uur organiseren we een 

telefonisch vragenuur. U kunt uw vragen dan stellen aan Sander Houweling, 

omgevingsmanager Wilhelminakanaal Sluis II van Rijkswaterstaat. Hij is 

bereikbaar via telefoonnummer 06-11040519.  

 

U kunt ook contact met ons opnemen via e-mail: whksluisII@rws.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


