
’s-Hertogenbosch, 12.02.2014.                                                 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

De werkzaamheden aan het Maximakanaal vorderen gestaag. Op dit moment gaan we van start met 

de  werkzaamheden rondom de aanleg van het Kanaalpark. De opdrachtgever hiervan is de 

gemeente ’s- Hertogenbosch, en de uitvoering wordt verzorgd door WillemsUnie. 

 

Met deze brief informeren we u over de werkzaamheden en over de informatieavond op 20 februari 

aanstaande. 

 

Uitnodiging informatieavond Kanaalpark 20 februari 2014, 19.30 uur 

Wij nodigen u van harte uit voor een algemene informatieavond over de aanleg van het Kanaalpark. 

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 20 februari om 19.30 uur in zaal de Kentering in Rosmalen. 

De zaal is open vanaf 19.00 uur. Na een inleiding door wethouder Geert Snijders, hoort en ziet u in 

een presentatie hoe het ontwerp van dit park en de planning van de verschillende werkzaamheden er 

uit zien. U krijgt uiteraard de gelegenheid om vragen te stellen. Tijdens een informatiemarkt kunt u de 

ontwerpen van dichtbij bekijken. U kunt dan ook uw vragen stellen aan de verschillende betrokken 

organisaties (Willemsunie, Rijkswaterstaat, Waterschap Aa en Maas en de gemeente) . 

 

Stand van zaken Maximakanaal 

Zoals u wellicht heeft opgemerkt heeft de WillemsUnie haar bouwterrein parallel aan het nieuw aan te 

leggen kanaal over delen van het tracé vergoot. Deze ruimte heeft WillemsUnie nodig om in opdracht 

van de gemeente het Kanaalpark uit te voeren. In sommige gevallen betekent dit, dat het bouwterrein 

aan uw perceel kan grenzen. In overleg met de gemeente, en indien nodig ook in overleg met u als 

betrokkene, is er overleg over de juiste afzetting van het bouwterrein. Een deugdelijke afzetting is 

nodig om dit werkgebied en de werkzaamheden die daar plaatsvinden af te schermen. 

 

Status werkzaamheden 

In november en december 2012 is er gezocht in de bodem naar explosieven, en is archeologisch 

onderzoek verricht. Deze werkzaamheden zetten we op dit moment voort. 

In april/mei starten we met de de fysieke aanleg van het park.  

De werkzaamheden aan het kanaal zelf zijn nog niet helemaal afgerond. Hiervoor is er nog veel groot 

transport nodig.  

Tijdens deze transporten zullen we gebruik maken van tijdelijke wegen die we dicht tegen het kanaal 

zullen inrichten en die ontsluiten op locaties waar we zo min mogelijk overlast verwachten. 

 

We willen u erop wijzen dat een bouwterrein voor onbevoegden een gevaarlijke omgeving is. Het 

terrein is daarom afgezet en er wordt door middel van camera’s toezicht gehouden. In aanvulling 

hierop willen wij graag uw medewerking vragen om hierop toe te zien zodat eventuele ongewenste 

situaties kunnen worden voorkomen. 

 

Hebt u vragen? 

Hebt u vragen over de informatiebijeenkomst?  

Deze kunt u stellen aan M. Krijnen, m.krijnen@s-hertogebosch.nl , 

Hebt u vragen over de uitvoering van de werkzaamheden?  

Deze kunt u stellen aan B. Hol, Projectcoördinator Kanaalpark namens WillemsUnie, 

bhol@willemsunie.nl , of (0)73 523 4300.  

Voor andere vragen neemt u dan contact op met het secretariaat van de afdeling Realisatie en Beheer 

Openbare ruimte door een e-mail te sturen aan realisatie-beheer@s-hertogenbosch.nl  onder 

vermelding van het kenmerk van deze brief. 
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Meldpunt Schoon, Heel en Veilig  

Hebt u een vraag, klacht of melding over zaken in de openbare ruimte? Denk hierbij aan verstopte 

straatputten, kapotte lantaarnpaal, vernielingen, (zwerf)vuil en rommel, verzakte stoeptegels, illegaal 

gestort afval, etc. Neemt u dan contact op met het Meldpunt Schoon, Heel en Veilig. Telefoonnummer 

(073) 615 55 55 of via www.s-hertogenbosch.nl/meldpunt . 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Realisatie en Beheer Openbare Ruimte 

T.a.v. secretariaat. 

realisatie-beheer@s-hertogenbosch.nl   
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