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Risico’s Wilhelminakanaal
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Geachte leden van de Provinciale Staten,
Komende periode is het moment van de waarheid. Dit geldt voor de bewoners van Tilburg in
de wijken langs het Wilhelminakanaal (o.a. Gesworen Hoek, Tuindorp de Kievit) en voor de
bedrijven op Industrieterrein Vossenberg, maar misschien wel voor het hele stadsdeel
Reeshof en haar omgeving. Binnenkort wordt door het ministerie besloten wat er met sluis II
staat te gebeuren. Wordt er gekozen voor het oorspronkelijke idee en wordt de sluis
verwijderd en kunnen er klasse IV schepen door het kanaal met tijdswinst en zakt het
waterpeil gevaarlijk laag of wordt de sluis herbouwd zodat de grote schepen door het kanaal
kunnen zonder tijdswinst vanwege een extra sluis, maar zonder schadelijke gevolgen voor
de omgeving?
Probeer met het stellen van prioriteiten de kosten ondergeschikt te laten zijn, want wie kiest
nu voor een oplossing waar natuur en bebouwing voor meerdere decennia zwaar onder
moeten lijden? Slopen van sluis II gaat namelijk een droogte opleveren voor duizenden
woningen in Reeshof-Noord en vele bedrijfspanden op Vossenberg I, II en III met gevolgen
van uitdroging, scheuren, verzakking, etc. De grondwaterstand zal in een gebied rondom het
Wilhelminakanaal dalen tussen de 10cm (ver buiten Tilburg) en ruim 200cm met ernstige
gevolgen voor gebouwen en de natuur. Natuurgebieden zoals Huis ter Heide en de
Drijflanen zullen permanent de ernstige gevolgen hiervan ondervinden, maar zelfs voor de
Loonse en Drunense Duinen en De Brand zal dit merkbaar zijn.
Naast een weloverwogen keuze, verwacht de wijkraad een uitermate serieuze aanpak van
de procedure en dienen voor een zorgvuldige besluitvorming alle stappen juist doorlopen te
worden. Zonder inspraak lijkt daar géén sprake van. Alleen informeren van betrokkenen en
belanghebbenden is onvoldoende. Men mag gezien de ernst van de gevolgen geen steek
laten vallen en tot op heden heeft u de bewoners en bedrijven in het gebied, gelegen nabij
sluis II, nog niet conform de inspraakregels betrokken in het proces.
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Zeker bij een procedure die zoveel stof heeft doen opwaaien en voor ongerustheid bij de
omwonenden heeft gezorgd, is ondanks de gevoerde MER-procedure voor een besluit met
een dergelijke impact een inspraakprocedure uitermate wenselijk. De inspraakprocedure
dient onder andere te bevatten een inspraakavond, het horen van betrokkenen en
verslaglegging en beantwoording aan alle betrokkenen. Een besluit zonder inspraak is in
strijd met de wetgeving waar alle bestuurslagen (zowel gemeente, Provincie als het Rijk) aan
dienen te voldoen.
Vanaf 2015 zijn de eerste stappen zorgvuldig gezet met het tijdelijk stopzetten van de
werkzaamheden aan het Wilhelminakanaal. We verwachten dat de laatste stappen met het
maken van de juiste keuze, ook correct worden uitgevoerd.
Voor de bewoners in de Reeshof is het dus de komende periode letterlijk erop of eronder!
Met vriendelijke groet,

Erik Groels
Voorzitter Wijkraad Reeshof
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