
 

Aan de bewoner(s) / gebruiker(s) van het pand 

 

 

Uw brief van :  Ref. :  Dhr. R. van Helden 

Uw kenmerk :  Tel. :  (06) 22 97 67 02 

Afdeling :  E-mail :  openbareruimte@s-hertogenbosch.nl 

Zaaknummer :     

Datum : 26 september 2019    

Onderwerp : Uitnodiging inloopbijeenkomst steiger en tribune Zuid-Willemspark  

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Zoals aangegeven in het Inspiratiedocument Zuid-Willemspark willen we het gebied rond de Zuid-

Willemsvaart aantrekkelijker maken om te verblijven. We willen daarom een steiger en een tribune 

aanleggen in het gebied tussen de Citadellaan en de Van Berckelstraat. Graag horen we wat u van 

onze ontwerpen vindt. We organiseren daarom op maandag 7 oktober a.s. een inloopbijeenkomst. U 

bent daarvoor van harte uitgenodigd. 

 

Wat gaan we doen? 

 Bij Nieuwehagen maken we een tribune die aantrekkelijk is om in het zonnetje aan het water te 

zitten. Het biedt ook nieuwe mogelijkheden. Zo kunnen er kleinschalige optredens gegeven 

worden als er drijvend podium naartoe wordt gevaren.  

 Ter hoogte van het Kruithuis aan de Zuid Willemsvaart maken we een steiger. Dit wordt een 

opstapplaats voor boten. De steiger maken we in het kader van Linie 1629. Frederik Hendrik 

heeft deze Linie aangelegd om de stad te kunnen veroveren in de Tachtigjarige oorlog.  

 

Op de achterkant van deze brief vindt u de schetsontwerpen. 

 
Inloopbijeenkomst 

U kunt op elk moment tussen 18.30 en 20.00 

uur binnenlopen om kennis te maken met de 

projectleider en de ontwerper. Zij zijn er om 

uitleg te geven en vragen te beantwoorden. 

Ook horen we graag wat u van de 

verblijfsplekken vindt.  

Datum  Maandag 7 oktober 

Tijd  18.30 tot 20:00 uur 

Locatie  Nieuwehagen, BrabantZorg 

Adres  Gervenstraat 2, 5211 PD  

’s-Hertogenbosch 

 
Digitale nieuwsbrief 

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in het Zuid-Willemspark? Meld u dan via de website 

denbosch.nl/zuid-willemspark aan voor de digitale nieuwsbrief. 
 

Locatie tribune 

Locatie steiger 
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Heeft u vragen? 

Heeft u vragen over de tribune en de steiger? Kom dan vooral naar de inloopbijeenkomst, of stuur een 

e-mail naar openbareruimte@s-hertogenbosch.nl met als onderwerp ‘Zuid-Willemspark’. 

 

Met vriendelijke groet, 

Het hoofd van de afdeling Projectmanagement en Voorbereiding, 

 

 

 

Ir. T.J.J.R. Prinsen 

 

 

Schetsontwerp: een impressie van de tribune 

 
 

 
Schetsontwerp: een impressie van de steiger 

 


