Uitnodiging inloopbijeenkomst
verbeteren Sassluis Enkhuizen
Op maandag 28 januari organiseert
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) een inloopbijeenkomst over
het verbeteren van de Sassluis Enkhuizen.
Wij nodigen u hier van harte voor uit.
Datum: maandag 28 januari 2019
Tijd:
U kunt binnenlopen tussen
19.00 en 21.30 uur
Locatie: De Drom, Paktuinen 1,
1601 GD Enkhuizen
Wat kunt u deze avond verwachten?
De bijeenkomst bestaat uit een informatiemarkt. Hier krijgt u informatie over het
project om zeven sluizen in Noord-Holland
te ver beteren. HHNK voert het project uit
in samenwerking met Tauw-Friso Civiel.
Tijdens de bijeenkomst gaan medewerkers
van HHNK en Tauw-Friso Civiel graag het
gesprek met u aan.

Op welke wijze de sluis precies wordt aangepast is dus nu nog niet bekend. We weten
alleen dat de oplossing waarschijnlijk binnen
de contouren van de sluis zal liggen. Om tot
een goede afgewogen keuze te komen zijn
we vooral benieuwd naar uw wensen en
ideeën als het gaat om het verbeteren van
de sluis.
Het ontwerp voor de benodigde aanpassing
van de sluis is rond de zomer van 2019 bekend.
Uitvoering staat gepland vanaf medio 2021.
Meer informatie vindt u op
www.hhnk.nl/7kunstwerken.
Voor vragen of opmerkingen over deze
uitnodiging of het project kunt u terecht bij
de omgevingsmanager Project Verbeteren 7
Waterkerende Kunstwerken, Frank Druijff
(frank.druijff@tauw.com).
Graag tot 28 januari!

Verbetering Sassluis Enkhuizen
De verbetering vindt plaats in het kader
van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). De zeven sluizen, waaronder de Sassluis Enkhuizen, zijn binnen het
HWBP afgekeurd op de betrouwbaarheid van
sluiten. Onder de omstandigheden van een
superstorm met veel wind en regen is er
onvoldoende zekerheid dat de sluizen het water
kunnen keren. Voor nu is er niets aan de hand,
maar om de veiligheid ook in de toekomst te
blijven garanderen zijn we op zoek naar de
meest passende oplossing per sluis. In augustus
2019 verwachten we hier meer over te weten.

