
S DATUM  30 september 2021  CONTACTPERSOON  X / X
UW BRIEF VAN DOORKIESNUMMER  X / X
UW KENMERK 

 ONS KENMERK  U2110088 

E-MAILADRES  X / X AANTAL BIJLAGEN  1 

INGEKOMEN NR. 

 ONDERWERP  Bijdrage waterschap aan uw verkiezingsprogramma 

Geachte mevrouw / heer, 

Aan de voorzitters van alle partijen die deelnemen 
aan de gemeenteraadsverkiezingen in de Hollandse delta 

Via de griffiers van de gemeenten 

Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Ongetwijfeld zijn uw 

voorbereidingen voor uw verkiezingsprogramma in volle gang. Graag reiken wij 
u enkele wellicht voor u interessante programmapunten aan. En graag werken

wij straks met u samen om deze punten te realiseren.

Veilige leefbare Hollandse delta 
Waterschap Hollandse Delta zorgt voor stevige dijken en veilige duinen, 
voldoende water in de sloot, gezuiverd afvalwater en veilige wegen en 

fietspaden in de polder, ook in uw gemeente. We werken aan een veilige, 
Hollandse delta; nu én in de toekomst. Dat doen wij graag samen met u. 

Water en ruimte 
Er is veel toe doen op onze Zuid-Hollandse eilanden. Bedrijven, de agrarische 
sector, havens, transport, enzovoorts. Uw gemeenteraad is aan zet voor de 
ruimtelijke ordening. Wij als waterschap hebben kennis van waterveiligheid en 

-kwaliteit, sloot- en rioolwater, verkeersveiligheid en ecologie. Graag werken we
voor deze thema’s met u samen.

Thema’s nu en in de toekomst 
Wij willen bijdragen om de problemen van deze tijd het hoofd te bieden. Het 

klimaat verandert en de groenblauwe structuur in het landschap helpt mee om 

de effecten op te vangen. Ook biodiversiteit en de landschappelijke waarden in 
de polder zijn belangrijk voor ons en voor toekomstige generaties. 

Graag samen met u 
Onze ambities en beleidsvoornemens gaan wij de komende jaren verder 
uitwerken. Dit doen we graag in samenwerking met u. Alleen door samen te 
werken, kunnen we de Zuid-Hollandse eilanden verder ontwikkelen. 

Meer informatie? 
Onze suggesties voor die samenwerking vindt u in de bijlage. Heeft uw partij 
meer informatie nodig of wilt u meer weten over wat we als gemeente en 
waterschap voor elkaar kunnen betekenen? Neemt dan contact op met onze 
adviseurs omgeving. U vindt hun contactgegevens bovenaan deze brief. 

Wij wensen u veel succes met de voorbereiding en uitvoering van uw 
campagne. 

Hoogachtend, 

dijkgraaf en heemraden, 

secretaris-directeur, dijkgraaf, 

X X 

mailto:f.jimmink@wshd.nl
mailto:j.dewit@wshd.nl


Elke dag zetten wij ons als waterschap in voor onze 
Hollandse Delta. Voor bescherming tegen hoog 
water. Voor voldoende water in de sloot.  
Voor gezuiverd water. Voor bereikbaarheid.  
En voor gezonde flora en fauna. 

Dat kunnen we niet alleen. Wij werken graag samen 
met u. Samen dragen we zorg voor onze omgeving. 
Zodat we kunnen wonen werken en leven in onze 
waardevolle delta.

Wilt u meer informatie? Neemt u contact op met:
f.jimmink@wshd.nl
j.dewit@wshd.nl

Waterveiligheid met dijken en duinen
• Natuurlijke duinaangroei
• Meervoudig gebruik van dijken
•  Meer veiligheid in het gebied achter

dijk en duin
• Meer biodiversiteit op de dijk

Rioolwaterzuivering
•  Discussie over gescheiden

rioolwaterstelsel: regenwater apart
•  Kostenefficiënt en doeltreffend voor

gemeente en waterschap
• Samenwerking met ketenpartners
•  Meerwaarde uit afvalwater en

zuiveringsslib

Voldoende en schoon water in de sloot
• Klaar voor het klimaat van 2050
• Minder watervervuiling
• Bio-diverse waternatuur
• Waterplezier

Wegen en fietspaden
•  Bereikbaarheid van stad, dorp

en platteland
•  Keurmerk duurzaam veilige 

weginrichting
• Vergroten doelmatig wegbeheer
•  Verkeersveiligheid: maak een punt

van nul verkeersslachtoffers
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Meervoudig gebruik van dijken

Waterveiligheid: 
natuurlijke duinaangroei

EEN VEILIGE, LEEFBARE 

NU ÉN IN DE TOEKOMST
HOLLANDSE DELTA
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