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Maandag 11 mei: online inspiratiesessie
Zuidwestelijke Delta

Door de coronacrisis is de wereld veranderd. Onze gezondheid is het

allerbelangrijkst en alle overheidsmaatregelen zijn daarop gericht. Daarom

hebben we binnen de Zuidwestelijke Delta de werkconferentie Zuidwestelijke

Delta van 19 maart afgelast. Tegelijk zien we hoe flexibel we zijn door op

andere manieren met elkaar samen te werken. We willen dan ook samen met

jullie volop aan de slag blijven voor onze mooie Zuidwestelijke Delta! En dat

gaan we doen: op maandag 11 mei organiseren we van 13.00 – 15.00 uur een

online inspiratiesessie. Meld je nu al aan!

Lees meer

https://nieuwsbrief.nedbase.nl/t/j-e-qwltdd-l-r/
https://nieuwsbrief.nedbase.nl/t/j-l-qwltdd-l-j/
https://nieuwsbrief.nedbase.nl/t/j-l-qwltdd-l-d/


Nieuwe data bijeenkomsten Gebiedsagenda
Zuidwestelijke Delta 2050

Het afgelopen jaar dachten overheden, maatschappelijke organisaties,

kennisinstellingen en ondernemers na over de opgaven in de Zuidwestelijke

Delta, met als resultaat een werkdocument Gebiedsagenda Zuidwestelijke

Delta 2050. Door de coronacrisis gingen de bijeenkomsten in maart en april niet

door om in het gebied verder door te praten over de Gebiedsagenda. Inmiddels

staan er eind augustus en begin september nieuwe data in de steigers voor zes

bijeenkomsten. En komt de Gebiedsagenda aan bod tijdens de online

inspiratiesessie Zuidwestelijke Delta op 11 mei.

Lees meer

Klimaatadaptatie in de Zuidwestelijke Delta

https://nieuwsbrief.nedbase.nl/t/j-l-qwltdd-l-h/


In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie hebben alle overheden afgesproken dat

klimaatadaptatie in 2020 onderdeel is van hun beleid. Ook in de Zuidwestelijke

Delta wordt hier hard aan gewerkt. Zo bracht het Kernteam Klimaatadaptatie

Zeeland de opgehaalde klimaatrisico’s van Zeeland in kaart en legt de

bevindingen nu voor aan de Zeeuwse overheden. Ook provincie Noord-Brabant

bracht de knelpunten in beeld en ondersteunt gemeenten via een Klimaatreis bij

het voeren van risicodialogen. Gemeente Goeree-Overflakkee rondt de fase

van de risicodialogen af en buigt zich over de richting van de klimaatstrategie.

Lees meer

 

Zoetwatermaatregel geeft
Zevenbergen een
metamorfose

Wie straks Zevenbergen bezoekt, treft
een heel ander stadscentrum aan. De
werkzaamheden om de wateren Roode
Vaart Noord en Zuid weer met elkaar te
verbinden zijn namelijk in volle gang. De
gedempte haven wordt weer
geopend! Het is een van de maatregelen
die de zoetwatervoorziening voor West-
Brabant en Zeeland in de toekomst
veiligstelt. Hoogste tijd voor een update!

Lees meer

  

Getij Grevelingen: “Een
plan dat goed is voor
iedereen”

Het project Getij Grevelingen start met
de planuitwerkingsfase na een verlengde
verkenning de afgelopen jaren. In deze
fase werkt het projectteam het plan om
een doorlaat te realiseren in de
Brouwersdam nader uit. Deze doorlaat
brengt beperkt getij terug en dat is nodig
om de waterkwaliteit in de Grevelingen te
verbeteren. We spraken met een aantal
teamleden van Getij Grevelingen.

Lees meer

 

Save the date: Kennisdag Zuidwestelijke Delta en
Eindconferentie Smartsediment

https://nieuwsbrief.nedbase.nl/t/j-l-qwltdd-l-k/
https://nieuwsbrief.nedbase.nl/t/j-l-qwltdd-l-u/
https://nieuwsbrief.nedbase.nl/t/j-l-qwltdd-l-o/


Rivierdelta’s zijn zeer rijke ecosystemen, maar staan wereldwijd onder druk.

Ook onze Zuidwestelijke Delta. Biodiversiteitsverlies, klimaatverandering,

zeespiegelstijging, het zijn slechts enkele actuele thema’s. Goed beheer van

onze Deltawateren is alleen mogelijk met kennis over het functioneren van die

wateren. Daarom organiseert de Kenniscommunity Zuidwestelijke Delta jaarlijks

een Kennisdag om recente onderzoeksresultaten en inzichten met elkaar te

delen en te bespreken. De bijeenkomst is dit jaar tevens de eindconferentie

voor het project Smartsediment van het Interreg-programma Vlaanderen-

Nederland.

Lees meer

 

Dijkversterking
Hansweert als blauwdruk

De ruim vijf kilometer lange dijk bij
Hansweert gaat op de schop. Hij voldoet
niet meer aan de eisen van de nieuwste
Waterwet uit 2017. Volgens deze wet
moet namelijk ook gekeken worden naar
de mogelijke gevolgen van een
dijkdoorbraak. Het is het eerste Zeeuwse
project dat volgens de nieuwste
veiligheidsnormering én duurzaam én
circulair wordt uitgevoerd.

Lees meer

  

Blijf op de hoogte van
Onze Delta

Onze Delta is een inspirerend platform
voor inwoners, ondernemers en
bestuurders over actuele thema’s die
spelen in de Zuidwestelijke Delta:
circulaire economie, klimaatadaptatie en
energietransitie. Het platform is een
initiatief van de Zuidwestelijke Delta. Op
de hoogte blijven en inspiratie opdoen?
Volg Onze Delta op Instagram en
Facebook.

Lees meer

 

Agenda

7 MEI Adviesgroep Zuidwestelijke Delta

https://nieuwsbrief.nedbase.nl/t/j-l-qwltdd-l-b/
https://nieuwsbrief.nedbase.nl/t/j-l-qwltdd-l-n/
https://nieuwsbrief.nedbase.nl/t/j-l-qwltdd-l-p/
https://nieuwsbrief.nedbase.nl/t/j-l-qwltdd-l-x/
https://nieuwsbrief.nedbase.nl/t/j-l-qwltdd-l-m/


11 MEI Online inspiratiesessie Zuidwestelijke Delta
zwdelta.nl/inspiratiesessie

14 MEI Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta

 AUG /
SEPT

Bijeenkomsten Gebiedsagenda Zuidwestelijke
Delta 2050
zwdelta.nl/gebiedsagenda2050

17 SEPT Kennisdag Zuidwestelijke Delta en
Eindconferentie Smartsediment
zwdelta.nl/nieuws/save-the-date-kennisdag-
zuidwestelijke-delta-en-eindconferentie-smartsediment

 

  

Binnen de Zuidwestelijke Delta werken de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat
(IenW), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Economische Zaken en Klimaat
(EZK), de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland, de waterschappen
Brabantse Delta, Scheldestromen en Hollandse Delta en de gemeenten samen met
maatschappelijke partijen, kennisinstellingen en ondernemers aan één doel: een
economisch vitale, ecologisch veerkrachtige, veilige en klimaatbestendige Delta. De
betrokken bestuurders nemen deel aan het Gebiedsoverleg. De Zuidwestelijke Delta
bestaat uit Zeeland, Zuid-Holland tot en met het Haringvliet en het westelijk deel van
Noord-Brabant.

Heb je een vraag? Stuur een mail naar secretariaat@zwdelta.nl.

Wil je geen nieuwsbrieven meer ontvangen van Zuidwestelijke Delta? Dan kun je jezelf
eenvoudig uitschrijven.

 

 

https://nieuwsbrief.nedbase.nl/t/j-l-qwltdd-l-c/
https://nieuwsbrief.nedbase.nl/t/j-l-qwltdd-l-q/
https://nieuwsbrief.nedbase.nl/t/j-l-qwltdd-l-a/
mailto:secretariaat@zwdelta.nl
https://nieuwsbrief.nedbase.nl/t/j-u-qwltdd-l-y/

