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Bedankt iedereen!

Voor sommigen is de zomervakan�e al begonnen, anderen hebben hem nog tegoed. Vanuit

het programmateam Zuidwestelijke Delta kijken we heel posi�ef terug op de afgelopen

periode. We organiseerden drie goed bezochte pla�ormbijeenkomsten, waaronder de

werkconferen�e. Via deze nieuwsbrief blikken we terug! Paul de Beer, Manager Programma

Zuidwestelijke Delta: ‘Alle belangstelling, energie, ideeën en wil om samen aan de slag te gaan

voor een klimaatbestendige delta inspireren ons om na de zomer samen met alle partners de

volgende stappen te maken. De plannen daarvoor zijn we al volop aan het maken. Enorm

bedankt iedereen!’

Werkconferen�e Zuidwestelijke Delta brengt nieuwe
ideeën, plannen en samenwerkingen

Ruim honderd betrokkenen kwamen op 30 juni bij elkaar in Gebouw-T in Bergen op Zoom om

mee te denken over de toekomst van de Zuidwestelijke Delta. Onder leiding van dagvoorzi�er

Jan Jaap In der Maur ontstond een inspirerende en geslaagde dag, die de aanzet gaf tot

nieuwe ideeën, plannen en samenwerkingen!

Lees meer
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Inspirerende pla�ormbijeenkomst Innova�e!

Ondanks de temperaturen die steeds verder opliepen, gingen op 12 juli bijna negen�g

ondernemers, bestuurders, beleidsmakers, onderzoekers en ontwerpers in het Topshuis met

elkaar in gesprek over innova�es in de Zuidwestelijke Delta. We kijken terug op een hele

inspirerende eerste pla�ormbijeenkomst Innova�e!

Lees meer

Pla�ormbijeenkomst Kennisprogramma Zeespiegels�jging
legt basis voor oplossingen in de Zuidwestelijke Delta

Op 14 juni organiseerden we samen met het Kennisprogramma Zeespiegels�jging de eerste

pla�ormbijeenkomst van de Zuidwestelijke Delta. Zo’n zeven�g belangstellenden werden in de

ochtend bijgepraat over het Kennisprogramma Zeespiegels�jging en wat dit betekent voor de

Zuidwestelijke Delta. In de middag gingen experts aan de slag met oplossingen om onze regio

voor te bereiden op klimaatverandering en zeespiegels�jging. Al met al een hele informa�eve

en construc�eve dag!

Lees meer

Kwaliteitsimpuls voor het
Volkerak-Zoommeer

Het programma Zuidwestelijke Delta en

Waterpoort gaan samen met de omgeving een

plan ontwikkelen voor de toekomst van het

Volkerak-Zoommeer. Het perspec�ef en daarmee

uitgangspunt voor het gebied is duidelijk: een

zoet watersysteem. Dit is het moment om aan de

slag te gaan met een kwaliteitsimpuls van de

natuurwaarden, waterkwaliteit, toegankelijkheid,

beleving en ondernemerschap, vindt het

Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta. Het traject

start na de zomer van 2022 en loopt door tot

2024.

Gebiedssamenwerking Veerse
Meer leidt tot onderling begrip

De vier gemeenten rond het Veerse Meer,

waterschap Scheldestromen, Rijkswaterstaat en

verschillende maatschappelijke organisa�es

werken samen om de kwaliteit van het gebied

rond het Veerse Meer te verbeteren en voor te

bereiden op de toekomst. Provincie Zeeland hee�

de regie en overlegt regelma�g met alle par�jen,

samen of afzonderlijk. Een van de speerpunten in

de samenwerking is een onderzoek naar de

waterkwaliteit dat op dit moment plaatsvindt.
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Zuidwestelijke Delta biedt volop kansen voor
vrije�jdsbesteding

Tijdens de werkconferen�e Zuidwestelijke Delta op 30 juni 2022 overhandigden Janique

Huijbregts, ANWB Regiomanager Zuid en Diana Korteweg Maris van HZ Kenniscentrum

Kus�oerisme het onderzoek Toerisme en vrije�jdsgedrag in de Zuidwestelijke Delta aan Hagar

Roijackers, gedeputeerde van de Provincie Noord-Brabant en voorzi�er van het

Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta. Het onderzoek gee� inzicht in toekoms�ge behoe�en en

kansen om recrea�e nadrukkelijker een posi�e te geven in de gebiedsopgaven uit de

Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050.  We vroegen Janique en Diana om een toelich�ng!

Lees meer

Save the date!

Pla�ormbijeenkomst Kenniscommunity
Zuidwestelijke Delta op 13 oktober 2022

@onzedelta

Kunstenaar en fotograaf Rem van de Bosch

verkent in Zeeland de kijk op de s�jging van

de zeespiegel en wat die voor gevolgen

hee� voor de toekomst in de provincie 🌍.

In een zesdelige televisiereeks 'Rem &

Vloed' onderzoekt hij of en wat we kunnen

doen om de regio te redden van het water

🌊. Je ziet Rem & Vloed vanaf 12 juli elke

dinsdag om 17.15 uur op tv bij Omroep

Zeeland 📺.

Volg ons op Instagram

29
SEPT

Gebiedsoverleg en Regioteam Zuidwestelijke Delta
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13
OKT

Pla�ormbijeenkomst Kenniscommunity
Zuidwestelijke Delta
9.30 – 16.00 uur, Topshuis

10
NOV

Na�onaal Deltacongres
9.30 – 17.00 uur, Philharmonie, Haarlem

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

Een veilige en klimaatbestendige, ecologisch veerkrach�ge en economisch vitale delta met voldoende
zoetwater, nu en in de toekomst. Dat is het gezamenlijke doel van de provincies Noord-Brabant, Zeeland en
Zuid-Holland, de waterschappen Brabantse Delta, Scheldestromen en Hollandse Delta, ach�en gemeenten in
de Zuidwestelijke Delta en de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (LNV) en Economische Zaken en Klimaat (EZK). Samen met maatschappelijke par�jen en
ondernemers werken zij aan de ambi�e van de Zuidwestelijke Delta om in 2050 de eerste klimaatbestendige
regio ter wereld te zijn.

Wil je geen nieuwsbrief meer ontvangen van Zuidwestelijke Delta? Meld je dan hier af.

https://nieuwsbrief.nedbase.nl/t/j-l-vjlydtd-dtfkiydht-jl/
https://nieuwsbrief.nedbase.nl/t/j-l-vjlydtd-dtfkiydht-jr/
https://nieuwsbrief.nedbase.nl/t/j-l-vjlydtd-dtfkiydht-jy/
https://nieuwsbrief.nedbase.nl/t/j-l-vjlydtd-dtfkiydht-yk/
https://nieuwsbrief.nedbase.nl/t/j-l-vjlydtd-dtfkiydht-yu/
mailto:secretariaat@zwdelta.nl
https://nieuwsbrief.nedbase.nl/t/j-u-vjlydtd-dtfkiydht-y/

