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Zuidwestelijke Delta doet uitvraag naar ini�a�even

2022 staat voor de Zuidwestelijke Delta volop in het teken om samen na te denken over een

klimaatbestendige delta. Dat doen we onder meer via pla�ormbijeenkomsten waaraan

iedereen die wil kan deelnemen. Op de bijeenkomsten die we voor de zomer organiseerden,

waaronder de werkconferen�e, klonk een duidelijke oproep: ‘Ga aan de slag, ga “doen”, ga

experimenteren.’ De Zuidwestelijke Delta gee� gehoor aan deze oproep en lanceert een

uitvraag naar lokale ini�a�even. Ons doel? De geselecteerde ini�a�even ondersteunen,

versnellen en verbreden!

Lees meer

https://nieuwsbrief.nedbase.nl/t/j-e-vdyditl-l-r/
https://nieuwsbrief.nedbase.nl/t/j-l-vdyditl-l-j/
https://nieuwsbrief.nedbase.nl/t/j-l-vdyditl-l-t/
https://nieuwsbrief.nedbase.nl/t/j-l-vdyditl-l-i/
https://nieuwsbrief.nedbase.nl/t/j-l-vdyditl-l-d/
https://nieuwsbrief.nedbase.nl/t/j-l-vdyditl-l-h/


Aanpak grote wateren ondersteunt ambi�e Zuidwestelijke
Delta

Toekomstbestendige grote wateren waar hoogwaardige natuur goed samengaat met een

krach�ge economie: dat is waar de Programma�sche Aanpak Grote Wateren (PAGW) voor

staat. Dit doel sluit naadloos aan bij de ambi�e van de Zuidwestelijke Delta om in 2050 de

meest klimaatbestendige regio ter wereld te zijn. We gingen in gesprek met Anouk Verschuur

en Mascha Dedert over het belang van de PAGW voor de Zuidwestelijke Delta.

Lees meer

Laatste aanmeldmogelijkheid!

Pla�ormbijeenkomst Kenniscommunity
Zuidwestelijke Delta op 13 oktober

Save the date!

Pla�ormbijeenkomst Vitaal Pla�eland Zuidwestelijke
Delta op 25 november

https://nieuwsbrief.nedbase.nl/t/j-l-vdyditl-l-k/
https://nieuwsbrief.nedbase.nl/t/j-l-vdyditl-l-u/
https://nieuwsbrief.nedbase.nl/t/j-l-vdyditl-l-o/
https://nieuwsbrief.nedbase.nl/t/j-l-vdyditl-l-b/
https://nieuwsbrief.nedbase.nl/t/j-l-vdyditl-l-n/
https://nieuwsbrief.nedbase.nl/t/j-l-vdyditl-l-p/
https://nieuwsbrief.nedbase.nl/t/j-l-vdyditl-l-x/
https://nieuwsbrief.nedbase.nl/t/j-l-vdyditl-l-m/


Eo Wijers Prijsvraag: Waar wij willen wonen

Op 5 oktober organiseerde de Eo Wijerss�ch�ng de kick-off voor de twaalfde Eo Wijers

Prijsvraag. De prijsvraag is op zoek naar vernieuwende visies op de toekomst van steden en

landschappen met het oog op klimaatadapta�e en natuurverbetering. Vier regio’s doen mee

in de strijd, waarvan Midden-Zeeland er een is. Mul�disciplinaire ontwerpteams kunnen zich

per regio inschrijven. Wij hopen dat veel enthousiaste teams zich aanmelden voor Zeeland!

Dit gee� een extra impuls om te komen tot oplossingen voor een klimaatbestendige

Zuidwestelijke Delta.

Lees meer

 

Droge zomer laat urgen�e
zoetwateropgave zien
 

Het klimaat verandert, daar kunnen we niet

omheen. De hoge temperaturen en de

neerslagtekorten die steeds verder opliepen deze

zomer, maakten de opgave voor voldoende zoet

water in de Zuidwestelijke Delta nog eens extra

duidelijk. We blikken terug op de droogte deze

 

Deltaprogramma 2023:
Versnellen, verbinden,
verbouwen
 

Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen

moeten de komende jaren meer tempo maken

met de uitvoering van de maatregelen uit het

Na�onaal Deltaprogramma zodat Nederland in

2050 en daarna beschermd is tegen hoogwater,

https://nieuwsbrief.nedbase.nl/t/j-l-vdyditl-l-c/
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zomer, die ons na een beter 2021, weer

terugbracht naar de droge jaren van 2018, 2019

en 2020. Waar kon de droogte goed worden

opgevangen? Welke extra maatregelen waren

nodig, en was daar genoeg zoet water voor

beschikbaar? En wat betekent dit voor de

bestuurlijke keuzes die gemaakt moeten worden

in onze regio?

weersextremen en zoetwatertekorten. Het

klimaat verandert, de �jd om ons voor te

bereiden wordt korter en de opgaven worden

groter. Daarnaast moeten overheden meer

maatregelen nemen om de schade te beperken

als het vanwege extreem nat of droog weer

onverhoopt een keer misgaat. 

@onzedelta

Omroep Zeeland is weer gestart met een

nieuwe reeks afleveringen van Code Groen

💚! Code Groen laat Zeeuwen zien wat

klimaatverandering betekent 🌍. Wat

kunnen we eraan doen? Hoe kunnen we ons

aanpassen aan alle veranderingen? En wat

gebeurt er al in Zeeland? In elke aflevering

van 9 minuten komen inwoners en experts

aan het woord 🎤. Kijk Code Groen elke

dinsdag om 17.14 op Omroep Zeeland of

via omroepzeeland.nl 📺.

Volg ons op Instagram

13
OKT

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

10 Na�onaal Deltacongres
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NOV 9.30 – 17.00 uur, Philharmonie, Haarlem of online

17
NOV

Wetenschappelijk Scheldesymposium
Save the date: 17 november van 9.30 tot 16.30 uur

17
NOV

Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta

25
NOV

Pla�ormbijeenkomst Vitaal Pla�eland Zuidwestelijke
Delta
Save the date: 12.30 - 17.00 uur, De Boekenberg, Spijkenisse

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.
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