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Samen denken, delen en doen
“Samen denken, delen en doen” is de �tel van het Uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke

Delta 2023. ‘Inmiddels ligt het eerste kwartaal achter ons en hebben we alweer flink wat

stappen gezet,’ aldus Paul de Beer, Manager Programma Zuidwestelijke Delta. ‘We

organiseerden samen met Provincie Zeeland het eerste regioatelier voor de Eo Wijers

Prijsvraag en ondersteunen vijf lokale ini�a�even die we selecteerden na onze uitvraag. Het

onderzoeksvoorstel Delta Wealth is gehonoreerd en we versterkten ons Programmateam met

een kenniscoördinator. Ook vond de eerste gebiedssessie voor het Volkerak-Zoommeer plaats.

En kijken we terug op een indrukwekkende 70-jarige herdenking van de Watersnoodramp, met

veel aandacht voor waterbewustzijn. Ook de komende maanden ze�en we deze lijn volop

door!’

Aan het woord: de drie dijkgraven
Als Zuidwestelijke Delta staan we aan de lat om onze ambi�e en plannen waar te maken

binnen de regio. Samen met alle betrokken overheden, maatschappelijke organisa�es,

kennisinstellingen, het bedrijfsleven en inwoners. We vroegen de drie betrokken dijkgraven

van de waterschappen Scheldestromen, Brabantse Delta en Hollandse Delta hoe zij aankijken

tegen de opgaven, waar we energie op moeten ze�en om keuzen voor de toekomst te kunnen

maken en wanneer we daar succesvol in zijn.

Lees meer
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Herdenking Watersnoodramp zorgt voor
groeiend waterbewustzijn
Het jaar 2023 staat in het teken van de 70-jarige herdenking van de Watersnoodramp. Vanuit

de Zuidwestelijke Delta blikken we terug op de Na�onale Herdenking op 1 februari. En we

kijken vooruit, naar onze opgaven van nu. Want naast het belang van herdenken, groeit het

waterbewustzijn en het urgen�ebesef voor de klimaatopgaven steeds meer. De

gedeputeerden binnen de Zuidwestelijke Delta reflecteren op de klimaatopgaven waarvoor

we staan.

Lees meer

Ontwerpteams van
start voor de Eo
Wijers Prijsvraag
Op 13 maart organiseerden we als

Zuidwestelijke Delta met Provincie Zeeland

het eerste regioatelier. Tijdens dit atelier

gingen de ontwerpteams in gesprek met

deskundigen en stakeholders om hun

ideeën te verdiepen en te verbreden. We

kijken terug op een inspirerende en

verbindende ochtend, waarin volop kennis

werd uitgewisseld. 

Vijf lokale initiatieven
geselecteerd
Op de uitvraag naar lokale ini�a�even in het

najaar van 2022 ontvingen we twaalf

inzendingen. Het Gebiedsoverleg besloot er

vijf op te nemen in het

Uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke Delta

2023. Doel is de geselecteerde ini�a�even

het komende jaar te ondersteunen,

versnellen en verbreden. Op maandag 20
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maart trapten we samen met de

ini�a�efnemers af op een startbijeenkomst.

‘Betrek de regio en benut de kansen in het hier
en nu.’
In het samenwerkingsverband Zuidwestelijke Delta zi�en ach�en gemeenten. De

samenwerking binnen de regio wordt steeds meer geïntensiveerd, en dat is ook hard nodig om

met elkaar de opgaven aan te pakken. Elk kwartaal vertellen drie gemeenten wat zij belangrijk

vinden om samen te werken aan een klimaatbestendige delta. Deze keer aan het woord:

burgemeester Loes Meeuwisse van Noord-Beveland, wethouder Luc Mangnus van Hulst en

wethouder Thomas Melisse van Halderberge.

Meld je nu aan!

Platformbijeenkomst Toekomst van onze
Zuidwestelijke Delta op 25 mei

Vijf vragen aan
kenniscoördinator
Arno Nolte
Om besluiten voor de toekomst te kunnen

nemen, is voldoende en juiste kennis over

de impact van klimaatverandering en

zeespiegels�jging nodig. Arno Nolte is sinds

kort kenniscoördinator Zuidwestelijke Delta

en lid van het Programmateam, hij gaat aan

de slag met de Integrale Kennisagenda. 
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Delta Wealth: onderzoek naar strategieën voor
een klimaatbestendige en welvarende
Zuidwestelijke Delta
Hoe houd je de Zuidwestelijke Delta veilig, ecologisch gezond en economisch welvarend

wanneer de zeespiegels�jging na 2050 versnelt? Dat is de vraag waar het in het onderzoek

Delta Wealth om draait. Het consor�um onder leiding van HZ University of Applied Sciences

gaat in dit onderzoek klimaatrobuuste deltaplannen ontwikkelen die na 2050 nodig zijn bij een

versnelde zeespiegels�jging. De Nederlandse Organisa�e voor Wetenschappelijke Onderzoek

(NWO) hee� hiervoor ruim 1,8 miljoen euro toegekend.

Lees meer

Een duurzame transitie
in Grenspark Groot
Saeftinghe

Eind vorig jaar is het Hedwige-Prospergebied

opnieuw in verbinding gebracht met de

Zeeschelde. Een bijzondere gebeurtenis in het

natuurherstelproject van 465 hectare in de

Westerschelde. Richard Rozemeijer, projectleider

vanuit Provincie Zeeland: ‘Na honderd jaar

stroomt de Schelde weer terug in de polders en

kunnen er weer slikken en schorren ontstaan: het

karakteris�eke leefgebied van zeldzame vogels,

planten en andere dieren.'

Positieve start van
nieuwe impuls aan
gebiedsproces Volkerak-
Zoommeer

Op 22 maart 2023 organiseerden Waterpoort en

Zuidwestelijke Delta een interac�eve

gebiedssessie op de Oesterdam over het

Volkerak-Zoommeer. Ruim veer�g deelnemers

bogen zich met vijf inspirerende sprekers over de

vraag hoe we onze delta kunnen versterken. ‘Een

nóg mooier Volkerak-Zoommeer is een kwes�e

van samenwerken,’ was een van de conclusies.
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Vacature

Programmaverbinder Gemeenten

@onzedelta

2023 is het Zeeuwse themajaar van ‘De

kracht van het water’, een thema dat

verschillende mijlpalen, evenementen en

innova�eve ontwikkelingen op het gebied

van water, met elkaar verbindt 🌊. Een

thema dat onze rela�e met het water,

zowel uit het verleden, het heden als in de

toekomst, tot leven brengt 💙. Een thema

dat aansluit bij hoe wij in Zeeland bouwen

aan de delta van de toekomst. Lees hier

meer over het themajaar 🔍.

Volg ons op Instagram

20
APRIL

Tweede regioatelier Eo Wijers Prijsvraag

25
MEI

Platformbijeenkomst Toekomst van onze
Zuidwestelijke Delta
13.00 - 16.30 uur, Het Vijfde Caisson, Ouwerkerk

9
JUNI

Regioteam Zuidwestelijke Delta

15
JUNI

Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta
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6
JULI

Werkconferentie Zuidwestelijke Delta
Save the date!
10.30 - 16.30 uur, Theater De Kring, Roosendaal

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-i-ejyxlt-l-jk/
https://nieuwsbrief.nedbase.nl/t/j-i-ejyxlt-l-ju/
https://nieuwsbrief.nedbase.nl/t/j-i-ejyxlt-l-tl/
https://nieuwsbrief.nedbase.nl/t/j-i-ejyxlt-l-jh/
mailto:secretariaat@zwdelta.nl
https://nieuwsbrief.nedbase.nl/t/j-u-ejyxlt-l-y/

