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Nieuwe website, nieuwe nieuwsbrief
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief Zuidwestelijke Delta nieuwe stijl. Via de
nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen
de Zuidwestelijke Delta. De nieuwsbrief bestaat uit korte nieuwsberichten. Als
u doorklikt, kunt u de volledige artikelen lezen op de vernieuwde website.
Graag nodigen we u uit de website tot een online platform uit te laten groeien
voor de Zuidwestelijke Deltacommunity.
Lees meer

Opbrengst jaarlijkse werkconferentie Zuidwestelijke
Delta  Hoe blijven we op koers?
Op 9 februari 2017 was de jaarlijkse werkconferentie van het Gebiedsoverleg
Zuidwestelijke Delta met als thema “Op Koers naar de Nieuwe Delta”. Ruim
100 deelnemers gingen in workshops met elkaar in gesprek over de toekomst
van de Zuidwestelijke Delta en wat de community nodig heeft om samen
successen te boeken. Benieuwd naar de belangrijkste conclusies, tips en
reacties van de dag? We hebben ze voor u op een rijtje gezet.
Lees meer

2017: nieuwe kansen voor Grevelingen Volkerak
Zoommeer
In 2016 is het via het huidige kabinet niet gelukt de financiering voor het
Programma Grevelingen VolkerakZoommeer rond te krijgen. 2017 biedt
nieuwe kansen met een nieuw kabinet en nieuwe financieringsrondes voor de
waterprojecten. Het Publiek Opdrachtgeverschap (POS) blijft dan ook vol voor
het programma gaan.
Lees meer

Het testen van de
Flakkeese Spuisluis is
gestart

Gemeente Noord
Beveland trapt af met
klimaatstresstest

In december 2016 heeft Rijkswaterstaat
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haar krachten gebundeld in het platform
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“Klimaatadaptatie in Zeeland”. In dat
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naar verwachting de sluis begin april

Burgemeester Marcel Delhez vertelt er
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alles over.

Lees meer

Lees meer
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Voorzitter Adviesgroep: ‘Blijf vooruit kijken en
plannen maken’
Een van de onderwerpen tijdens de werkconferentie op 9 februari was: “Hoe
benutten we de kracht van de Zuidwestelijke Deltacommunity?” Een deel van
die community is vertegenwoordigd in de Adviesgroep. Zij adviseren het
Gebiedsoverleg. Hoe kijkt voorzitter Thom van der Weijden aan tegen de rol
van de Adviesgroep? En wat is nodig om succesvol samen te werken en
resultaten te boeken binnen de Zuidwestelijke Delta?

Lees meer
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‘Keermiddel haven van
Tholen in voorjaar in
gebruik’

LIFE IP steunt projecten
in de wateren in de
Zuidwestelijke Delta

Om te voorkomen dat de gebieden rond

Nederland krijgt 10 miljoen EU

het Haringvliet en Hollands Diep

middelen voor “LIFE IP Deltanatuur”. ‘Dit
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is het VolkerakZoommeer ingericht als
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die nodig is voor de unieke
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Nederlandse deltanatuur,' aldus
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Yolande van der Meulen, directeur

keermiddel in de haven van Tholen. In
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het voorjaar van 2017 neemt het

NoordBrabant. Het programma omvat
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onder meer pilotprojecten in de

gebruik.
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Agenda
05 APR

Adviesgroep Zuidwestelijke Delta

12 APR

Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta

20 APR

Stuurgroep Deltaprogramma

Een veilig, economisch aantrekkelijk en gezond deltagebied met voldoende zoetwater, nu
en in de toekomst. Dat is de gezamenlijke ambitie van de provincies NoordBrabant,
Zeeland en ZuidHolland, de waterschappen Brabantse Delta, Scheldestromen en
Hollandse Delta en de ministeries van Infrastructuur en Milieu (IenM) en Economische
Zaken (EZ).

Heeft u een vraag? Stuur een mail naar secretariaat@zwdelta.nl
Wilt u geen nieuwsbrieven meer ontvangen van Zuidwestelijke Delta? Dan kunt u zich
eenvoudig uitschrijven

