
Beste (nieuw) raadslid,

Van harte gefeliciteerd met uw verkiezing tot raadslid van de gemeente Goirle!
Wij wensen u veel succes en plezier toe in deze functie. Graag stellen wij ons aan u voor, omdat u 
voor ons een belangrijke samenwerkingspartner bent. 

BRABANTSE DELTA
Kent u waterschap Brabantse Delta al? Elke dag werken wij aan de bescherming van Midden- en West-Brabant tegen water. 
Dat doen we door veilige dijken te maken en te onderhouden. Bovendien zorgen wij voor schoon en gezond oppervlaktewater 
en voor veilige vaarwegen. Ook zuiveren we uw afvalwater in 17 rioolwaterzuiveringen. 

VAN HARTE
GEFELICITEERD!

KLIMAATVERANDERING ZORGT VOOR UITDAGINGEN
De uitdagingen als gevolg van de klimaatveranderingen zijn groot: een stijgende zeespiegel, 
extreem weer en langdurige perioden van droogte. Om ook uw gemeente leefbaar te houden, speelt 
waterschap Brabantse Delta actief in op deze uitdagingen. Daarbij is de samenwerking met gemeenten 
essentieel en nog belangrijker: samen actie ondernemen. Want om ook in de toekomst voorbereid te 
zijn op extreem hoogwater en droogte, is niets doen geen optie. In 2021 organiseerden wij een
klimaatconferentie waar bestuurlijk Midden- en West-Brabant aanwezig was om hierover te praten.
In dit filmpje hiernaast kijkt u naar een samenvatting van die dag.

WE WERKEN GRAAG SAMEN.
WATER IS ONS VERBINDENDE
EN LEIDENDE ELEMENT.

ZIEN

SCAN OF KLIK

- De gezamenlijke gebiedsgerichte aanpak Regte Heide. Hoe kan het landbouwgebied duurzamer worden gebruikt?
- Welke nieuwbouwlocaties het meest geschikt zijn, bezien vanuit klimaatadaptatie (water en bodem). 
  Kan de klimaatonderlegger u hierbij helpen?
- Het concreet en behapbaar maken van de uitvoeringsagenda klimaatadaptatie. 
  En over de invulling van het natuurbod. 

ONZE GEMEENSCHAPPELIJKE UITDAGINGEN 
IN UW GEMEENTE GOIRLE ZIJN:

http://www.brabantsedelta.nl
https://www.facebook.com/brabantsedelta
https://www.instagram.com/brabantsedelta/
https://www.linkedin.com/company/waterschap-brabantse-delta/
https://twitter.com/brabantsedelta
https://youtu.be/HBkt4lEAvOY


MAAK RUIMTE VOOR WATER 
Woningbouw of industrie kan het bodem- en watersysteem versterken. Plan daarom geen ruimtelijke ontwikkeling 
buitendijks of in gebieden met veel kwel en houdt genoeg ruimte over voor waterberging en infiltratie.  Zo verkleinen 
we de kans op te veel of te weinig water in de toekomst. 

IEDERE SCHOP IN DE GROND IS KLIMAATBESTENDIG
Elke druppel die valt is waardevol. We moeten water koesteren. En groen. Groen in de stad verbetert het milieu, zorgt 
voor een rijke biodiversiteit, vermindert luchtvervuiling, zorgt voor waterberging, dempt geluidshinder en verkoelt in 
warme periodes. Groen is ook essentieel voor een klimaatbestendige en duurzame omgeving. 

KLIMAATONDERLEGGER
Om uw gemeente te helpen bij gebiedsontwikkeling heeft waterschap Brabantse Delta samen met gemeenten een 
klimaatonderlegger ontwikkeld. Het is één van de instrumenten om met u in gesprek te gaan, bijvoorbeeld over de 
woningbouwopgaven. Het is een kaart die per gebied de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van water toont: 
bijvoorbeeld waar de kans op wateroverlast groot is en waar niet. 

We kijken er naar uit u te ontmoeten in uw mooie gemeente. Water is ons verbindende en leidende element. 
We denken graag met u mee vanaf het begin, niet pas bij de finish!

Met vriendelijke groet,

Namens het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta,

Dijkgraaf Kees Jan de Vet                  Secretaris-directeur Arthur Meuleman

Zoals u weet, start en stopt het werken aan een klimaatbestendige omgeving niet bij uw gemeente-
grens. Alleen samen kunnen we stappen zetten. Door samen met inwoners, overheden, bedrijven en 
maatschappelijke organisaties in te zetten op een klimaatbestendige omgeving, kan uw gemeente het 
verschil maken. Als waterschap staan we voor u klaar. In dit filmpje hiernaast ziet u meer over het werk 
van het waterschap om de gevolgen van klimaatverandering te beperken én doen we ook een oproep 
om samen te werken.

ZIEN

SCAN OF KLIK

SAMENWERKEN
Wij werken nauw samen met andere instanties die met water te maken hebben. Bijvoorbeeld met
uw gemeente, Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Brabant en het drinkwaterbedrijf. Daarnaast zitten
we vaak om de tafel met verenigingen van agrariërs, bedrijven, bewoners, sportvissers, schaatsers, 
natuurbeheerders, enzovoort. Wij proberen rekening te houden met ieders belang, maar de veiligheid 
staat altijd voorop.

https://youtu.be/00DLdpmdvzk
http://www.brabantsedelta.nl
https://www.facebook.com/brabantsedelta
https://www.instagram.com/brabantsedelta/
https://www.linkedin.com/company/waterschap-brabantse-delta/
https://twitter.com/brabantsedelta

