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Afgelopen week is de campagne voor de Waterschapsverkiezingen officieel 

van start gegaan. In een overvolle Agora, met maar liefst 500 jongeren en nog 

200 andere genodigden, is de stemwijzer Kieskompas gelanceerd (zie: 

www.kieskompas.nl).  

Leuk detail is dat de landelijke jeugddijkgraaf werd uitgenodigd om als eerste 

alle 30 vragen te beantwoorden en daarbij uitkwam op… het CDA! Het begin is 

dus goed en belooft wat voor de toekomst. Zeker nu het CDA regionaal en 

landelijk in de lift zit.  

Achter de schermen zijn we als kandidaten voor het waterschapsbestuur de 

afgelopen weken al druk bezig geweest met de campagne. Zo hebben we 

bijvoorbeeld leuke filmpjes gemaakt.  

Vanaf nu gaan we volop naar buiten. De komende weken kunt u ons op allerlei 

plekken in Flevoland tegenkomen, maar hou ook de social media in de gaten. 

We zijn er klaar voor! In deze nieuwsbrief stellen we ons als kandidaten graag 

aan u voor! 

Lida Schelwald-van der Kley 

Heemraad Waterschap Zuiderzeeland/ 

Lijsttrekker CDA waterschapsverkiezingen 

 

INTRO 

   

 

Woensdag 18 maart zijn de verkiezingen van het Waterschap 

Zuiderzeeland. Tegelijkertijd met de verkiezingen voor Provinciale 

Staten. U kunt dus als CDA’er 2x uw stem uitbrengen die dag.  

Door te stemmen kiest u het bestuur van het Waterschap. Het bestuur 

behartigt de belangen van alle inwoners en gebruikers van het 

werkgebied van Waterschap Zuiderzeeland. Het waterschap zorgt 

dagelijks voor de veiligheid in ons laaggelegen Flevoland en voor 

voldoende en schoon water. 

Op dit moment is Flevoland dankzij de inspanningen van het waterschap 

goed beschermd tegen het water en dat willen we als CDA zo houden. 

Ook op de langere termijn. In de afgelopen periode was het CDA al goed 

vertegenwoordigd in het waterschapsbestuur en we gaan graag met 

nieuw elan door op de ingeslagen weg. Vanuit onze kernwaarden zetten 

we in op veiligheid tegen overstromingen, voldoende water en 

ecologisch gezonde watersystemen. Het waterbeheer moet te allen 

tijden op peil zijn!  

 

 

 

WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 

 

 

http://www.kieskompas.nl/
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Innovatie en duurzaamheid zijn voor ons vanzelfsprekend. 

Bijvoorbeeld bij het benutten van afvalwater als bron van energie 

en grondstoffen. Goed voor het milieu én voor uw portemonnee. 

We zullen ons dan ook blijven inzetten om de lasten betaalbaar te  

houden. 

Besturen doen we als CDA voor en in samenspraak met alle 

belanghebbenden: burgers, ondernemers, boeren en 

natuurbeheerders. 

Zodat alle inwoners van Flevoland ook in de toekomst hier veilig 

en met plezier kunnen wonen, werken en recreëren en genieten 

van het water om ons heen.  

Wilt u dit ook? 

Stem dan op 18 maart op het CDA, lijst 3! 

 

 

 

1. Veiligheid voorop 

Preventie, oftewel het voorkomen van overstromingen, staat in 

onze laaggelegen polder voorop. 

2. Water op peil 

Het water in de sloten, vaarten en tochten moet op peil worden 

gehouden, rekening houdend met alle belangen en functies in het 

gebied.  

3. Schoon water; voor mens en natuur 

Schoon oppervlaktewater is van belang voor bewoners in de stad, 

voor land- en tuinbouw en voor planten en dieren. Het CDA zet 

zich in voor een verdere verbetering van de waterkwaliteit, met de 

nadruk op een bronaanpak. Afvalwater wordt adequaat gezuiverd 

en benut als bron van grondstoffen en energie. 

4. Duurzaam en innovatief  

We hebben het vizier op de lange termijn en onderschrijven 

daarbij de noodzaak van nieuwe, duurzame technologieën 

5. Samenwerking  

We beseffen dat het werk van het waterschap impact heeft op het 

leven van mensen en organisaties. We willen u dan ook betrekken 

bij het werk van het waterschap en bij beslissingen die u raken! 

Samenwerking loont! 

 

 

SPEERPUNTEN VOOR DE KOMENDE 4 JAAR 

6. Betaalbaar 

We staan voor doelmatig en verantwoord 

omgaan met geld. Het CDA wil zich er sterk 

voor maken dat de lasten acceptabel blijven en 

dat er voor minder draagkrachtigen 

kwijtschelding is. 

7. Open en heldere communicatie 

Het CDA vindt actieve communicatie vanuit het 

waterschap met belanghebbenden van belang, 

evenals jeugd- en jongerencommunicatie en het 

vergroten van het waterbewustzijn. 

Wilt u meer weten: Lees dan ons 
verkiezingsprogram op: 
www.cda.nl/flevoland/waterschap 
 

 

 

Kandidaten CDA Waterschapsverkiezingen 

http://www.cda.nl/flevoland/waterschap
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Begroting 

Eind vorig jaar is de meerjarenbegroting door onze Algemene 

Vergadering vastgesteld en ook dit jaar stijgen de tarieven van 

Waterschap Zuiderzeeland weer niet of nauwelijks voor de 

inwoners.  

De lastendruk voor huishoudens met en zonder een eigen woning 

daalt in 2015 zelfs met respectievelijk 0,8% en 0,1%. Bij 

industriële bedrijven bedraagt de daling van de lastendruk 0,4%.  

Alleen bij agrarische bedrijven is er sprake van een beperkte 

lastenstijging van gemiddeld 0,8%. Ook de komende jaren zullen 

de tarieven niet boven het inflatieniveau uitkomen, waarbij de 

zorgtaken (veilige dijken en voldoende en schoon water) goed en 

duurzaam kunnen worden uitgevoerd. 

Waterbeheerplan 

Vanaf 6 januari tot en met 16 februari ligt het ontwerp 

Waterbeheerplan 2016-2021 van Waterschap Zuiderzeeland ter 

inzage. In dit plan wordt voor de komende 6 jaar beschreven op 

welke wijze het waterschap van plan is om de doelen op het 

gebied van veilig, schoon, natuurlijk en voldoende water te 

realiseren. Dit wil het waterschap in samenwerking met andere 

organisaties en belanghebbende partijen tot stand brengen. 

Het Waterbeheerplan gaat ook over water waar u belang bij heeft, 

bijvoorbeeld het water in uw woonomgeving. Het plan of de 

interactieve app, kunt u via de website www.zuiderzeeland.nl (via 

tablet of smartphone) downloaden. 

 

NIEUWS VANUIT HET WATERSCHAP 

 

 

http://www.zuiderzeeland.nl/
http://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/beleid-regelgeving-0/beleid-regelgeving/veilig-0/waterbeheerplan-2016/
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1. Lida Schelwald-van der Kleij (v), Lelystad,1963 

2. Roelof Oost (m), Urk, 1962 

3. Cees van der Lans (m), Almere, 1956 

4. Annelien Leenders-de Visser (v), Swifterbant, 1962 

5. Monique Toorenburg-Hermsen (v), Almere, 1962 

6. Jan Klopman (m), Biddinghuizen, 1961 

7. Paul van Gool (m), Almere, 1962 

8. Henk Heijboer (m), Lelystad, 1960 

9. Thea Douve (v), Almere, 1954 

10. Willem Foppen (m), Urk, 1971 

11. Hans Bosvelt (m), Dronten, 1952 

12. Maarten Hofstra (m), Lelystad, 1951 

 

Op Youtube.com kanaal CDA Flevoland  stellen de eerste 5 

kandidaten zich nader aan u voor! De filmpjes kunt u ook bekijken 

door op de foto van de kandidaat hiernaast te klikken. 

 

 

                         

KANDIDATENLIJST CDA WATERSCHAP 

ZUIDERZEELAND 

https://www.youtube.com/watch?v=pc4xN2LPNeE
https://www.youtube.com/watch?v=VkIfTbroRVg
https://www.youtube.com/watch?v=sZBNSTdK3I8
https://www.youtube.com/watch?v=gwAt_UjR8Wo
https://www.youtube.com/watch?v=7eX_LQGUrxY
https://www.youtube.com/channel/UCQ0yIm3bfxiYS7rl78FUC9g
https://www.cda.nl/flevoland/verkiezingen/

