Waar betaal je
nu precies voor ?

WONEN

WERKEN

GENIETEN

aan het water

aan het water

aan het water

Belasting betalen is nooit leuk, maar wel nodig. Samen zorgen we dat we veilig kunnen wonen,
werken en genieten rondom water in Midden- en West-Brabant.

Hier zorgen we voor

VOLDOENDE

SCHOON

Zo doen we dat

VEILIG

Als waterschap zorgen we ervoor dat het water niet te hoog en niet
te laag staat. Ook maken we het afvalwater schoon en geven we het
terug aan de natuur. En we zorgen voor veilige dijken.

SAMEN

DUURZAAM

BUITENGEWOON

Bij alles wat we doen, staan de thema’s samenwerken en
duurzaamheid centraal. Op deze manier doen wij buitengewone
dingen om onze omgeving mooier en beter te maken.

Enkele projecten in 2021

Renovatie afvalwaterpersleiding

Aanpassen waterhuishouding

Visvriendelijke aanpassingen

De leiding onder de grond van Moerdijk
tot Bath is 50 jaar oud. We knappen hem
op en we vergroten hem. Dan kan
hij er weer jaren tegenaan.

In Waalwijk passen we de stroomrichting van
het water aan. Dit doen we door de bouw
van een gemaal en het aanpassen van sloten,
duikers en stuwen. Hierdoor is natuurontwikkeling in de Westelijke Langstraat mogelijk.

Een aantal stuwen en gemalen worden
aangepast, zodat vissen deze obstakels
voorbij kunnen zwemmen. Dit vergroot de
uitwisseling van vissoorten en versterkt de
vispopulatie. Vissen zijn bovendien
belangrijk voor schoon water.

Feiten & cijfers
In 2021 onderhouden wij:
• 568 kilometer dijken
• 17 rioolwaterzuiveringen
• 227 gemalen

• 350 kilometer afvalwaterpersleiding
in de grond
• 1752 stuwen

• 17 sluizen

• 8115 kilometer sloten maaien en baggeren

WORD OOK EEN WATERBAAS!
Wil jij ook bijdragen aan schoon en voldoende water? Dat is makkelijker dan je denkt!
Alle kleine beetjes helpen! Met kleine aanpassingen in en om het huis kun je al veel
bereiken. Met onze tips, kun jij ook een Waterbaas worden.
TEGEL ERUIT,
PLANTJE ER IN

TIP 1

TIP 2

Door meer groen in je
tuin of op het schoolplein kan regenwater
de bodem inzakken.
Zo wordt het water niet
afgevoerd via de riolering en voorkomt het
wateroverlast.

SPOEL ALLEEN
DE 3 P'S DOOR
DE WC

TIP 3

Spoel alleen poep,
plas en (wc) papier
door. Tampons,
vochtige doekjes, verf,
chemische middelen, medicijnen en
frituurvet zijn moeilijk
te zuiveren en zorgen
voor extra kosten.

Meer weten

INSTAGRAM

LINKEDIN

VOER GEEN
EENDJES
Eendjes voeren is leuk,
maar brood is helaas
schadelijk voor de waterkwaliteit. Dit vergroot
de kans op de groei van
blauwalgen, waardoor
het water gevaarlijk
wordt voor mens en dier.

TIP 4

MELD WERKZAAMHEDEN RONDOM
HET WATER
Het is belangrijk om uw
activiteiten in of bij water
te melden bij het waterschap. Dit kan via onze
website. Zo voorkomen
we dat rivieroevers en
dijken beschadigen en
dat sloten verstopt raken
en overstromen.

Heb je vragen?

Kijk op: www.brabantsedelta.nl

FACEBOOK

TIPS
&TRICKS

TWITTER

Een vraag over de belastingaanslag? Neem dan contact op
met de Belastingsamenwerking West-Brabant
www.bwbrabant.nl - T (076) 529 83 00
Een vraag over de besteding van het belastinggeld of het
waterschapswerk? Neem dan contact op met waterschap
Brabantse Delta www.brabantsedelta.nl - T (076) 564 10 00

