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Op woensdag 15 maart stemmen we voor het waterschap.
Er valt echt iets te kiezen: de toekomst van het
Nederlandse water gaat ook jou aan! En die toekomst
staat onder druk. De wereld om ons heen verandert en het
wordt steeds moeilijker om schoon water, voldoende
water én veilige dijken te garanderen. Wat vind jij
belangrijk? Ontdek wat er speelt en laat je stem horen

Meer info? Ga naar wdodelta.nl/verkiezingen

Waterschapsverkiezingen

De taken van het waterschap staan vast, maar de
manier waarop wij ons werk doen, daar hebben de
partijen verschillende meningen over. In totaal
doen 11 verschillende politieke partijen mee aan de
waterschapsverkiezingen. Met jouw stem op 15
maart kun je laten weten wat jij belangrijk vindt en
beslis je mee over hoe wij ons werk doen, en dus ook
hoe we jouw belastinggeld besteden.

Stemmen in 6 stappen

Je krijgt een stempas

thuisgestuurd.

Je gaat naar het

dichtstbijzijnde stemlokaal.

Je neemt je stempas

en je legitimatiebewijs mee.

Je legitimeert jezelf, ontvangt

een stembiljet en gaat een

stemhokje binnen.

Je kruist met een rood

potlood op jouw stembiljet

aan welke kandidaat, en dus

welke partij, jij in het bestuur

wilt hebben.

Je loopt het hokje uit en doet

het stembiljet in de stembus

voor het waterschap.

+



De zorg voor het watersysteem,

De zorg voor het zuiveren van rioolwater

De zorg voor het voorkomen van schade aan

waterstaatswerken.

BBB staat voor een waterschap waar het gezond verstand

gebruikt wordt en dat er voor iedereen is. Voor boer,

burger, bedrijf en biodiversiteit. Het waterschap dient zich

te richten op de kerntaken die in de waterwet staan:

Bij de keuze voor andere taken, dienen deze een verband

te hebben met de waterwet taken.

Zorgen voor droge voeten, water in de sloot en gezuiverd

afvalwater. Dat is wat het Waterschap al eeuwen goed doet.

Het CDA wil dat het Waterschap zich blijft richten op deze

kerntaken. Juist nu we te maken hebben met

klimaatveranderingen zijn veiligheid en voldoende en schoon

water van groot belang. Dat kunnen we niet alleen; het

Waterschap heeft hulp nodig van inwoners, boeren,

bedrijven en organisaties. Als iedereen helpt houden we de

kosten aanvaardbaar. Water beheer je samen.

Water Natuurlijk is dé groene stem in jouw waterschap. Als

grootste, onafhankelijke waterschapspartij staan wij voor

duurzaam waterbeheer, voor natuur en voor meer

biodiversiteit. De kosten daarvoor willen we eerlijk verdelen.

We zetten ons in voor een Nederland met schoon, gezond

en voldoende water, met groene steden en dorpen waar je

óók na 2050 nog fijn kunt leven. En  we zorgen voor onze

prachtige Drentse en Overijsselse landschappen waarin de

natuur groeit en bloeit, en mensen genieten van water.

Marion Wichard

Wij hebben van onze Schepper de aarde in bruikleen

gekregen. Dit motiveert ons om ook vanuit het waterschap er

aan bij te dragen de aarde goed door te geven aan onze

kinderen. Wij zetten ons in voor een waterschap dat

dienstbaar is aan inwoners en bedrijven. Wij geloven dat we

de uitdagingen waar we voor staan niet alleen als overheid

kunnen oplossen. Wij willen allen die in ons gebied leven,

wonen en werken in staat stellen om daarin zelf het verschil

te maken.

Herman Odink

De VVD wil verder met het maken van keuzes daar waar

water een vitale rol speelt. Immers, het is niet langer

vanzelfsprekend dat water altijd op de juiste plek voorradig

is. Investeren in een klimaatbestendige inrichting, het

vastleggen van nationale kaders, het aanpassen van

wetgeving en samen optrekken met inwoners, organisaties

en het bedrijfsleven om de gevolgen van droogte en extreme

stortbuien ook in de toekomst het hoofd te kunnen bieden. 

Hans Wijnen

Miranda Wesselink

Droge voeten, schoon en voldoende water, dát blijven voor

de SGP dé taken van een waterschap waar iedereen van

profiteert. Wij vragen vooral om pas op de plaats te maken

met de voorziene jaarlijks forse kostenstijgingen. Dat leidt tot

ongewenst hogere tarieven. In deze onzekere tijden moeten

we dit tot het minimum beperken, omdat iedereen, maar met

name mensen met de smallere beurs, de gevolgen van het

veel duurder levensonderhoud voelt.

Stem SGP voor een kostenbewust en sociaal waterschap.

Jan Visscher

Jan van Oorschot

Nicole Koks

Belang van Nederland BVNL staat voor een kleine efficiënte

overheid,  die er is voor haar inwoners en niet andersom.

Daarom dient ook het waterschap zich alleen bezig te houden

met haar kerntaken, zodat inwoners beschikken over

schoonwater, voldoende water en een droge veilige

leefomgeving. Andere, zichzelf toebedeelde taken, moeten

worden gestopt.  Verhoging van de waterschapslasten voor

inwoners en bedrijven is dan niet nodig. BVNL wil dat inwoners

meer en beter worden betrokken bij het waterschap,

bijvoorbeeld door bindende referenda. 

Henk van Deún

Jan Fonhof

Lokale partijen zijn niet gebonden aan de ideologie van een

landelijke partij maar behartigen de belangen van alle

inwoners. Gemeentebelangen Drenthe~Overijssel staat voor

haalbare en betaalbare keuzes met oog voor de lokale

omstandigheden. Dit kan door deze samenwerking tussen

lokale partijen uit het gehele werkgebied van het waterschap

en zo is de kieslijst ook samengesteld. De fractieleden gaan,

waar mogelijk, lokaal maatwerk voorstellen. Dit in nauw

overleg met direct betrokken inwoners. Gezamenlijk trekken

ze de kar! 

Jolande Onderdijk

Water is van levensbelang voor elke vorm van leven. 

Dankzij water zijn er allerlei prachtige ecosystemen. Maar het

gaat niet goed met het water. Nederland heeft de slechtste

waterkwaliteit van Europa. De vervuiling van ons water moet

stoppen. Het is hoog tijd om werk te maken van natuur- en

diervriendelijke keuzes bij inrichting en beheer. Dan kan de

natuur weer herstellen. Jij wil toch ook geen gifstoffen meer in

ons water? Jouw stem doet ertoe!

Kies Partij voor de Dieren!

Mirjam Fagel
Hieronder vind je de partijen voor Waterschap
Drents Overijsselse Delta en waar ze voor
staan. 

Meer weten? Kijk op wdodelta.nl/verkiezingen.
Daar vind je ook de kandidaten per partij en de
stemhulp.

KEUZE GENOEG!

De AWP WDODelta staat voor een gezond watersysteem en

een gezonde waterketen. Dit willen wij bereiken door

participatie ten volle te benutten. Inwoners, bedrijven en

agrariërs worden waar mogelijk betrokken bij het bereiken

van een duurzaam watersysteem en een optimale

waterketen, waarbij circulariteit hoog in het vaandel staat. Zo

willen wij een bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen

op de korte en lange termijn.

50PLUS-Overijssel verzet zich tegen verhoging van de

waterschapsbelasting voor burgers. Daarom spannen wij ons in

om de vervuilingsbelasting te normaliseren. Twee

persoonshuishoudens betalen voor 3 vervuilingseenheden i.p.v.

voor 2. Dat is oneerlijk. We willen de kwijtscheldingsdrempel

verhogen van 100% van het minimum inkomen naar in ieder

geval 110%; 120% of als het kan naar 130%. We spreken ons

uit voor een sober meerjarenplan. Ons waterschap dient zich te

beperken tot haar kerntaken: voldoende en schoon water en

droge voeten. Geen franje en géén buitensporige uitgaven. Met

als doel: betaalbare waterschapslasten.


