
Waterschap Hollandse Delta zet zich iedere dag in 
voor voldoende (schoon) water, stevige dijken en 
veilige (vaar)wegen op de Zuid-Hollandse Eilanden. 

15 MAART 
BESLIS JIJ
OVER DE 
TOEKOMST VAN 
ONS WATER!
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Wat doet het  
waterschap voor jou?
Het lijkt zo vanzelfsprekend: schoon en 
voldoende zoet water in onze omgeving. 
Dat wij ons veilig voelen achter de 
dijken. Dat ons afvalwater gezuiverd 
wordt. En dat er veilige polderwegen 
zijn. Maar, er gaat een wereld achter 
schuil. Die van jouw waterschap! Wij 
werken voor jou, 24 uur per dag zeven 
dagen in de week!

Waarom stemmen?
Op 15 maart kan iedereen die 18 jaar 
of ouder is en in het gebied van de 
Zuid-Hollandse eilanden woont, zijn 
stem uitbrengen. Door je stem uit te 
brengen, bepaal je mee wie er straks in 
het bestuur van waterschap Hollandse 
Delta zitten. En daarmee heb je invloed 
op de keuzes die het bestuur maakt als 
het gaat om waterbeheer.

Op wie kun  
je stemmen?
In totaal doen er  
15 partijen mee aan  
de verkiezingen van
waterschap Hollandse Delta. 
Dat zijn de  
10 zittende partijen:
Lijst 1  Waterschapspartij  

Hollandse Delta
Lijst 2  VVD
Lijst 3  Partij van de Arbeid (P.v.d.A)
Lijst 4  50PLUS
Lijst 5  CDA
Lijst 6  Hollandse Delta Natuurlijk
Lijst 7  Water Natuurlijk
Lijst 8   Staatkundige Gereformeerde 

Partij (SGP)
Lijst 9   ChristenUnie
Lijst 10  AWP voor water, klimaat  

en natuur 
 
De volgende partijen doen voor het 
eerst mee:
Lijst 11  BBB
Lijst 12   Partij voor de Dieren
Lijst 13 JA21
Lijst 14  GOUD
Lijst 15  Belang van Nederland (BVNL)

Hulp nodig bij je stemkeuze?
Om jou te helpen met het maken van je stemkeuze is MijnStem beschikbaar.  
De stellingen in de online stemhulp laten zien op welke thema’s de deelnemende  
partijen van mening verschillen. Zo weet jij wat er te kiezen valt.  
Je vindt de stemhulp op www.hollandsedelta.mijnstem.nl


