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Wat doet een waterschap? 
Scheldestromen zorgt ervoor dat je veilig kan 
wonen, werken en recreëren in Zeeland. 
De medewerkers zorgen voor sterke dijken en 
duinen en een juist waterpeil in de sloten. 
Met de rioolwaterzuiveringen zorgen ze ervoor 
dat het rioolwater weer schoon genoeg de natuur 
in kan en zorgen ze voor veilige wegen in het 
buitengebied. Ze dragen met het werk bij aan een 
mooie leefomgeving, aan de volksgezondheid 
en een duurzame samenleving.

Op wie kun je stemmen? 
De 30 leden van de algemene vergadering zorgen 
ervoor dat het beleid van het waterschap goed 
wordt uitgevoerd. Vier van deze leden worden 
benoemd door belangenorganisaties. Met deze 
‘vaste’ zetels worden de belangen van agrariërs 
en natuur behartigd. Voorheen kreeg de 
belangenvereniging van bedrijven ook vaste zetels. 

Je mag stemmen voor de overige 26 leden, 3 meer 
dan voorheen. Deze mensen zijn vertegenwoordigd 
in verschillende (landelijke) politieke partijen 
of specifi eke partijen die zich hard maken voor 
waterschapszaken. In deze krant presenteren de 
deelnemende partijen zich, zodat je een beeld kan 
vormen van welke partij het beste bij jouw mening 
past. Lukt dat nog niet, dan kun je gebruik 
maken van de digitale stemhulp: 

scheldestromen.mijnstem.nl

Hulp nodig bij het bepalen 
van jouw stem?
Vul de stemhulp in op 

scheldestromen.mijnstem.nl

Of kijk op woensdag 1 en zondag 12 maart om 
20.30 uur naar het debat op Omroep Zeeland.

De partijen hebben zelf invulling 
gegeven aan de volgende pagina’s.

VERKIEZINGSKRANT: STANDPUNTEN VAN DE 12 PARTIJEN

Als geen ander land hebben we al eeuwen leren leven met water. Met alle gevaren 
die erin schuilen én kansen die het ons biedt. Misschien wel meer dan ooit staan 
we nu voor een aantal grootse uitdagingen. De waterschappen maken keuzes over 
hoe Nederland omgaat met het water. Om te bepalen waarin we investeren, is het 
goed om te weten wat voor jou belangrijk is. Dus laat je stem horen tijdens de 
waterschapsverkiezingen op 15 maart 2023. Daar bepalen we samen de toekomst 
van ons water.

Op zaterdag 11 maart tussen 10.30 en 15.30 uur 
zetten we onze deuren open van ons kantoor in 
Middelburg en onze zuivering in Terneuzen. 
Met leuke en interessante activiteiten voor jong 
en oud. Op beide locaties kun je in gesprek gaan 
met vertegenwoordigers van de deelnemende 
partijen. Voor meer informatie kijk op 

scheldestromen.nl/opendag

Op zaterdag 11 maart tussen 10.30 en 15.30 uur 

Open dag: 
11 maart 2023

NOG HOGERE DIJKEN OF
MOETEN WE ZELF WIJKEN?

VOORAF INVESTEREN
OF ACHTERAF REPAREREN?

GEDEELDE LASTEN OF
GEBRUIKERS BELASTEN?

MEER SNELHEIDSREMMERS OF 
WEGGEBRUIKERS OPVOEDEN?

van ons water?water?
Hoe zie jij
water?water?

de toekomst

088-2461000 
info@scheldestromen.nl
www.scheldestromen.nl

Volg ons op social media:

Waterschap Scheldestromen

Blijf op de hoogte van 
het waterschapswerk! 
Neem een gratis 
abonnement op ons 
kwartaalblad. 
Meld je aan via 

scheldestromen.nl/
tijdschrift 

of bel met 088-2461000.
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Verder:

scheldeschelde
stromen 11 maart 

open dag!

waterschap

komt dekomt de
Zie ginds

peilboot

5 redenen
om te stemmen

Granaten uit het vuistje

Jongste burgemeester
van Zeeland



Partij voor Zeeland CDA Staatkundige 
Gereformeerde 
Partij (SGP)

Partij van de Arbeid 
(P.v.d.A.)1 2 3 4

PvdA

Veilige dijken en schoon 
water, voor nu en later! 

Betaalbaar 
•  Kosten van dijkversterkingen 

moeten worden betaald door 
het Rijk. Onderzoek doen 
naar de mogelijkheid om btw 
gecompenseerd te krijgen voor het 
wegenonderhoud. 

•  Belastingen voor de inwoners 
gaan door het plafond. Kritisch 
kijken naar de uitgaven van 
het waterschap. Ook inzetten 
op betalen van belasting naar 
waterverbruik. 

Biodiversiteit 
In alle voorstellen laten zien op welke 
wijze rekening is gehouden met de 
biodiversiteit door bijvoeging van het 
amibitieweb.

Bewonerparticipatie 
Instellen van burgerpanels, 
vergaderen in de regio’s, regelmatig 
informeren via huis-aan-huisbladen 
en beleggen van regiobijeenkomsten 
bij werkzaamheden. 

Bronbestrijding 
Te veel bestrijdingsmiddelen en 
industriële reststoffen komen in het 
milieu. Voorkomen moet worden 
dat deze ongewenste stoffen in onze 
wateren komen zodat de doelen 
voor schoon water in 2027 worden 
behaald (KRW). 

Bomen 
Geen onnodige kap en minimaal 
alles herplanten. Voorkom een 
kaalslag. Het waterschap moet de 
bosvisie van de provincie volgen 
en alles op alles zetten om in de 
zoekgebieden uit die visie maximaal 
terug te planten, ook eventueel bij 
particulieren. 

Bestuur 
Een bestuur van het waterschap 
waarbij de agrarische sector, 
de burger én de natuur zijn 
vertegenwoordigd.

Koersvast Waterbeheer

Zeeland heeft een uniek deltagebied 
waar de belangen van economie, 
natuur en wonen op een bijzondere 
manier samengaan. Als SGP geven 
wij invulling aan onze Bijbelse 
opdracht om de aarde te bebouwen en 
te bewaren. Belangrijke thema’s zijn:

Waterkwaliteit
•  Kwaliteit oppervlaktewater 

verbeteren en beschikbaarheid van 
zoetwater bevorderen.

•  Het borgen van een goede 
ontwikkeling van natuurwaarden 
blijft belangrijk.

Zuiveren van afvalwater
•  Inzet op terugwinnen van energie 

en hoogwaardige grondstoffen bij 
het zuiveringsproces.

•  Schadelijke stoffen bij de bron 
aanpakken en als waterschap 
participeren in proeven om na te 
gaan hoe er meer medicijnresten uit 
afvalwater kunnen worden gehaald.

Veiligheid van wegen 
•  Maximaal inzetten op veilige 

schoolfi etsroutes.
•  Veilige doorgang van het 

landbouwverkeer door scheiden van 
verkeersstromen.

Veilige dijken
•  Robuuste dijken met effi ciënt beheer.
•  Slimme en innovatieve dijken die op 

de toekomst zijn voorbereid.

Innovatie en duurzaamheid
Innovatie is van belang om snelle 
stijging van kosten te kunnen 
beperken waarbij het belangrijk is te 
investeren in het opleiden van jonge 
mensen door samenwerking met 
onderwijsinstellingen. 

Financiën
•  Inzet op kostenbeheersing om 

tariefstijging binnen de perken te 
houden.

•  Accepteren dat de schuldenlast in 
de komende jaren iets toeneemt om 
een al te snelle stijging van tarieven 
te voorkomen.

Water Leeft!

Water is actueler dan ooit en het 
werk van het waterschap doet 
ertoe in ons dagelijks leven en 
werken. We staan in de komende 
periode voor grote uitdagingen. De 
belangrijkste uitdaging is om goed 
voorbereid te zijn op de effecten van 
zeespiegelstijging en extreem weer; 
storm, droogte, wateroverlast en 
hitte. 

Voor het CDA is en blijft het op 
orde houden van de waterveiligheid 
topprioriteit! Een voortvarende 
aanpak van de huidige 
dijkversterkingsopgave is van 
groot belang. Ook moeten we de 
buitendijkse mogelijkheden goed 
in beeld brengen voor de volgende 
opgave na 2050. 

Het waterbeheer vraagt om 
aanpassingen zodat meer regenwater 
kan worden vastgehouden en waar 
mogelijk wateraanvoer plaatsvindt 
om droogte en verzilting te 
bestrijden. Het CDA vindt dat het 
waterschap veel kennis en kunde 
moet inbrengen bij de gebiedsgerichte 
aanpak. Alleen zo ontstaat er 
een systeem dat ook op een 
kosteneffi ciënte manier kan worden 
beheerd in de toekomst. 

Bij de uitvoering van de 
werkzaamheden houden we 
rekening met de biodiversiteit en een 
duurzame aanpak. 

Voor al die opgaven moeten we 
investeren. Daarin moeten we 
verstandige keuzes maken. Het 
CDA vindt dat de waterschapslasten 
betaalbaar moeten blijven. 

Stem 15 maart voor een stabiel en 
betrouwbaar waterschap. Stem CDA!

Stem Zeeuws

De Partij voor Zeeland is als 
onafhankelijke regionale partij 
verbonden met lokale partijen in de 
gemeenten en gaat voor de Zeeuwse 
oplossing. Wij zoeken realistische 
oplossingen in het belang van onze 
inwoners die op Zeeuwse schaal 
haalbaar en betaalbaar zijn. Dat wil 
zeggen dat wij voor een zo gematigd 
mogelijke lastenontwikkeling zijn 
waarbij we geen hypotheek leggen 
op de komende generaties door te 
bezuinigen op onderhoud en nodige 
investeringen.

Veilige dijken, schoon water en 
veilige wegen + fi etspaden zijn 
basisvoorzieningen waaraan het 
werk nooit af is en die cruciaal zijn 
voor een veilig en duurzaam Zeeland. 
Wij zijn voor een zelfstandig 
waterschap Scheldestromen wat zich 
volledig kan richten op kerntaken. 
Het Haagse beleid heeft voor 
onze inwoners te vaak negatieve 
(fi nanciële) gevolgen enerzijds 
veroorzaakt door ons lage inwonertal 
maar anderzijds door niet op ons 
gebied toegesneden regelgeving zoals 
de eisen voor schoon oppervlakte 
water die met ons zoute grond- en 
kwelwater onhaalbaar zijn.

Aangezien minder dan 0,01% van 
het beschikbare water op aarde zoet 
is, vinden wij verzilting van ons 
werkgebied een slecht idee. 
We moeten juist het zoete water waar 
zowel mens, dier en de agrarische 
sector van afhankelijk zijn behouden 
en waar mogelijk uitbreiden. 
Alleen zo houden we onze vruchtbare 
delta leefbaar.

Op de foto (van links naar rechts): 
Juanita Boekhout, Joey Louws, 
Ron de Kort, Dieuwke Louwrink 
en Chiel de Wit.

Op de foto (van boven naar beneden 
en van links naar rechts): Joep Steijaert, 
Kees van Westen, Loek de Beleir,
Johan Sandee, Angela Boeije, 
Johan Sanderse, Patrick van Zweden, 
Paul Versluijs, Peter Koeman, 
Carla Michielsen, Ellen de Feijter 
en Johan Kloet.

Op de foto (van links naar rechts): 
Marien Weststrate, Bertie Steur, 
Paul van Kerckhoven, Gert-Jan 
Minderhoud en Chris Koopman.

Op de foto (van links naar rechts): 
Gert van Kralingen, Stefan Bruinooge, 
Jan Pieter Bijnagte, Marcel Goud, 
Henk Verheuvel en Jan Willem van 
de Velde. 

zeeland.pvda.nlcdazeeland.nl scheldestromen.sgp.nl partijvoorzeeland.nl



VVD Water Natuurlijk AWP voor water, 
klimaat en natuur5 6 7 8

Gesteund 
door

Het waterschap moet zich inzetten 
voor zijn kerntaken. Activiteiten 
buiten de kerntaken kunnen wel 
worden opgepakt, mits de kosten 
door derden worden gedragen. 
Verder geen verhoging van de 
tarieven voor onze burgers en 
ondernemers. Voor de uitvoering van 
waterkeringen moet het waterschap 
10% bijdragen van de totale kosten. 
Dit is voor Zeeland met 385.000 
inwoners niet op te brengen. De 
burgers worden daardoor extra 
belast. Het waterschap moet dit 
onder de aandacht brengen van de 
minister en het kabinet.

Onze speerpunten:
• Veilige dijken en duinen.
• Droge voeten.
• Schoon en voldoende water.
• Veilige wegen en fi etspaden.
•  Eerlijke lastenverdeling en geen 

afwenteling. Wie profi jt heeft betaalt 
en niet een ander.

•  Veiligheid van bewoners en dieren 
moet altijd voorop staan.

•  Voldoende zoet water voor land- en 
tuinbouw.

•  Bevorderen dat regenwater wordt 
gebruikt voor tuinen, gewassen en 
waterbassins.

•  Veiligheid is prioriteit nr. 1, maar 
het milieu en de kosten mogen wij 
niet uit het oog verliezen.

•  Gezonde waterlopen, kreken en 
kanalen.

•  Biodiversiteit is enorm belangrijk 
voor alle leven op aarde. Daarom 
willen we dit ten volle stimuleren, 
in zowel woord als daad.

•  Een eerlijke verdeling van de lasten.
•  Aandacht voor stijging van de 

zeespiegel.
•  Waar mogelijk bewoners 

via burgerparticipatie bij de 
beleidsvorming betrekken.

•  Vrije toegang tot dijken en 
onderhoudspaden voor recreatie en 
natuurbeleving.

‘Wij en het water’, stem VVD 
voor nu en later!

Juist in het themajaar ‘De kracht 
van het water’ wil de VVD u er 
meer bewust van maken hoe wij 
in Zeeland al honderden jaren niet 
alleen tegen het water strijden, maar 
ook vooral mét het water leven. Water 
voor later betekent genoeg water voor 
iedereen, schoon water en betaalbaar 
water. Voor inwoners, ondernemers, 
landbouwers, recreanten, 
natuurliefhebbers en tegelijkertijd 
ook het land bewoonbaar en leefbaar 
houden. Zo weinig mogelijk natte 
voeten in extreem natte perioden 
maar ook genoeg zoet water 
beschikbaar wanneer dat nodig is.

Gebiedsgerichte aanpak 
Dat kan wat ons betreft alleen door 
goede samenwerking met andere 
overheden en landbouwers en 
ondernemers, natuurorganisaties 
en inwoners. Die samenwerking 
heeft een ‘gebiedsgerichte aanpak’ 
en werkt door in alle opgaves die het 
waterschap heeft. 

Betaalbaar voor iedereen 
Kosten stijgen, maar dat hoeft 
niet persé hogere belastingen te 
betekenen. Het maken van betere 
keuzes in mobiliteit en huisvesting 
kan al het verschil maken. 

Apart loket voor ondernemers 
Met het wegvallen van de geborgde 
zetels voor bedrijven wil de VVD nog 
meer de belangen van ondernemers 
en landbouwers op de agenda zetten: 
een apart loket voor snellere service, 
deskundigheid uit Zeeuwse bedrijven 
halen en meer inzetten op innovaties. 

Toekomstgericht waterschap
Het waterschap moet klaar zijn 
voor zijn taken binnen de nieuwe 
Omgevingswet. Daarin is een goede 
samenwerking met het bedrijfsleven 
cruciaal. Watergerelateerde 
innovaties leiden naar een beter 
en goedkoper werkend waterschap. 
We zetten in op circulaire economie, 
energietransitie, biodiversiteit en 
denken actief mee in bodem- en 
klimaatvraagstukken!

Wij van Water Natuurlijk 
adviseren Water Natuurlijk

Waarom?
Omdat Water Natuurlijk dé partij is 
die echt aan de bak wil. 

Hoezo aan de bak?
Het kan je niet ontgaan zijn dat er 
behoorlijk wat aan de hand is. Het 
gaat heel slecht met de biodiversiteit, 
de kwaliteit van het water in de 
sloten en plassen, het klimaat, 
de zeespiegelstijging, gebruik en 
beschikbaarheid van zoet water 
en verzilting van grote delen van 
Zeeland. 

Is het werkelijk zo erg?
Ja. Maar omdat we het voor een groot 
deel zelf hebben veroorzaakt, kunnen 
we het ook oplossen.

Wat gaan jullie dan doen?
Binnen het waterschap willen we een 
fl inke slinger aan het beleid geven. 
Er zijn grote investeringen nodig en 
vooral heel veel goede ideeën om de 
uitdagingen te lijf te gaan. Vooral 
ideeën die handig gebruik maken 
van natuurlijke processen. Deze 
leveren vaak verrassende houdbare 
resultaten op.

Hoe gaan jullie dat doen?
Samenwerking is het sleutelwoord. 
We vragen aan iedereen in ons gebied 
mee te denken en mee te helpen om 
deze klus te klaren.

Wie gaat dat betalen?
Het is onvermijdelijk, dat gaat 
heel veel geld kosten. Met slimme 
oplossingen en effi ciënt werken 
kunnen we de kosten beperken. 
We zullen de lasten eerlijker verdelen. 
Het uitgangspunt daarbij is: de 
vervuiler betaalt en de sterkste 
schouders dragen de zwaarste lasten. 

En nu?
Geef ons je steun. Het moet anders 
en het moet nu.

De AWP Zeeland stelt zich geheel 
onafhankelijk op, zonder binding 
met landelijke partijen in de Eerste 
en Tweede Kamer. Dit is een bewuste 
keuze. AWP Zeeland komt op voor de 
belangen van alle inwoners: met een 
brede kijk op water, deskundigheid 
en ervaren bestuurskandidaten.

‘Haalbaar en betaalbaar’ is 
niet alleen ons motto, maar 
ook de naam van ons lokale 
verkiezingsprogramma voor zowel 
waterschap als provincie.
AWP Zeeland wil wat het beste is 
voor Zeeland. Niet doen wat Brussel 
of Den Haag ons oplegt, maar echt 
goed regionaal beleid. 

Het klimaat verandert, daarom 
moeten we toekomstbestendig 
bouwen, rekening houden met 
wateroverlast, droogte en hittestress. 
Maar laten we onze burger en de boer 
niet uit het oog verliezen of opzadelen 
met hoge kosten. 

Het uitgangspunt van AWP is dat 
de leefbaarheid in onze mooie 
provincie zo hoog mogelijk moet zijn. 
Verduurzamen waar dat kan, maar 
zonder dwang om dure maatregelen 
te treffen terwijl mensen al moeite 
hebben om de eindjes aan elkaar te 
knopen. 

Gezondheid, waterkwaliteit, 
bodemkwaliteit, veiligheid, 
haalbaarheid en betaalbaarheid 
moeten belangrijke criteria zijn bij 
het nemen van besluiten die invloed 
hebben op het leefklimaat van alle 
inwoners. 

50 PLUS

awp.nu/waterschappen/
scheldestromen

50plusterneuzen.com

Op de foto: Lou Waterman, lijsttrekker

Op de foto: Johan Hessing, lijsttrekker

Telefoon: 06 36211407
Mail: johan.hessing@scheldestromen.nl

Op de foto (van links naar rechts): 
Gabri Hoek, Hubrecht Janse, 
Nathalie de Visser, Conny Almekinders 
en Philip Thomaes.

Op de foto, bovenste rij: Ed Peerbolte, 
Harm Verbeek, Marleen Blommaert.
Onderste rij: Harry Stefess, 
Anke Engelberts, Frans vanKollem, 
Alex van Hootegem.
Inzet: Ad Faase.

scheldestromen.vvd.nl waternatuurlijk.nl



Stop de groene leugen!

Als ex-medewerker van 
Milieudefensie publiceer ik al 
decennia kritisch over de groene 
gekte die de wereld in zijn greep 
heeft, onder meer via Omroep 
Zeeland en daarna via de Groene 
Rekenkamer. Ik wil nu graag een 
poging doen om die inzichten in het 
beleid terug te laten komen. 

Een paar standpunten:
•  Er is geen klimaatcrisis. Fossiele 

brandstoffen zijn een zegen voor 
het leven op de planeet. Ze hebben 
een enorme welvaart gebracht. 
Ze veroorzaakten aldus een 
minimale en positieve opwarming 
en extra CO2 bevordert 
de voedselproductie en de 
biodiversiteit. De zeespiegel stijgt 
stabiel 1,8 mm per jaar en vormt 
daarmee dus geen reden tot 
extra actie (of verhoging van de 
waterschapslasten).

•  Natuur en landschap zijn mooi 
en aangenaam, maar er zijn geen 
aanwijzingen dat het daarmee 
slecht gaat of dat er een dringende 
behoefte bestaat aan meer natuur, 
afgezien van een kleine groep 
groene fundamentalisten. Wie wat 
aan het landschap wil doen, haalt 
de zinloze ruimte en grondstoffen 
verslindende windmolens weg.

•  Het beleid over vervuiling is in 
handen van de prinses op de erwt. 
Dat moet veranderen. Stoffen als 
PFAS en stikstof vormen geen 
enkele bedreiging voor mens of 
natuur. Stop de chemofobie.

Water is van levensbelang

Dankzij water zijn er allerlei 
prachtige ecosystemen vol planten en 
dieren. Maar het gaat niet goed met 
ons Zeeuwse water. Als het niet goed 
gaat met het water, dan gaat het ook 
niet goed met ons. En nu? Je kunt 
straks op 15 maart kiezen voor:

Schoon oppervlaktewater
Geen meststoffen, hormonen, 
landbouwgif en PFAS lozingen meer 
in Zeeuwse wateren.

Biodiversiteit herstellen
Dijken, wegbermen, oevers en 
bomenrijen natuurlijk inrichten met 
ruimte voor planten en dieren.

Minder dierenleed
Waterveiligheid en dierenrechten 
zijn geen tegenstrijdige belangen. We 
zetten in op preventie en maatregelen 
om schade door gravende dieren 
zoals de muskusrat of bever 
te voorkomen. Hengelen wordt 
verboden.

Ruimte voor vissen
Stuwen en gemalen worden 
aangepast, zodat vissen er veilig 
langs kunnen.

Hemelwater opvangen
Hemelwater wordt meer opgevangen. 
Dit zoete water wordt ingezet tijdens 
(te) droge periodes.

Duurzame bedrijfsvoering en 
hergebruik
Het waterschap wekt in 2025 
evenveel energie op als dat het 
verbruikt. Grondstoffen worden 
teruggewonnen uit rioolwater. 
Het waterschap gaat onderzoeken 
hoe gezuiverd afvalwater duurzaam 
kan worden hergebruikt in plaats 
van dit te lozen. 

Kosten worden eerlijker verdeeld
Grootverbruikers en vervuilers zoals 
de landbouw en industrie worden 
zwaarder belast.

Doe je mee? Je kunt nu nog kiezen!

•  De BBB is transparant, helder, 
open, eerlijk en respectvol. We zijn 
er voor elkaar!

•  De BBB staat voor een 
kosteneffi ciënt waterschap 
Scheldestromen waar het nuchtere 
verstand gebruikt wordt.

•  De BBB zal zich primair richten 
op het zo doeltreffend mogelijk 
vervullen van de kerntaken van 
het waterschap.

•  De BBB hecht groot belang aan 
het voldoende beschikbaar zijn 
van gezond (zoet)water in kanalen, 
sloten en ander oppervlaktewater 
voor de inwoners, agrarische 
gebruikers, industrie, recreanten, 
de natuur en het grondwater.

•  De BBB is van mening dat 
hergebruik van effl uent uit de 
waterzuiveringsinstallaties voor de 
natuur en landbouw nadrukkelijk 
nader onderzocht moet worden.

•  De BBB wil kosten die voortvloeien 
uit verontreiniging van water 
afwentelen op de vervuiler. 
Hierbij kan gedacht worden 
aan de gevolgen van PFAS-
verontreiniging. De BBB vindt 
investeren in innovatie van 
onze waterzuiveringsinstallaties 
noodzakelijk om medicijnresten, 
hormonen, resistente bacteriën, 
microplastics en overige chemische 
verontreiniging te kunnen 
verwijderen.

•  De BBB staat voor veiligheid. 
De inwoners en recreanten van 
Zeeland moeten veilig kunnen 
wonen en verblijven achter dijken, 
met veilige wegen en fi etspaden én 
met droge voeten.

•  De BBB is voor een gezonde 
verdeling van de lasten en werkt 
mee aan een heroriëntatie om 
nieuwe belastingregels rechtvaardig 
te verdelen over de categorieën van 
belastingbetalers.

Ruimte en Water voor Elkaar

Zonder water groeit er niets. Zowel 
mensen, natuur als de economie 
kunnen niet zonder. Wij vinden 
het belangrijk dat waterschap 
Scheldestromen meewerkt aan de 
grote opgaven in Zeeland, zoals 
omgaan met klimaatverandering.

Natuurlijk moet het veilig zijn 
achter onze zeeweringen; moet ons 
oppervlaktewater schoon zijn; zorgen 
we dat er in natte tijden voldoende 
berging is voor regenwater en dat er 
in droge tijden voldoende water is om 
te gebruiken. Daarnaast willen we 
veilige wegen en fi etsroutes; maken 
we het rioolwater weer schoon en 
verwijderen we medicijnresten eruit; 
en gebruiken we ons afvalwater om 
er warmte en grondstoffen uit te 
halen.

De ChristenUnie wil werken vanuit 
een vast gegeven: “De mens zorgt 
voor de aarde als rentmeester in 
Gods schepping”.

•  We gaan verstandig om met de 
natuur en bevorderen biodiversiteit.

•  We schuiven geen zaken door naar 
volgende generaties maar pakken 
ze zelf aan.

•  We doen dat door kennis van 
andere overheden, burgers en 
bedrijven te gebruiken;

•  door nieuwe technieken toe te 
passen;

•  en door nauwe samenwerking 
met onze partners en de Zeeuwse 
overheden.

•  Hierbij willen we kosten besparen 
en ruimte maken voor nieuwe 
investeringen;

•  voor een toekomstbestendig leven 
met ruimte en water voor elkaar.

Op de foto: Theo Richel, lijsttrekkerOp de foto: Karin Körver, lijsttrekker

Op de foto (van links naar rechts): 
Mascha Boone, Wim van de Heijning, 
Lex Veenstra, Carolien Bierens, 
Leen Jansen, Sjaak Quaak, Coen 
Brooshooft, Kees Jansen van Rosendaal, 
Cynthia Vermue, Huibert Janse, Jos 
Verdurmen, Bastiaan van ‘t Westeinde, 
Robert van Seventer, Tom van der Meer, 
Geert de Bruijckere, Rian de Feijter, 
Gijs de Zwart, Kees Hanse, Isambard 
Vader, Ton van Nieuwenhuijzen, 
Arjan Vermue, Jan Joossen 
en Marianne Poissonnier-Dekker.

Op de foto (van links naar rechts):  
Jaap van Ginkel en Heleen Hamelink. 
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