
HALLO 
ZEELAND:
WE MOGEN
WEER STEMMEN!

De partijen hebben zelf invulling gege-
ven aan de volgende drie pagina’s.

Veilige wegen

en fietspaden

Goed waterpeil

Schoon water

Sterke dijken en duinen

“Nergens ter wereld hebben mensen zo’n speciale band 
met water als in Nederland. Wij Nederlanders hebben 
állemaal wel iets met water. We houden ervan, of mis-
schien juist niet. We wonen er tussen of werken ermee. 
We hebben water nodig voor onze flora en fauna en 
om onze oogsten te laten slagen. Water is overal om 
ons heen: in sloten, kanalen en rivieren. En stiekem is 
iedere Nederlander trots op hoe wij onder, in, tegen en 
vooral mét water leven.
In Nederland geven de waterschappen vorm aan het 

beheer van al ons water. En u hebt invloed op hoe we 
dat doen!
Dus HALLO stormtrotseerders, oeververtoevers, 
doorspoelers, slootjespiekers, miezerfietsers, asfalt-
trappers, groengenieters en plezierdobberaars: WE 
MOGEN WEER STEMMEN!
Laat u horen over waterschapsonderwerpen in uw 
buurt. Geef uw stem tijdens de waterschapsverkiezin-
gen op 20 maart.”

Water zit in het Nederlandse DNA. Nederland bestaat 
voor 25% uit water en een groot deel van ons land ligt 
beneden de zeespiegel. Goed waterbeheer is daarom 
cruciaal voor het voortbestaan van ons land. Water raakt 
het leven van iedereen en dat geldt ook voor ons werk. 
Waterschappen zijn verantwoordelijk voor grote maat-
schappelijke vraagstukken en opgaven die u rechtstreeks 
raken. Het is uniek dat we in Nederland belasting heffen 
specifiek voor water, dat we democratische instanties – 
waterschappen - voor waterbeheer hebben én dat u als 
burger met uw stem invloed heeft op het werk van het 
waterschap in uw regio.

Waar houden we 
ons mee bezig? 
We zijn verantwoordelijk voor het beheer van wa-
terkeringen, het regionale waterbeheer, het zuive-
ren van afvalwater en het beheer van wegen in het 
buitengebied. Door het beheer van dijken en oevers 
houden ze onze voeten droog. Met pompen en ge-
malen zorgen ze voor het juiste waterpeil in sloten. 
De rioolzuiveringen maken afvalwater schoon. Door 
het nemen van verkeersmaatregelen en uitvoeren 
van wegonderhoud, zorgen we ervoor dat u vei-
lig van A naar B komt. Daarnaast hebben we een 
maatschappelijke waarde. We dragen met ons werk 
bij aan een mooie leefomgeving, aan volksgezond-
heid en een duurzame samenleving.

OP WIE MAG U stemmen?
De dertig leden van de algemene vergadering zor-
gen ervoor dat het beleid van het waterschap goed 
wordt uitgevoerd. Zeven van deze leden worden 
benoemd door belangenorganisaties. Op die manier 
worden de belangen van bedrijven, agrariërs en 
natuur al behartigd. Voor de overige 23 leden mag 
u uw stem uitbrengen. Deze mensen zijn verte-
genwoordigd in verschillende (landelijke) politieke 
partijen of specifieke partijen die zich hard maken 
voor waterschapszaken. In deze krant presenteren 
de deelnemende partijen zich, zodat u een beeld kan 
vormen van welke partij het beste bij uw meningen 
past. Lukt dat nog niet, dan kunt u uiteraard de par-
tijprogramma’s lezen op de websites van de partijen. 
U kunt ook gebruik maken van de digitale stemhulp. 
Ga hiervoor naar: scheldestromen.mijnstem.nlHALLO

ASFALT
TRAPPERS

Hulp nodig om uw 
keuze te maken? 

scheldestromen.mijnstem.nl

Welke band heeft u 
met water? 
Kijk op waterschapsverkiezingen.nl/test. Daar vindt u 
ook projecten van alle waterschappen in Nederland.



Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen.
Voor heel Zeeland.

De Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen heeft de 
uitstraling dat de partij alleen de belangen van Zeeuws-
Vlaanderen wil dienen, niets is echter minder waar! Heel 
Zeeland is het aandachtsgebied van de Waterschaps-
partij Zeeuws-Vlaanderen.

Onze partij is een onafhankelijke partij en heeft geen 
binding met een landelijke politieke partij of groepering. 
Het gaat hier immers om Zeeland!

Belangrijk voor ons is verduurzaming en innovatie om de 
kosten te beperken. Wij moeten ons alleen richten op de 
kerntaken, en overbodige zaken niet uitvoeren.
Verder hamert  de Waterschapspartij Zeeuws-Vlaan-
deren op een in onze visie evenredige kostenverdeling 
tussen de diverse belanghebbenden binnen het water-
schap. Hierin dienen alle inwoners van Zeeland zich te 
kunnen vinden.

Speerpunten:
1] Veilige en sterke zeeweringen blijft de belangrijkste 
kerntaak.
2] Behoud van het hoofdkantoor Terneuzen. Het is goed 
voor de spreiding van de werkgelegenheid in Zeeland.
3] Handhaven van de zelfstandigheid van waterschap 
Scheldestromen.
4] Het aanleggen van paden op de dijken, waar mogelijk, 

voor wandelaars, fietsers en ruiters.
5] Veilige wegen en fietspaden.
6] Duurzaam beheer van het bomenbestand.
7] Ontpolderen is overbodig. Natuurherstel kan buiten-
dijks in de Westerschelde.
8] We streven naar toegankelijkheid van de waterkerin-
gen buitendijks.
9] Goed waterbeheer met goede waterkwaliteit. Zorg 
voor voldoende zoet polderwater en de mogelijkheid om 
zelf op te slaan. Verdere verzilting is onacceptabel.
10]Goed maaibeleid, waarbij verkeersveiligheid prioriteit 
heeft boven natuurwensen.
 
Voor contact: Rian de Feijter – de Feijter            
06-51505312
www.waterschapspartij-zeeuwsvlaanderen.nl

Een zelfstandig Zeeuws waterschap dat zich concen-
treert op de kerntaken bescherming tegen hoog water, 
schoon en voldoende water in de sloten en goed onder-
houden veilige wegen is de beste manier om een goede 
woon-en werkomgeving te garanderen voor nu en in de 
toekomst. 
 
Wij staan voor een solide financieel beleid dat door het 
verstandig omgaan met uw belastinggeld zorgt voor 
het goed uitvoeren van de waterschapstaken tegen 
acceptabele kosten zonder de rekening bij volgende 
generaties neer te leggen. Degene die kosten veroor-
zaakt, moet daarvoor ook de lasten dragen. 
Wij zijn voor het maximaal openstellen van de buiten-
dijkse werkwegen van het waterschap, omdat dit een 
uniek toeristisch product is dat zonder schade voor de 
natuur tot waarde kan worden gebracht. 

Wij moeten op een op feiten gebaseerde manier inspe-
len op veranderende omstandigheden en daarbij de 
nieuwste technieken gebruiken.
 
Het geschenk van de natuur, het opgeslibde land 
waarop wij wonen dat onze voorouders dankbaar heb-
ben aangepakt, moeten wij niet onbezonnen weggooi-
en. Daarom zijn wij tegen ontpoldering en vernatting 
en het Volkerak-Zoommeer blijft wat ons betreft een 
van de grootste zoetwaterbekkens van ons land waar 
landbouw, industrie en natuur van profiteren. 

Veilig en verantwoord, 
ook in de toekomst

Zeeland heeft een deltagebied waar de belangen van 
economie, natuur en wonen op een bijzondere manier 
samengaan. Als SGP geven wij invulling aan onze Bij-
belse opdracht om de aarde te bebouwen en te bewaren 
volgens Genesis 2 vers 15. 

Onze speerpunten
Water is belangrijk voor de agrarische sector daarom: 
• beschikbaarheid van zoetwater bevorderen;
• waterbergingen op orde houden en verbeteren;
• ontwikkeling van natuurwaarden bevorderen.
Zuiveren van afvalwater door:
• terugwinnen van energie en grondstoffen (bio-

plastic);
• schadelijke stoffen als medicijnresten uit afvalwa-

ter halen;
• samen met gemeenten ons (afval)watersysteem 

klimaatbestendig maken.
Veiligheid op wegen gaat voorop door:
• meer veiligheid op schoolfietsroutes door aanleg/

verbetering;
• veilige doorgang voor landbouwverkeer;
• recreatief gebruik van alle onderhoudswegen.
Veilig voelen achter de duinen en dijken daarom:
• in Zeeland voldoen aan de nieuwste veiligheids-

normen;
• efficiënt beheren van primaire en secundaire 

dijken;

• innovatieve dijken waarbij rekening wordt gehou-
den met een reëel klimaatscenario.

Innovatie is de sleutel voor de toekomst dus:
• waterschap in de top 5 van innovatieve bedrijven;
• oplossingen zoeken voor watertekort en water-

overlast;
• jonge mensen samen met onderwijsinstellingen 

opleiden. 

De SGP is voor een zelfstandig waterschap dat samen-
werkt met andere waterschappen en overheden. De 
organisatie moet efficiënt opereren zodat iedere euro 
tegen het hoogste rendement wordt besteed.

scheldestromen.sgp.nl

ZEELAND KLIMAATBESTENDIG  
Het CDA wil voorbereid zijn op een toekomst met een 
veranderend klimaat. Dat is onze inzet voor de ko-
mende bestuursperiode: een stevige kustverdediging 
bij een hogere zeespiegel, maatregelen bij (langdurige) 
droogte en bij wateroverlast zonder kostbaar zoetwa-
ter te verspillen.
Voor het CDA betekent dit voortdurende aandacht 
voor onze kust- en dijkveiligheid; ook bij een hogere 
zeespiegel moet Zeeland veilig blijven. Geen bebouwing 
die dat in de weg staat. Handen af van de kust! 
Zoetwater is een kostbaar goed . Het CDA vindt een 
goede zoetwatervoorziening dan ook topprioriteit.  
Klimaatverandering vraagt ook anders omgaan met 
de openbare ruimte. Het CDA wil daar samen met de 
gemeenten aan werken; meer groen en wateropvang! 
Het CDA pleit voor een klimaatfonds als stimulans.
Goed rentmeesterschap vraagt om goed en gezond 
water en duurzaamheid. In 2020 is het waterschap 
‘CO2-neutraal’ en in 2025 ‘energieneutraal’. Kostenbe-

sparing door energieterugwinning uit afvalwater, maar 
ook grondstoffen terugwinnen zoals meststoffen en 
papier. 
Verkeersveiligheid staat hoog in het vaandel: het fiets-
padenbeleid doorzetten!
En voor alles geldt: haalbaar en betaalbaar! De kosten 
van investeringen spreiden over lange termijn. 
Het CDA staat voor een betrouwbaar waterschap. 

Mogen we ook de komende vier jaar weer rekenen op 
uw steun en stem?

cdazeeland.nl

Marien Weststrate, Chris Koopman, Gert-Jan Minderhoud 
en Kees Hanse

Jan Willem van de Velde, Gert van Kralingen, 
Henk Verheuvel en Marcel Goud

L
ijs

t 
3

 - 
W

at
er

sc
ha

ps
pa

rt
ij 

Ze
eu

w
s-

V
la

an
de

re
n

L
ijs

t 
4

 - 
Pa

rt
ij 

vo
or

 Z
ee

la
nd

L
ijs

t 
2

 - 
SG

P
L

ijs
t 

1 
- C

D
A

Fo
to

 M
ie

ke
 W

ijn
en



Zeker zijn van een 
betaalbaar waterschap

De PvdA komt op voor huurders en huiseigenaren. Zij 
betalen onevenredig veel vergeleken met boeren en 
bedrijven. Dit belastingverschil wil de PvdA opheffen. 

Nu is het zo dat wanneer 2 mensen op 1 adres wonen 
er voor 3 betaald moet worden. Wonen er op 1 adres 
10 mensen dan moet er ook voor 3 betaald worden. De 
PvdA vindt dit oneerlijk en kiest voor belasting op basis 
van waterverbruik. Zwembad in de tuin? Dan betaal je 
dus meer.

Minima hebben recht op kwijtschelding van de water-
schapsbelasting. Het waterschap gaat meer mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen.

Stop het volbouwen van de kust en de randen van de 
Deltawateren. Meer ruimte voor water in bebouwd 

gebied voor de wateropslag bij zware neerslag en ter 
verkoeling in de zomer. 

Bomen kappen betekent voortaan ook evenveel of 
meer bomen terugplanten. Meer biodiversiteit langs de 
wegbermen, in de duinen en op de dijken.

Inwoners vooraf betrekken bij grote en kleine ingrepen 
in hun leefomgeving. De geborgde zetels voor boeren 
en bedrijven zijn ondemocratisch en worden afge-
schaft. Brussel-Straatsburg op Zeeuwse schaal is te 
gek voor woorden en daarom wordt één van de twee 
waterschapskantoren verkocht.

www.zeeland.pvda.nl

Water Natuurlijk is dé groene waterschapspartij voor 
mensen met een hart voor water. 

Water Natuurlijk wil dat het waterschap, als een van de 
grotere terreinbeheerders van Zeeland, kiest voor het 
vergroten van de biodiversiteit (vissen, insecten, akker- 
en weidevogels) door gericht beheer van water, oevers, 
dijken en bermen. Een natuurvriendelijke en veilige 
inrichting van plattelandswegen en –fietspaden hoort 
daar bij. 

Water Natuurlijk wil ook dat het waterschap bijdraagt 
aan de oplossing van enkele grote problemen van deze 
tijd: klimaatverandering en uitputting van grondstoffen. 

Water Natuurlijk wil onze prachtige provincie mooi hou-
den en daarom de recreatieve wildgroei langs de oevers 
van de Deltawateren, net als aan de kust, aan banden 
leggen. Zo blijft Zeeland een heerlijk gebied voor Zeeu-
wen en voor mensen van buiten Zeeland om te wande-
len, te fietsen, te zwemmen, te varen en te vissen.
  

Water Natuurlijk is een onafhankelijke waterschapspar-
tij met aanhang in onder andere natuur- en milieuorga-
nisaties. Ook groene partijen met een hart voor natuur, 
milieu en klimaat die niet onder eigen naam meedoen 
aan de waterschapsverkiezingen hebben als duidelijk 
stemadvies: stem op woensdag 20 maart 2019 op Wa-
ter Natuurlijk! 

Kijk voor onze ambassadeurs uit deze partijen, ons pro-
gramma en de kandidaten op onze website.

waternatuurlijk.nl/scheldestromen

Houdt u van Zeeland?  En  van de mensen?  En vindt u 
ook dat Zeeland veilig moet zijn als het om water gaat? 
Zeeland is een laaggelegen provincie en de zeespiegel 
stijgt. Het regent vaker hard, maar het is ook vaak 
langer droog.  Verandering van het klimaat brengt veel 
werk met zich mee voor waterschap  Scheldestromen.  
De ChristenUnie wil daarin stappen vooruit zetten. Ze 
wil graag dat boeren en bedrijven goed hun werk kun-
nen doen en dat inwoners goed kunnen blijven wonen.
Sterke dijken zijn van levensbelang, binnendijken verdie-
nen meer aandacht.
Schoon, zoet water wordt steeds belangrijker. In steden 
en dorpen willen we dat de kwaliteit omhoog gaat.  
We willen wonen en werken met weinig risico op water-
overlast.
Grote zoetwatergebieden, zoals het Volkerak-Zoom-
meer, kunnen beter zoet blijven.
Landschap en biodiversiteit kunnen beter. Worden er 

bomen gerooid? Dan worden ze teruggeplant.
Waterschapsbelastingen kunnen niet ongelimiteerd 
stijgen. We willen veel slimmer samenwerken met ge-
meenten, provincie, bedrijven en burgers en daar winst 
mee halen. 
De ChristenUnie geeft richting. Mensen zorgen voor de 
aarde in opdracht van hun Schepper. Een goede taak-
uitvoering met mensen en natuur is vanzelfsprekend. 
Veiligheid staat voorop, verantwoord kostenbeheer is 
belangrijk.

scheldestromen.christenunie.nl

De VVD is trots op ons waterschap! Een prachtige 
organisatie die ervoor zorgt dat wij dagelijks droge voe-
ten, voldoende en schoon water hebben. 
Dankzij het water is Zeeland wat het nu is: een interna-
tionaal erkend stukje land met belangrijke (zee)havens 
en een strategische ligging. Er is een keerzijde: Zeeland 
ligt onder de zeespiegel. Zonder dijken en zeeweringen 
hebben we geen droge voeten. De belangrijkste taak 
van het waterschap is te zorgen dat Zeeland droog en 
veilig is. 
Het klimaat en de samenleving verandert. Het is be-
langrijk dat het waterschap hierop inspeelt en innovatie 
aanjaagt. De VVD wil een waterschap dat zich voorbe-
reidt op de toekomst: met voldoende zoet water voor 
met name de landbouw, een waterbeheer in dorpen 
en steden dat op orde is en wateroverlast voorkomen 
wordt. Het waterschap kan dit niet alleen. Door samen 
te werken bereiken we meer. 
De VVD wil een waterschap dat verstandig en ver-
antwoord met belastinggeld omgaat met een eerlijke 
verdeling van de belastingen voor inwoners en onder-

nemingen. Iedereen, ook natuurorganisaties en de 
Rijksoverheid, betaalt mee. Een gezin van 2 personen 
betaalt, wat de VVD betreft, minder zuiveringsheffing 
dan een gezin van 3 personen en meer. De huisvestings-
kosten zijn te hoog. Met één kantoor kunnen die kosten 
omlaag en kan een belastingverhoging voorkomen 
worden. 

Arno Geluk, Stephanie van der Wouw-van Wezel, Conny Al-
mekinders, Hubrecht Janse, Gerhard de Visser, Rob Broede-
let. Niet op de foto: Gabri Hoek en Piet de Putter
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Jaap van Ginkel en Heleen Hamelink

Dr. Kees Polderman, Frans van Kollem en dr. Charles Lelkens

Maarten Rossen, Dieuwke Louwrink, Ron de Kort, Kees Knuit, 
Kris Reijnierse en Tom Lievense
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Algemene Waterschapspartij, 
Niet Politiek, wel Deskundig 
 
Wij zijn een landelijke, niet-politieke groepering, die 
zich inzet voor een goede balans tussen de vier W’s: 
Waterveiligheid, Waterbeheer, Waterzuivering en Wa-

ternatuur. Want jouw waterschapsbelasting kan ook 
maar één keer worden uitgegeven. Onze verkiezings-
slogan ‘AWP niet politiek wel deskundig’ geeft precies 
weer waar de AWP voor staat!
De speerpunten van de Algemene Waterschapspartij 
zijn:
• Voor onze kinderen: want ook zij hebben recht op 

droge voeten en schoon water.
• Mensen echt serieus nemen: want de AWP wil dat 

het waterschap naar u luistert.
• Hoosbuien en wateroverlast slim aanpakken: 

want de AWP wil dat de gevolgen van hoosbuien 
binnen de perken blijven.

• Geen viezigheid in het water: want de AWP gaat 
voor gezond water voor mens en natuur.

• Plezier met water: want de AWP wil dat mensen 
kunnen genieten van water.

Er moet dringend onderzoek komen naar de scheef-
groei in de lastenverdeling voor waterschapsbelastin-

gen. De partij dringt aan op een onderzoek hiernaar. 
Landelijk wordt gemiddeld ruim 80 procent van de 
watersysteemlasten gedragen door huishoudens en 
gemiddeld minder dan 20 procent door het bedrijfs-
leven en de landbouw. Wij streven naar een eerlijke 
verdeling van de lasten.
Stem daarom op 20 maart: Algemene Waterschaps-
partij, Niet politiek, wel deskundig

www.stemawp.nu

De verkiezingen voor het waterschap zijn voor u van 
essentieel belang. Na 20 maart 2019 wordt bepaald 

hoe de toekomst er voor het waterschap uitziet. Niet 
alleen de uitvoering van de werkzaamheden, maar 
ook de daaraan verbonden kosten en de bijdrage die u 
daaraan moet leveren. Als ingezetene ontvangt u een 
aanslag die u moet betalen.

1953 is een jaar dat u en wij niet zullen vergeten. Een 
dijkdoorbraak; Zeeland komt onder water te staan. 
Inmiddels is dit 66 jaar geleden en wij spreken de wens 
uit dat dit niet meer mag gebeuren. In het verkiezings-
programma van 50PLUS hebben wij zaken opgenomen 
waar wij ons de komende vier jaar voor willen inzetten. 

Enkele zaken zijn:
• voorkomen van overstromingen, de veiligheid voor 

de bewoners staat altijd voorop;
• goede waterhuishouding en opslag van zoetwater 

voor droge tijden;
• eerlijke verdeling van de lasten tussen particulier en 

bedrijven, de bijdrage voor de particulier mag niet 
stijgen, de bijdrage van de bedrijven mag wel omhoog;

• zorg voor veilige wegen en fietspaden die voldoen-
de breed zijn, afgestemd op het huidige gebruik;

• de waterschappen houden zich louter bezig met 
hun primaire (kern)taken en behoren geen andere 
activiteiten of initiatieven buiten het waterschap-
gebied te ontplooien.

Met vriendelijke groeten,
Johan Hessing, lijsttrekker 50PLUS

www.50pus-zeeland.nl

 

Glenny Davidse nr. 3, Marina Eckhardt nr. 4, 
Lou Waterman nr. 1, Leen van Doorn nr. 8 
en Cathrien Kole nr. 2
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Deze verkiezingskrant is een uitgave van waterschap 
Scheldestromen en is huis-aan-huis verspreid in heel 
Zeeland, het gebied van dit waterschap.

Oplage: 175.000 exemplaren
Teksten en foto’s pagina 1: team Communicatie 
Teksten pagina 2 tot en met 4: deelnemende partijen
Vormgeving: team Communicatie
Drukker: Zalsman, Zwolle

Kantoor Middelburg
Bezoekadres: Kanaalweg 1  
4337 PA MIDDELBURG 

Kantoor Terneuzen
Bezoekadres: Kennedylaan 1, 
4538 AE TERNEUZEN 

Postadres
Postbus 1000 
4330 ZW MIDDELBURG 
tel:  (088) 246 1000  (lokaal tarief) 

Websites
waterschapsverkiezingen.nl
scheldestromen.nl/verkiezingen
scheldestromen.mijnstem.nl

Mail
verkiezingen@scheldestromen.nl

Colofon

Heeft u nog vragen over uw stem-
biljet of de locaties en openings-
tijden van de stembureaus? Neem 
dan contact op met uw gemeente.

Volg ons ook op al onze social me-
diakanalen van Scheldestromen en 
waterschapsverkiezingen 
#waterschapsverkiezingen
#wemogenweer
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Gerard de Klerk, Johan Hessing en Honoré Reuling


