“Altijd in de buurt!”
CDA over het beheren van water
Op 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en het waterschap. U kunt uw stem
uitbrengen op lokale kandidaten van het CDA. Voor het waterschap Brabantse Delta kan Gert-Jan van
den Dries (53 jaar) uit Loon op Zand met uw steun uw lokale vertegenwoordiger worden.
Schoon (drink)water, droge voeten houden en ook het tegengaan van verdroging raakt inwoners en
ondernemers direct. Wat kunt u van het CDA verwachten? In deze column leest u over het beheren
van water.
Het CDA staat voor veilig water: het werken aan waterveiligheid in ons land is nooit klaar. Dijken,
dammen en sluizen zorgen dat mensen veilig kunnen wonen, werken en ondernemen. Naast zorgen
voor de veiligheid vindt het CDA dat het natuurgebied van het waterschap toegankelijk is om te fietsen
of te wandelen. De toegankelijkheid van het Natuurnetwerk Brabant tussen Dongen en De Moer is
een goed voorbeeld.
Het CDA staat voor duurzaamheid: het klimaat verandert en vraagt om oplossingen voor extreem
droge en natte perioden.
Het CDA stimuleert bewoners en bedrijven om een bijdrage te leveren aan duurzame oplossingen.
Denk bijvoorbeeld aan meer groen (“tegel eruit, plant erin, waterbewust”) en ruimte geven aan water in
de wijk en bedrijventerreinen met bufferen van water. Denk bijvoorbeeld aan het plan Lobelia waar de
vennen ruimte krijgen.
Meer informatie?
Wat kan het CDA voor u betekenen? Kijk op onze
websites www.cdabrabant.nl en
www.cda.nl/brabants-delta. Wij nodigen wij u graag
uit voor een werkbezoek op 1 maart a.s. met Marcel
Deryckere en de CDA-fractie uit de provincie.
Centraal staat Veilig Brabant: niet wegkijken, maar
aanpakken.
Mail ons via info@cdaloonopzand.nl. Ook voor uw
vragen. Het CDA maakt het verschil. Wilt u dat ook?
Stem dan op onze kandidaten.
Gert-Jan van den Dries, CDA-kandidaat nr. 7 voor het
waterschap Brabantse Delta
Marcel Deryckere, CDA-kandidaat nr. 5 voor de
Provinciale Staten

