“Altijd in de buurt!”
CDA over het beheren van het waterpeil
Op 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en het waterschap. U kunt uw stem
uitbrengen op de lokale kandidaten van het CDA. Voor het waterschap Brabantse Delta kan Gert-Jan
van den Dries 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 beheersen
van het waterpeil.
Het CDA staat voor voldoende water
Het waterschap zet zich in om de verschillen van teveel én te weinig water op te vangen om schade of
overlast door droogte te voorkomen of te beperken. Samenwerken met de agrarische sector,
sportvisserij, terreinbeheerders en het bedrijfsleven is daarbij belangrijk. Voor een duurzaam
watersysteem zijn goed onderhouden watergangen belangrijk. Het CDA wil de biodiversiteit vergroten
door ecologisch groenbeheer. Het ziet er aantrekkelijker uit en zorgt dat de natuur weerbaarder wordt
tegen klimaatverandering.
Het CDA staat voor duurzaamheid
De energietransitie vraagt om energiewinning bij zuivering van afvalwater en gebruik van effluent
(gezuiverd afvalwater) voor landbouw, natuur of bedrijven. Zo pompt de Efteling jaarlijks zo’n 400
miljoen liter effluent uit de waterzuivering in Kaatsheuvel in het watersysteem van het park. Door het
hergebruik hoeft de Efteling geen grondwater meer te gebruiken. Dat voorkomt verdere verdroging!
Meer informatie?
Wat kan het CDA voor u betekenen? Kijk op onze
websites www.cdabrabant.nl en
www.cda.nl/brabants-delta of lees onze columns.
Op 15 maart nodigen wij u uit voor een bezoek
aan de snelfietsroute van Tilburg naar Waalwijk.
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 (links)
Marcel Deryckere, CDA-kandidaat nr. 5 voor de
Provinciale Staten (rechts)

