
Nederland heeft honderden kilometers kustlijn en is doorkruist door duizenden rivieren,  

kanalen en sloten. Als geen ander land hebben we dan ook al eeuwen leren leven met water. 

Met alle gevaren die erin schuilen én de kansen die het ons biedt.

Misschien wel meer dan ooit, staan we nu voor 

een aantal grootse uitdagingen. Niet de ver-van-

ons-bed-show, maar gewoon recht voor onze 

eigen deur. En helaas soms ook erachter. 

De waterschappen maken keuzes over hoe 

Nederland omgaat met het water. Om de mens 

te beschermen tegen het water en het water te 

beschermen tegen de mens. Wat we doen voor 

het behoud van natuur en natuurlijk voor ons 

eigen plezier.

Wat valt er te kiezen? 

De keuzes die we maken hebben gevolgen voor de 

toekomst van ons water. Om te bepalen waarin 

we investeren is het dus belangrijk om te weten 

wat voor jóú belangrijk is. Maar wat valt er te 

kiezen? Keuzes waar waterschapsbesturen zich 

mee bezig houden:

• Moeten we hogere dijken bouwen of meer 

ruimte vrijhouden voor water?  

• Investeren in oplossingen om schade door 

droogte en wateroverlast te voorkomen of 

repareren we schade als het zover is? 

• Bepaalt het water waar onze huizen komen, 

of bepalen onze huizen waar het water mag 

komen? 

• Moet een waterschap zich bezighouden met 

recreatieve mogelijkheden op en langs de dijk 

of is alleen veiligheid van belang? 

• Moeten we beter letten op wat we 

doorspoelen of moeten de waterschappen 

steeds meer belastinggeld investeren in 

zuiveringen? 

• Moet ons water super schoon zijn voor mens, 

plant en dier of moeten we accepteren dat 

vervuiling er tegenwoordig bij hoort? 

Kies de partij die bij jou past 

Om te helpen met jouw 

stemkeuze is de stemhulp 

beschikbaar. Met stel- 

lingen over lokale thema’s 

krijg je snel inzicht in  

partijstandpunten. De 

partijen hebben zichzelf op de stellingen geposi-

tioneerd én lichten hun standpunten toe. 

Hoe zie jij de toekomst van ons water?  

Vul de stemhulp in en stem ook op  

15 maart!
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Stem ook op 15 maart voor de toekomst 
van ons water!

MEER WETEN OVER DE VERKIEZINGEN?

Kijk dan op onze website www.hhsk.nl/verkiezingen of scan de QR-code

facebook.com/hhsenk

instagram.com/hhsenk
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WATERSCHAPSVERKIEZINGEN.NL


