
 

 

Aan: de afdelingen van D66 binnen het gebied van het waterschap Hollandse Delta 

24 mei 2021 

Betreft: werving nieuwe bestuurders 

Beste mensen, 

Met de volgende tekst is Water Natuurlijk Hollandse Delta op zoek naar mensen die aan de slag 

zouden willen in het waterschapsbestuur: 

Water Natuurlijk Hollandse Delta zoekt nieuwe mensen voor het waterschapsbestuur van de toekomst. Heb je 

de ambitie om aan de slag te gaan in het openbaar bestuur voor een groene en een sociale toekomst meld je 

dan aan. 

Water Natuurlijk werkt in het bestuur van het waterschap Hollandse Delta aan de wettelijk vastgelegde taken. 

Veilige dijken, voorkomen van wateroverlast en schoon water staan dan onder andere centraal. We doen dat in 

een nieuwe context waarbij aandacht voor herstel van biodiversiteit en een eerlijke verdeling van de lasten ook 

speerpunten zijn. 

Sterk gericht op de inhoud van het werk maar ook op de wisselwerking met de achterban. Communicatie met 

bewoners, leden, vrienden en verwante organisaties staat dan ook hoog in het vaandel. 

Voor velen is het waterschap en hoe dit bestuurd wordt een onbekende wereld. Water Natuurlijk Hollandse 

Delta biedt in overleg een traject van ontwikkeling wat mogelijk kan leiden tot een plek op de kandidatenlijst bij 

de volgende verkiezingen. Heb je belangstelling, meld je dan aan via kievitjoost@gmail.com  

Zoals wellicht bekend is, is Water Natuurlijk landelijk de grootste waterschapspartij met een sterke 

relatie met GroenLinks en D66. Deze partijen doen tot op heden niet mee aan de verkiezingen voor 

waterschapsbesturen en laten dat over aan Water Natuurlijk. Water Natuurlijk wordt geacht ook het 

gedachtegoed van GroenLinks en D66 te vertegenwoordigen. 
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Mensen met belangstelling voor de gemeentelijke politiek hebben wellicht ook interesse in het 

bestuur van een waterschap. Soms is iemand ook in beide besturen actief. Echter voor velen is het 

waterschap ook een onbekende wereld en is de drempel hoog om zich aan te melden om daar aan 

de slag te gaan. Dat brengt Water Natuurlijk Hollandse Delta er toe om geïnteresseerden een traject 

van introductie en ontwikkeling aan te bieden. 

Ons verzoek is e.e.a. onder de aandacht te brengen van het netwerk van D66. 

Bij voorbaat dank en vriendelijke groet, 

 

 

Joost Kievit MSc (bestuursvoorzitter)     Ton Naaijen (secretaris) 

Bereikbaarheid:  Joost Kievit :Telefoon 078 6731522, email kievitjoost@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


