
 
 
 
 
Uitnodiging 29 oktober voor de Werksessie 
Verkiezingsprogramma  
 
 
Beste kandidaat, lid of geïnteresseerde van WaterNatuurlijk, 
 
Werk mee aan het WaterNatuurlijk Verkiezingsprogramma 
zodat deze nog scherper, beter, mooier, concreter en 
praktisch wordt. Wat raakt jou, wat houdt jou bezig, waar 
tikt jouw groen blauwe hart even wat sneller? Jouw groene 
stem doet er toe, en die willen we horen.     
 
We nodigen je uit voor een werksessie van 29 oktober van 13.00 uur tot 15.00 uur in het  
bezoekerscentrum de Breek te Oosthuizen? Een uniek stukje cultuurhistorie aan het Markermeer. 
 

Programma 
12.30 - 13.00  uur: ontvangst met overheerlijke appeltaart en koffie/thee 
13.00 - 14.30  uur: ronde tafel gesprek 
14.30 - 15.30  uur: vrije uitloop naar minimuseum, molen, en wandeling met een gids 

 
Het onderwerp is: De Schaarste van Zoet Water 
Hoe zorgen we ervoor dat de Noord Hollandse watersystemen ons schaarse water vasthouden. Onze 
systemen zijn ingericht om droge voeten te houden. De droogte en ook de clusterbuien hebben ons 
doen ervaren dat we meer water moeten opslaan, bufferen. Het veenweidegebied kan onze 
intelligente regenton zijn voor de toekomst. En het IJsselmeer mag alleen nog maar ingezet worden 
voor drinkwater, recreatie en natuur? Wat heeft dit voor consequenties? Voor gebruikers en functies 
van het veenweidegebied en het IJsselmeer? 
 
We hebben vier interessante gasten uitgenodigd om op ons verkiezingsprogramma te reageren. 

• Rienk Schaafsma, veenweide deskundige, consultant Waaloord 

• Emiel Oost, duinconsulent van Duinbehoud 

• René van der Aarde, Fruitteler in de Drieban, over het gebruik van poldersloten 

• André Piël, schapenboer in het veenweide gebied 
 
We gaan met elkaar in gesprek, zoeken naar aanvullingen, verbetering en verdieping. Het resultaat 
van deze dag is dat onze speerpunten helder zijn en makkelijk over te nemen in het coalitieakkoord.  
 
Geef je aanwezigheid door via waternatuurlijk.hhnk@gmail.com voor 27 oktober 2022 . Dan weet de 
gastvrouw hoeveel appeltaart er gebakken moet worden en sturen we je de uitgebreide versie van 
het verkiezingsprogramma. 
 
We zien je graag op 29 oktober bij de Breek 
Groene Groet, 
 
Namens het programma en campagne team 
Saskia Borgers 
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