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Waterschapsverkiezingen op 20 maart! 

Ga stemmen! Op 20 maart gaat het maar liefst over drie verkiezingen: Waterschap, Provincie en (indirect) de 

Eerste Kamer. Dus meer dan reden genoeg om naar de stembus te gaan en uiteraard VVD te stemmen. De 

VVD is actief van het lokale niveau tot aan landelijk en is deskundig! 

Ons team stelt zich aan u voor 

In ons waterschap Hollandse Delta hebben we een mooi team met enthousiaste en goede kandidaten. 

Lokaal, deskundig en nuchter. Een goede mix van VVD’ers over het hele werkgebied, tussen jong en oud en 

tussen mannen en vrouwen.  

 

Voor Goeree Overflakkee: Frank van Oorschot (ingenieur, bedrijfskundige, ondernemer en huidig 

heemraad), Jose de Jong en Johan van Nieuwenhuijzen 

Voor de Hoeksche Waard: Conny Verbaas (drs. afgestudeerd sociologie arbeid en techniek, zeer ruime 

bestuurlijke ervaring) 

Voorne Putten: Henk de Graad, Jaap Heijndijk, Cees van Leeuwen en Ahrend Siebelhoff 

Drechtsteden: Terry van Ditmars (ingenieur, ruime bestuurlijke ervaring), Kim Hermann en Aat 

Ouwerkerk. 

Rotterdam: Theo Peeterman (ingenieur, 10 jaar fractielid en ruime zakelijke ervaring) en Hubert Dierkx 

 

 

   



  VVD Hollandse Delta 

Nieuwsbrief  

Waarom VVD stemmen?   

De doeners van de VVD hebben bijgedragen aan een goede zoetwatervoorziening. Zeker afgelopen zomer 

met de grote droogte was goed en voldoende zoet water van enorm belang voor de boeren, de bedrijven en 

de recreatie.  

Het waterschap heeft fors geïnvesteerd in veilige dijken waardoor we in ons gebied een grote bijdrage 

kunnen leveren aan de economie. De VVD vindt dat dat zo moet blijven.  

De VVD vindt dat het waterschap er moet zijn voor zijn inwoners. Daarom hoort het waterschap goed samen 

te werken met inwoners en met bedrijven. Ondernemers moeten de ruimte hebben om te ondernemen. 

De VVD vindt duurzaamheid erg belangrijk en wil zich inzetten voor innovatie, maar het moet wel resultaat 

opleveren en betaalbaar zijn.  

De VVD vindt dat iedereen hoort mee te betalen aan het werk van het waterschap, de kwijtschelding moet 

daarom worden afgeschaft. 

Kijk verder in ons verkiezingsprogramma:  https://hollandsedelta.vvd.nl/ .  

Waar kunt u ons treffen? 

Samen met de lokale netwerken zijn we de komende weken op pad. Een greep uit onze activiteiten: 

14 februari De Schoof Hendrik Ido Ambacht 

22 februari Voorne-Putten met Jan Huitema 

Op 1 maart is van 15 tot 17 uur een werkbezoek aan Tuinderij Bevelander, Blokseweg 2 in Achthuizen. Het 

werkbezoek is samen met kandidaat Statenlid Mirjam Nelisse. U kunt zich bij haar aanmelden: 

rml.nelisse@statenzh.nl   

Wat hebben we bereikt in de afgelopen bestuursperiode? 

De achterstand in het baggeren van alle sloten en watergangen is de afgelopen jaren weggewerkt.  

De dijkversterkingen zijn volgens plan uitgevoerd zodat we de komende jaren weer veilig kunnen wonen en 

werken. 

We hebben extra geld in het onderhoud van de wegen gestopt.  

Voor alle afvalwaterzuiveringen is een nieuw onderhoudsplan opgesteld, daardoor vindt het onderhoud 

efficiënter plaats. Daarnaast is een plan van aanpak gemaakt voor kosteneffectieve, circulaire zuiveringen. 

Ook hier vindt de VVD dat duurzaamheid belangrijk is, maar het moet wel betaalbaar en behapbaar zijn. 

We hebben een lange termijnvisie gemaakt voor het waterschap. Een prima verhaal, maar de VVD vindt wel 

dat het met acceptabele tarieven uitgevoerd moet worden.  

 

Volg ons op Facebook: VVD Waterschap Hollandse Delta 

Contactadres fractie: fractie@hollandsedelta.vvd.nl 
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