Gebied van Delfland
Delfland is één van de waterschappen van
Nederland. Het gebied waarbinnen Delfland zijn
taken uitoefent, wordt begrensd door de Noordzee,
de Nieuwe Waterweg en de lijn Berkel en
Rodenrijs, Zoetermeer en Wassenaar.
Op 41.000 hectare wonen en werken bijna 1,2 miljoen
mensen en zijn zo'n 40.000 bedrijven gevestigd.
Daarmee is het gebied van Delfland een van de
dichtstbevolkte en meest geïndustrialiseerde gebieden
van Nederland.
In dit gebied zorgt het Hoogheemraadschap van Delfland voor droge voeten en schoon,
gezond en gezuiverd (afval) water. Droge voeten en in dat kader klimaatbestendig Delfland.
Schoon en voldoende water en in dat kader Delfland circulair. En tenslotte Delfland duurzaam
en op termijn energieneutraal. Onder deze twee laatste thema’s maken we ook de rol van
waterzuivering zichtbaar. In de afgelopen jaren heeft Delfland flinke stappen gemaakt in het
voorkomen van wateroverlast, het groener maken van de leefomgeving in en om het water en
het verbeteren van de waterkwaliteit. En dit blijven wij doen, samen met inwoners, bedrijven
en andere overheden.
Het lijkt zo vanzelfsprekend dat het water in de sloot of vaart schoon is, dat we ons veilig
voelen achter de dijken en dat wij ook in laag gelegen gebieden weinig wateroverlast ervaren.
Maar, er gaat een wereld achter schuil. Die van het waterschap: de medewerkers van
Delfland werken 24 uur per dag aan het water in uw buurt.
Stemmen op 20 maart 2019
U betaalt voor al dat waterwerk. Door te stemmen bepaalt u mee hoe Delfland uw
belastinggeld besteedt. U heeft dus invloed op de keuzes die het bestuur maakt voor
waterbeheer in uw omgeving. Hoe moeten we investeren in de gevolgen van de
klimaatveranderingen? Vindt u dat natuur een nog belangrijkere rol moet krijgen bij
waterprojecten? Willen we grondstoffen en energie uit afvalwater halen? Kies op 20 maart
voor een sterk bestuur dat opkomt voor uw wensen en belangen.

