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Beste lezer,
 

Leuk dat u weer de tijd neemt om onze nieuwsbrief te lezen. Dit is
alweer de tweede editie. Samen met ons team hebben we weer ons

best gedaan om de leukste stukjes voor u te verzamelen.
We hebben veel complimenten over de eerste editie van onze

nieuwsbrief mogen ontvangen. Hopelijk bevalt deze editie net zo
goed. Heeft u tips? Laat het dan vooral weten.

 
Veel leesplezier!

 
Het JWB-nieuwsbriefteam 
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Wereldgezondsheidsdag
7 april

22 april
Dag van de aarde

8 mei
Moederdag

5 juni
Wereldmilieudag

8 juni 
Wereldoceanendag

10 en 11 juni
Jeugdwaterschaps-

weekend

19 juni
Vaderdag

Nieuwsbrief team:
Fien Snelting
Daniel Boers
Julia Goets
Rens Schapendonk
Carine Kraan 

5 mei

Verjaardag Darian 
Bevrijdingsdag
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waterschapsweeekend in februari
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Het weekend begon op vrijdag 11 februari in het Van
der Valk hotel in Den Bosch. Daar ontmoetten de
jeugdbestuurders elkaar en checkte ze in. Na wat
opfrissen was het tijd voor het serieuze werk:
vergaderen. We dachten na over ons jaarprogramma
van 2022, waarna het Social Media Team de
jeugdbestuurders meenam in de jaarplanning en een
terugblik op 2021. De jeugdbestuurders werden ook op
de hoogte gesteld van de reacties op de eerste
nieuwsbrief. 

Na het serieuze vergaderen hebben we nog
afscheid genomen van de jeugdbestuurder
Inco die de afgelopen jaren een goede dienst
heeft geleverd. Na een mooi woordje van elke
jeugdbestuurder was het tijd om naar de
kamers te gaan en daar natuurlijk verder te
kletsen en de cadeautjes van sinterklaas in te
halen. 

Verder is er tijdens de vergadering ook
gekeken naar de challenge die er aan zit te
komen. Jeugddijkgraaf Julia Goets is de
laatste tijd bezig met die challenge om je
familie waterbewust te maken. De
jeugdbestuurders leverden veel en goede
input die de jeugddijkgraaf goed kan
gebruiken om de challenge te voltooien. De
jeugdbestuurders hebben hierna geoefend op
het platform waar de challenge op komt te
staan met een eigen casus. 

Op 11 en 12 februari 2022 heeft het eerste jeugdwaterschap weekend sinds
de coronacrisis plaatsgevonden. Samen met veel nieuwe jeugdbestuurders

hebben we twee fantastische dagen beleefd. In dit stukje word je
meegenomen in die twee fantastische dagen!

Jeugdwaterschapsweekend in 's-Hertogenbosch



Uiteindelijk waren de Bossche Bollen klaar en
mochten we ze mee naar huis nemen. Sommige
jeugdbestuurders zijn hierna nog de stad in
gegaan en hebben daar nog een after-borrel
gepakt. Toen het eenmaal wat later werd
hebben de jeugdbestuurders afscheid van
elkaar genomen en kijken we achteraf terug op
een fantastisch weekend dat zeker voor
herhaling vatbaar is. 

Alle jeugdbestuurders verzamelden zich langzaam
op de kamer van Julia en Carine waarna we onder
genot van wat fris en wat eten een dobbelspel
hebben gespeeld om de cadeautjes te verdelen. 

De volgende dag begonnen we met een
fantastisch ontbijt waarna we snel
moesten uitchecken. Vervolgens gingen we
weer vergaderen en content maken voor
de challenge zoals we die de vorige dag
hadden besproken. De jeugdbestuurders
werden opgedeeld in groepjes om aan de
slag te gaan met posts, een presentatie en
een poster. Deze artistieke creatie werd
vervolgens voor iedereen gepresenteerd. 

De vergadering werd gesloten, de koffers werden
gepakt en er werd snel geluncht waarna de
jeugdbestuurders zich verzamelden om
vervolgens de bus te pakken naar hartje ‘s-
Hertogenbosch. Na een stukje lopen kwamen we
vervolgens aan bij een bakkerij/café waar we
Bossche Bollen gingen maken. En dat is lastiger
dan je denkt! Het vullen met slagroom, de
chocoladefondant en het laten afkoelen zonder
er een hapje van te nemen was toch wel lastig.
Maar het is gelukt, en goed ook!
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Donderdag 17 maart reisde ik af naar Den Haag. Eenmaal
op de hoogste verdieping van het ministerie heb je
prachtig uitzicht over heel Den Haag. Samen met de
communicatieadviseur van de Unie van Waterschappen
hadden we de vragen voorbereid. Het idee was dat het een
interview zou worden in een gespreksvorm. Mark Harbers
is nog niet heel lang minister, dus was dit de gelegenheid
dat alle genodigde van Waterschapsdag 2022 digitaal
kennis te laten maken.

Terugblik interview met Minister Mark Harbers

van Infrastructuur en Waterstaat
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Als eerst zal ik mij even voorstellen voor de nieuwe lezers. Mijn naam is Julia Goets en ik ben al ruim 3
jaar trotse Jeugdbestuuder van Waterschap Aa en Maas. Afgelopen oktober ben ik ook ingehuldigd als
Jeugddijkgraaf. Dit houdt in dat ik de voorzitter ben van het Nationaal Jeugdwaterschap. Rond februari

kreeg ik een heel leuk mailtje in de mailbox of ik voor Waterschapsdag 2022 de nieuwe minister van
Infrastructuur en Waterstaat wilde interviewen. Daar kon ik natuurlijk geen nee op zeggen. Ik wilde

graag kennis maken met de minister en kijken wat hij al van het waterschap al weet.

In het interview vroeg ik hem wat hij zo interessant vindt aan de thema’s Infrastructuur en
Waterstaat en hoe het is om daar Minister van te zijn. Hij vertelde dat hij vroeger altijd al iets
had met wat rijdt, vliegt en vaart. Van het waterschap zelf wist hij nog niet heel veel. Vroeger
is hij havenwethouder geweest en wist hij wel dat er nog een overheid is die zorgt voor
schoon, voldoende en veilig water, maar meer ook niet. Hij vindt het daarom extra leuk om
hier nu meer over te leren. Waterschapsdag 2022 stond in het teken van rioolwaterzuivering.
Een interessant onderwerp dat ook nog wel eens ingewikkeld kan zijn. De minister is nog
nooit op een rioolwaterzuivering geweest, dus dat staat zeker nog op de planning. 

 bekijk het gehele interview op ons Instagram account @Jeugdwaterschap.



Naam: shifra Loman

Geboortedatum: 19 januari 2007 
 
Mijn waterschap :  Schiedam en
Krimpenerwaard 

Kleur haar :  Bruin
Kleur ogen :  Bruin 
Broers, zussen: 1 broertje
Favoriete schoolvak :  Engels en biologie

Favoriete sporten :  Wedstrijdzwemmen en
hardlopen

Favoriete boek :  Het glazen huis
Favoriete film :  Hunger games en Divergent 

Favoriete muziek :  Maakt me niet uit. Als er
maar een beat in zit!

Lievelingskleur :  Alice blue 
Favorieten eten :  Witlofstampot
Dit wil ik worden :  Arts

Hobby’s :  Zwemmen, afspreken met
vrienden, hardlopen, bakken en shoppen

Dit hoop ik te leren/beleven bij het
waterschap :  Evenementen organiseren,
nieuwe mensen ontmoeten en ervaringen
opdoen.

Vriendenboekje
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Micky Adriaansens

Minister van Economische Zaken en Klimaat

 

 
‘Nederland heeft een sterke economie, maar die
welvaart is niet vanzelfsprekend. Het is mijn taak
om ervoor te zorgen dat onze economie zich blijft
herstellen van corona. Ook wil ik dat ons land een

aantrekkelijke plaats blijft om te ondernemen.’

Mark Harbers

Minister van Infrastructuur en Waterstaat

 ‘Van jongs af aan heb ik een passie voor alles wat
rijdt, vaart en vliegt. Verkeer, bescherming tegen

water, en zorg voor schoon water, dat zijn zaken die
iedere Nederlander elke dag aangaan. Daar ga ik
met de vele samenwerkingspartners mijn uiterste

best voor doen.’

Leer de nieuwe ministers en staatsecratis

die verandwoordelijk zijn voor klimaat &

water beter kennen.
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Rob Jetten

Minister voor Klimaat en Energie

 

 

‘Nederland heeft grote ambities op het gebied van
klimaat en duurzame energie. Ik ben blij dat we de

komende jaren forse stappen gaan zetten. Zo leveren
we onze bijdrage aan de wereldwijde opgave onze

aarde leefbaar door te geven aan volgende generaties.
Met een schone en concurrerende economie, waar
duurzaamheid loont en iedereen mee kan komen.’

Vivianne Heijnen

 staatssecretaris van Infrastructuur en

Waterstaat

 ‘Een goed bereikbaar en leefbaar land waarin we
meer hergebruiken: dat is mijn inzet, voor

iedereen in ons land. Ik maak mij hard voor het
op duurzame wijze verkleinen van de reistijden,
met daarbij oog voor de grensregio’s, steden en

onze buurlanden.’

Christianne van der Wal-Zeggelink

Minister voor Natuur en Stikstof

 

 

 

‘De natuur versterken en tegelijk investeren in
toekomstbestendige landbouw. Ik sta voor deze
opdracht. Dat doen we door per gebied aan de
slag te gaan. Dit vraagt een bijdrage van alle
sectoren, van de landbouw, tot de bouw, de

industrie en mobiliteit.’



Dat was een goede keuze, want het heeft
me verschillende gesprekken opgeleverd.
Mensen uit de Achterhoek herkenden de
vlag op mijn shirt. Ook mensen buiten de
Achterhoek werden erbij betrokken en
weten nu dat deze vlag uit de Achterhoek
komt en heel typerend is voor deze streek.
Let er maar eens op als je in de buurt bent;
je ziet hem overal!

Typisch uit de achterhoek
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De woonplaats van jeugdbestuurder Fien Snelting van waterschap Rijn en
IJssel is Megchelen. Megchelen is een klein dorpje in de Achterhoek en

omdat er in Megchelen niet veel bijzonders gebeurt, gaat dit stuk dit keer
over een streek.

 Er zijn boeken vol met informatie over de
Achterhoek, daarom om in dit stukje alleen iets
over de vlag van de Achterhoek. 
Nog niet zo heel lang geleden is er namelijk door
middel van een ontwerpwedstrijd de Achterhoekse
vlag ontstaan. Deze vlag, met verschillende tinten
groen, is er uit gekomen als winnaar. De vlag stelt
een gebied met weilanden en zandpaden voor. Dit
landschap is erg typerend voor de Achterhoek.

De Achterhoekse vlag verbindt!
Misschien ben je deze groene vlag ooit al wel eens
tegengekomen. De Achterhoekers zijn namelijk erg
trots op hun streek. Je kan niet door de Achterhoek
rijden zonder een groene vlag gezien te hebben. 
Je vindt de vlag terug op stickers, pennen,
bieropeners, sokken, je kan het zo gek niet
bedenken en er is een versie van in de
Achterhoekse kleuren en zo staat de Achterhoekse
vlag ook op mijn T-shirt.

21 maart was ik bij de waterschapsdag in
Den Haag. Ik vind het altijd een lastige
keuze om te bepalen wat ik aan doe naar
zo’n, toch wel groot, evenement met
allemaal mensen in pak. Ik besloot om
mijn Achterhoekse vlag T-shirt maar eens
aan te doen. 

 

Laatst ben ik tot de volgende conclusie gekomen:
de Achterhoekse vlag is niet zomaar een vlag van
een streek. Het is ook een vlag die mensen met
elkaar in verbinding brengt.

jeugdbestuurder Fien met dagelijks bestuurslid  Antoinet Looman
van waterschap Rijn en IJssel  
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Bestuur van het waterschap 

Huh, zijn er verkiezingen voor het waterschap? Dit is een vraag die je
waarschijnlijk krijgt als je een jongere vertelt dat er naast de verkiezingen
voor de Tweede Kamer, de provincie en de gemeente ook verkiezingen zijn
voor het waterschap. En wat is eigenlijk het verschil tussen het algemeen

en het dagelijkse bestuur? In dit artikel zal ik het uitleggen.
 

De gemeenteraadsverkiezingen ben je waarschijnlijk nog niet vergeten. Die waren
afgelopen maart. Bij die verkiezingen kies je een gemeenteraad. De grootte
daarvan hangt af van het aantal inwoners van de gemeente. Meestal gaan de
grootste partijen in de gemeenteraad proberen een meerderheid te vormen, zij
leveren dan de wethouders voor het college van B&W: burgemeester en
wethouders. Nu denk je misschien: ja maar dat is de gemeenteraad… dit artikel gaat
toch over het waterschap? Daar heb je helemaal gelijk in, maar de bestuursvorm
van de gemeente lijkt best veel op die van het waterschap, ik laat het je zien!

Het waterschap bestaat uit een algemeen bestuur en een dagelijks
bestuur. Het algemeen bestuur is vergelijkbaar met de gemeenteraad.
Tijdens de waterschapsverkiezingen kunnen alle stemgerechtigden in
Nederland leden kiezen voor hun waterschap. De eerstvolgende
verkiezingen voor het waterschap zijn volgend jaar al! Er doen vaak
landelijke partijen mee met de waterschapsverkiezingen, maar er doen
ook partijen mee die zich speciaal op waterbeleid richten. Het algemeen
bestuur bestaat uit minstens 18 en maximaal 30 mensen. 

Door Nilles de Rooij
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wist je dat?

Het algemeen bestuur stelt het beleid vast van het waterschap maar dat is
niet hun enige taak: ze kiezen namelijk ook het dagelijkse bestuur. De
mensen van het dagelijks bestuur heten meestal (hoog)heemraden. Zij zijn
vergelijkbaar met een wethouder. Ook hoort er een voorzitter bij, hij wordt de
dijkgraaf genoemd, hij is eigenlijk de burgemeester van het waterschap. Het
dagelijkse bestuur bereidt het beleid (dat vastgesteld is door het algemeen
bestuur) voor en is verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. Nog een
verschil met het bestuur van de gemeente: de mensen van het dagelijks
bestuur zitten ook in het algemeen bestuur, de dijkgraaf trouwens niet. Een
andere belangrijke taak van het algemeen bestuur is het dagelijks bestuur
controleren, ze moeten dus opletten dat de (hoog)heemraden hun werk goed
uitvoeren.

Er is wel een verschil met de gemeenteraad, want het waterschap heeft natuurlijk
invloed op de mensen die er wonen, maar er is een aantal mensen waar het
waterschap meer invloed op heeft dan op de gemiddelde burger. Deze mensen
zijn vertegenwoordigd in belangengroepen: boeren, bedrijven en
natuurorganisaties. Omdat deze mensen dus afhankelijker zijn van het waterschap
hebben zij ‘vaste’ zetels die ze niet kunnen verliezen bij de verkiezingen. Dat noem
je geborgen zetels. Door deze zetels is er altijd specialistische deskundigheid
aanwezig van veel zaken waar het waterschap over gaat.

Jij vanaf 18 jaar 

in 2023 weer kan

stemmen voor de

waterschaps-

verkiezingen?



Druk, druk, druk
De jeugdbestuurders hebben niet stilgezeten...

pagina 13

waterschapsdag 2022


