Waterschapsverkiezingen maart 2019

Tinie te Dorsthorst gaat voor een derde termijn
Na twee termijnen in het Algemeen Bestuur van het Waterschap Rijn en IJssel is Tinie te Dorsthorst nog steeds
vol energie om opnieuw de kandidatenlijst van Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen (DKK) aan te voeren.
Gedreven vertelt ze over het belang van het waterschap en van de zetel die DKK heeft in het
waterschapsbestuur.

“Ieder dorp heeft met water te maken. We zien het vaak als
een vanzelfsprekendheid; er wordt meestal geen aandacht
aan besteed bij het maken van een dorpsplan. We voelen
ons veilig en we rekenen er op dat ons water schoon is.”
Waarom een zetel namens DKK?
“Het was geen vanzelfsprekendheid toen ik voor het eerst meedeed met de verkiezingen. Boeren en
ondernemers waren vertegenwoordigd in het waterschap, maar bewoners niet. DKK is van mening dat je
plannen moet maken met de bewoners en niet over de bewoners. Bij elk voorstel in het bestuur vroeg ik
aandacht voor de communicatie met de bewoners en voor het tijdig (vooraf!) betrekken van de bewoners bij
de plannen.”
Wat zijn de uitdagingen voor de komende periode?
“We zagen het de afgelopen zomer, de gevolgen van het klimaat. Enerzijds was er sprake van droogte en aan
de andere kant is er bij hevige regenbuien sprake van wateroverlast. Het waterschap moet dus nog meer
aandacht besteden aan waterberging en waterafvoer. En daar krijgen alle inwoners mee te maken.”
Een echte ambassadeur
Tinie toont zich een echte ambassadeur, die goed op de hoogte is van het reilen en zeilen binnen het
waterschap. “We hebben een begroting van 89 miljoen euro per jaar. Daarvan onderhoudt het waterschap 400
kilometer aan waterwegen en 232 kilometer aan dijken. Om de waterkwaliteit op peil te houden gebruiken we
de nieuwste technieken. Soms is het flink manoeuvreren tussen de verschillende belangen; een boer wil z’n
land droog hebben en natuurbeheerders willen soms nat land.”
Bewustwording stimuleren
“Het is belangrijk dat mensen weten waarom we hier veilig zitten. Ik ben meerdere keren met inwoners op
bezoek geweest bij de zuivering. Dan wordt duidelijk dat het niet allemaal zo vanzelfsprekend is.” Dat komt ook
duidelijk naar voren in het verkiezingsprogramma van DKK voor de verkiezingen van maart 2019. Ook in de
kleine kernen moet meer aandacht komen voor waterberging en waterafvoer. Denk aan gescheiden
rioolsystemen, aan minder verhardingen in tuinen en meer groen.
Andere waterschappen
DKK doet alleen bij het waterschap Rijn en IJssel mee met de verkiezingen. “We zijn ontstaan in de Achterhoek
en zijn ook in de Liemers goed bekend. Als er zich elders in de provincie kandidaten melden, dan kunnen we
een volgende keer ook daar meedoen. Met alle veranderingen rond klimaat en energie komt ook het
waterschap dichter bij de mensen. Het belang wordt dus steeds groter.”
Komende periode
Wat verwacht Tinie van de komende periode? “Ik zal blijven staan voor het belang om de inwoners van de
kleine kernen te betrekken bij de aanpak van waterberging en waterafvoer. Water is en blijft belangrijk voor
onze toekomst.”
Meer weten? Het verkiezingsprogramma van Vereniging DKK Gelderland
voor de Waterschapsverkiezingen 2019 kunt u vinden op www.dkkgelderland.nl

