
Uitnodiging
oktober 2018

Aan alle mensen die werken aan verandering voor een houdbare toekomt met
water!

bijeenkomst

  Weten van Water, Leven met Water

Waterdag  Duurzaamheidsdoelen en Waterbeleid 

Graag nodig ik u mede namens "Verbond voor Duurzame Ontwikkeling"
uit voor een bijzondere Waterdag op woensdag 24 oktober 2018 in het provinciehuis
te Arnhem.
Inloop vanaf 9.00 u, aanvang 9.30 u, einde 17.00 u

Als elke druppel telt, dan telt die overal op aarde, onbegrensd.

Aandacht wordt besteed aan de rol van de Duurzaamheidsdoelen van de Verenigde 
naties in het Waterbeheer. Hoe kan elke gemeenschap in de iegen buurt daaraan 
werken?
Schoon water, genoeg water, dijkveiligheid, verzilting, klimaat, we hebben er 
allemaal mee te maken.
Deskundigen vertellen over het werk in de Waterschappen,  Rijkswaterstaat, over 
hormoonverstorende stoffen, en we houden elkaar een spiegel voor.

Blijvend elkaar weten te vinden in een veranderende economische setting.
Wie wil dat nou niet?

We willen graag iedereen betrekken,  jong oud, en liefst ook allerlei medelanders.
Nodig hen gerust uit mee te komen.

We willen  anticiperen op een toekomst waarin werkelijk circulair wordt gedacht en 
gedaan.
Laat u inspireren door een biocentrische gedachte, kom bijvoorbeeld naar de 
werksessie "Kraantje aan, 't stroomt wel".  Op woensdag 20 maart 2019, zijn er 
verkiezingen voor Provinciale staten en Waterschappen. Daarna weten we ook de 
samenstelling van de Eerste Kamer. 
Communicatie over het toepassen van kennis is nu belangrijk.



Met  medewerking van Rob Immink ( Waterschap Rijn en IJssel)  Alfons Uijtewaal 
(Projectontwikkelaar voor duurzame ontwikkeling bij Stichting Huize Aarde ), 
Joke Kersten (Waterschap Limburg) Marc Balemans, (Tij-Advies), Hendrik Havinga, 
(oud medewerker Rijkswaterstaat),  Gepco de Kruijff, ( Econoom initiatiefnemer 
Unesco Geopark Rijn Maas), Carola Hein (Professor TU Delft history Architecture and
Urban Planning), Conny Bergé , Pepinternational, Dorine van Norren,  (Coordinator 
UNESCO and human rights, ministry of OCW) en vele anderen in de middag.

Het is mogelijk tijdens de waterdag informatie over uw werk te delen via een 
infotafel. U kunt ook boeken ter inzage leggen.
Denken, praten, doen....

Kom 24 oktober naar Arnhem ! 
Vul onderstaande in en stuur naar  levenmetwater@outlook.com

Namens alle deelnemers: Wij hopen u te ontmoeten op 24 oktober aanstaande!

Met hartelijke groeten, 

Lies Visscher Endeveld
Verbond voor duurzame ontwikkeling
Warmseweg 22
7075 EL Etten
T  0315-341052
M 0653464642

liesvisscher@live.nl
levenmetwater@outlook.com
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AANMELDINGSFORMULIER

Ja ik kom 24 oktober  2018 naar Arnhem    deze reactie sturen naar levenmetwater@ourlook.com, 

Naam  …...............

Adres   …...................

plaats   ….................
 
Telefoon  …..................

e-mailadres   …............................

ik kom met ….... mensen

ik/wij kom  namens een organisatie, nl: 

ik heb geen bezwaar als mijn zijn (naam, foto, etc)  bekend wordt door een verslag  ja – nee

ik wil gegevens delen i.v.m. samenwerken  ja – nee

gaarne  aangeven  voor de indeling in de middag:

Ik heb voor de middagwerksessie belangstelling voor (meerdere opties mogelijk)

0  dijkveiligheid

0 niet de dijken omhoog maar het water omlaag

0  de tritsen vasthouden bergen afvoeren en voorkomen scheiden zuiveren

0  het waterbewustzijn bij kinderen stimuleren

0  hoe verdroging ontstaat en hoe die te voorkomen 

0  rechtvaardige waterverdeling   (Film Running Dry)

0 aandacht voor de  Duurzaamheids doelen en burgerparticipatie in de eigen omgeving

0 water en mensenrechten en rechten voor de natuur

0 aandacht  voor de sponswerking van de bodem en een levende bodem

0  onafhankelijke politiek voor zuiver waterr

0  het financieren van goed waterbeleid en autonomie... welk plan haalt het?
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0  De rol van de voedselproductie en voedselsoevereiniteit

0  Is Kenia de ver van mijn bed show?

0 “Kraantje aan, ‘t stroomt wel”  hoe zit het met mijn gedrag?

0   van ontwikkelen naar onderhouden  “Het goede leven”

0  anders namelijk …................


