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NIEUWSBRIEF MEI 2012

Alternatief plan voor natuurherstel Westerschelde ( Bleker-2)
Het Westerscheldedossier is met het alternatieve voorstel van het Kabinet voor natuurherstel
in de Westerschelde (in de volksmond inmiddels het Plan Bleker-2 genoemd) in een
volgende fase gekomen.
Natuurlijk heeft Stichting De Levende Delta de recente ontwikkelingen nauwlettend gevolgd
en daar (voornamelijk achter de schermen) contact over gehad politici op de diverse niveaus
en verschillende andere personen en organisaties voornamelijk binnen onze provincie.
De discussies rond het alternatief Bleker-2 zijn nog niet afgerond en bovendien vertraagt door
de Kabinetscrisis waardoor er nu sprake is van een demissionair minderheidskabinet.
Deze tijd gebruiken wij onder andere voor een verdere zorgvuldige bestuurlijke
standpuntbepaling en een nadere meningsvorming in overleg met organisaties zoals de
Zeeuwse Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) en het Actiecomité Red onze Polders.
Zodra de tijd daar rijp voor is, zullen we met de resultaten naar buiten treden en zeker ook u
als direct betrokkene bij onze activiteiten, nader informeren.

Uitnodiging
Het Actiecomité "Red onze Polders" heeft in nauw overleg met onze Stichting
een interessante excursie georganiseerd waarvoor u van harte wordt uitgenodigd.
Onder de titel
"Buitendijks natuurherstel is de oplossing om niet te ontpolderen"
wordt op donderdag 24 mei aanstaande om 19.00 uur een kijkje genomen bij een
project van buitendijks natuurherstel bij Nummer Een tussen Hoofdplaat en
Breskens. De ontwerper hiervan, de heer Adrie Provoost van het Waterschap
Scheldestromen, is onze gids.

Oplossing voorland Nummer Eén (1994)

Heeft u hier belangstelling voor? U bent op 24 mei aanstaande om uiterlijk 19.00 uur welkom
op het verzamelpunt bij het Gemaal Nummer Een, te bereiken vanaf de weg Hoofdplaat Breskens. Na de rondleiding wordt er nagepraat in café De Vriendschap in Hoofdplaat.
In verband met de organisatie wordt u verzocht om u hiervoor op te geven via mail
eendragt@ziezo.biz of telefonisch bij Nout en Magda de Feijter, 0115-431718.
Donateurbijeenkomst Stichting De Levende Delta op 6 maart 2012
Deze bijeenkomst mocht zich weer in een grote belangstelling verheugen. Naast de toelichting
op het jaarverslag 2011 en een schets van de actualiteiten en activiteiten, gaf de voorzitter het
woord aan achtereenvolgens de heren:
Mr. R.J. van der Kluit, Hoofd Ingenieur Directeur Rijkswaterstaat Zeeland, over hun
activiteiten in- en visie op de Zuidwestelijke Delta, en
Drs. Ies de Vries, senior advisor en specialist marine ecologie bij Deltares, over het
onderwerp: "Lange termijn perspectieven voor de Westerschelde in de context van
klimaatveranderingen en de mogelijkheden van procesherstel".
De PowerPoint presentatie van de heer De Vries kunt u bekijken op onze website
www.delevendedelta.nl.

Nog even dit:
- Neem eens een kijkje op onze vernieuwde website www.delevendedelta.nl.
- Als u deze NIEUWSBRIEF via de post heeft ontvangen, dan beschikt het secretariaat
helaas nog niet over uw email adres. Geef dat a.u.b. even door, dat is wel zo gemakkelijk!

