
Uitnodiging 
 

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân nodigt u uit voor de 
 

informatiebijeenkomst 
watergebiedsplan Linde 

 
woensdag 28 oktober 2015 I 19.30 - 22.00 uur 

MFC de Nije Stienze, Kerkweg 7a, Nijeholtpade 
 
In het watergebiedsplan beschrijft Wetterskip Fryslân het gewenste waterbeheer op hoofdlijnen voor een 
periode van tien jaar. Bij deze ‘periodieke keuring van de waterhuishouding’ inventariseren we de knelpunten 
in het gebied en stemmen we de verschillende wateropgaven zo goed mogelijk op elkaar af. Het gaat onder 
meer om het hanteren van het gewenste waterpeil, verbeteren van de waterkwaliteit en voorkomen van 
wateroverlast. Het betreft een plan op hoofdlijnen. De in het watergebiedsplan voorgestelde maatregelen 
worden in later stadium in overleg met belanghebbenden nader uitgewerkt. 
 
In samenspraak met een klankbordgroep is een voorontwerp-watergebiedsplan opgesteld. Wij horen graag 
wat u van het plan vindt. Tijdens de informatiebijeenkomst informeren wij u over het watergebiedsplan. Wij 
geven een korte presentatie en op de informatiemarkt kunt u met medewerkers van het waterschap bekijken 
welke knelpunten en kansen in uw omgeving zijn gevonden. Houdt u er rekening mee dat de informatie op 
hoofdlijnen is. In later stadium werken we de knelpunten en kansen uit tot concrete maatregelen in overleg 
met de direct belanghebbenden.   
 
Programma 
19.30 uur  inloop 
20.00 uur  opening door dagelijks bestuurslid de heer J. van Weperen  
20.10 uur  presentatie watergebiedsplan 
20.40 uur  informatiemarkt waarbij u in gesprek kunt gaan met medewerkers van het waterschap 
 
Meer weten? 
Meer informatie staat op http://www.wetterskipfryslan.nl/watergebiedsplannen. Hier vindt u ook het 
voorontwerp-watergebiedsplan vanaf donderdag 15 oktober 2015. Voor vragen kunt u contact opnemen met 
projectleider M. Nederlof, telefoon (058) 292 2222. 
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