
WAARDEVOL WATER

In juni 2016 waren er zware langdurige regenbuien in Brabant, gevolgd 
door veel droogte en hitte. Door klimaatverandering zal dit vaker  
voorkomen met alle gevolgen van dien. Wat kunnen we er aan doen? 
Fracties van waterschap De Dommel en van de gemeenteraad 
Waalre nodigen u daarom uit voor de WaalreWaterdag: een informatie-
markt met experts, waar wij graag met u van gedachten wisselen.

• Duurzaam toekomstig waterbeheer
• Regenwater afkoppelen en een watervriendelijke tuin
• Aanmelden voor de actie ‘Slimmer met regenwater’
• Wat mag wel/niet in het riool en waarom
• De natuur in en rondom de Tongelreep, een mooie en schone beek
• De taakverdeling tussen waterschap, gemeente en inwoners
• Uw ideeën voor de Wateragenda van Waalre
• Voor de jongsten: voorlezen Beer & Staartje, prijzen voor kleurtekeningen

Ook de Watergraaf Peter Glas en Jac Hendriks van waterschap De Dommel gaan 
graag met u in gesprek over water. Loop gerust binnen tussen 11.00 en 15.00 uur 
in de zaal van Café Moonen, waar gratis koffie, thee en natuurlijk water klaarstaan.   
Tot dan ! 
Mado Ruys waternatuurlijk.nl/de-dommel, Hans Witvoet GL en Nan Zevenhek zw14.nl/water  
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Informatie
• Onswater.nl Schoon, veilig en voldoende water is niet vanzelfsprekend
• Dommel.nl zie ‘Waterbeheerplan’over de doelen van uw waterschap 
• TV Presentator Lodewijk Hoekstra: ‘Tegel eruit, plant erin’ op YouTube
• Riool.info over 100.000 km riolering in Nederland
• Beerenstaartje.nl Als het jongetje Beer de WC doortrekt valt zijn knuffel erin  

en begint het grote wateravontuur ...
• Rainproof.nl elke druppel telt, over samen druppels opvangen in Amsterdam
• Kunststofregenton.nl van bladscheider tot regenton met instructies
• Mijnwaterfabriek.nl van goot tot infiltratiekrat met instructies 
• Tuincentrum Coppelmans Valkenswaard inspiratiehoek watervriendelijke tuin
• Hoveniersbedrijf Veris voor aanleg van een natuurlijke tuin 

Activiteiten
• 8 april WaalreWaterdag met medewerking van lokale ondernemers en winkeliers
 en aanmelden voor de actie ‘Slimmer met regenwater’
• 13 mei Open Dag thema ‘Water’ Planterij Pimpernel, Achtereindsestraat 1b
• 21 mei Zondag Waterdag rioolwaterzuivering Eindhoven dommel.nl
 met ervaringen van de actie ‘Slimmer met regenwater’
• 21 mei Open Dag Brabant Water in Tilburg brabantwater.nl
• 18 juni IVN wandeling Tongelreepdal ivn.nl/afdeling/valkenswaard-waalre

 

Samen met u 
meer waarde geven 

aan water


