WOENSDAG 12 APRIL IN WINTERSWIJK

We spreken af
bij de waterkant...
Op woensdag 12 april bent u in Winterswijk uitgenodigd door Samenwerking Regio Achterhoek+, voor
een bijeenkomst over stedelijk water. Doel van deze bijeenkomst is, betrokkenen bij stedelijk waterbeheer bijeen te brengen, rondom praktische situaties die zich regelmatig voordoen. Zo ontmoeten
we elkaar, leren van elkaar en maken we concrete afspraken. Spreken we af bij de waterkant?
Betrokkenen op het gebied van stedelijk waterbeheer zijn
gedreven mensen, die hun werk met liefde en inzet doen. Toch
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werken we soms langs elkaar heen. Ook zijn er veel rollen bij

1. Hoe gaan we in de praktijk om met slechte waterkwaliteit?

gemeenten en waterschap, onder andere:

2. Hoe stemmen we inrichting en onderhoud op elkaar af?

• Collega’s die de toekomst vormgeven, zoals plannenmakers

3. Hoe zorgen we dat de streefbeelden worden gerealiseerd?

en ontwerpers;
• Vol-bezette beheerders die meerdere ballen tegelijk in

4. Hoe gaan we om met incidenten?

de lucht houden;
• Onderhoudsmedewerkers die buiten overal tegenaanlopen,
ook tegen de burgers.

Het doel is dat deze mensen elkaar ontmoeten en elkaars
invalshoeken leren begrijpen. Tijdens deze ontmoeting kun
je samen tot oplossingen komen hoe het nog beter kan.
In kleine groepjes gaan we aan de slag met een herkenbaar
probleem op het vlak van stedelijk water in relatie tot de openbare ruimte. Hoe handel je in een dergelijke situatie en wie
betrek je erbij. Onze overtuiging is dat je beter handelt als je
met elkaar afspreekt aan de waterkant. Op deze dag gaan we
voor een verdieping.

PROGRAMMA WOENSDAG 12 APRIL 2017
Locatie:

Raadhuis Winterswijk (dus niet het gemeentekantoor, maar het oude gebouw)
Rietbergplein 1, Winterswijk.

8:30 uur

Inloop met koffie

8.45 uur

Welkom

9.00 uur

In groepjes naar buiten om praktijkpunten
te bekijken, daarna aan de slag met
aandachtspunten en tips
Plenaire afsluiting		

12:30 uur Einde bijeenkomst

Vanuit de groepen doen we terugmelding aan de zaal, met
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aandachtspunten die naar voren kwamen en tips hoe we
hiermee in de praktijk goed om kunnen gaan. Enkele managers
en bestuurders luisteren toe en noteren wat we vanuit de
praktijk naar voren brengen.

Heb je vragen en/of
knelpunten om te bespreken?
Geef deze dan voor 1 april
door aan: j.tomey@lochem.nl

Breng in welke zaken
beter geregeld kunnen
worden, volgens jou.

We zijn op zoek naar
praktische tips om nog
beter samen te werken.

Meld je per mail aan voor 1 april a.s.
bij Jacqueline Tomey: j.tomey@lochem.nl

