KLIMAATKLAAR?
Maak UW DORP OF STAD GESCHIKT VOOR HET NIEUWE KLIMAAT!

10 maart 2016

THEMABIJEENKOMST VAN 9.00 – 15.30 UUR

DEN DIEK / HAMALANDHAL TE LICHTENVOORDE
Met o.a. Gastspreker:
weerman Peter Kuipers Munneke
Op 9 oktober 2014 heeft het
Bestuurlijk Overleg Water
Regio Achterhoek+ een
intentieverklaring
Ruimtelijke Adaptatie
ondertekend. Hiermee
zijn we met z’n allen een
inspanningsverplichting
aangegaan.

KLIMAATKLAAR?
HOE GAAN WE
HIER ALS REGIO
UITVOERING AAN
GEVEN?
Het samenwerkingsverband
Water Regio Achterhoek+
is organisator van deze
bijeenkomst. Als eerste stap
doen we deze dag.

WAT KUNT U VERWACHTEN?
3 boeiende sprekers, die ons meenemen in verschillende onderwerpen op het gebied van klimaatverandering in het
stedelijk gebied. En met kennistafels delen we kennis en ervaring uit de regio.

PROGRAMMA
9.00 - 9.15

Inloop- Welkom door wethouder Vincent van Uem, gastheer namens
gemeente Oost Gelre

9.15 - 9.30

Opening door burgemeester Berkelland Joost van Oostrum en bestuurlijk
voorzitter Samenwerking Water Regio Achterhoek Tanja Loeff

9.30 - 10.15

1e spreker weerman Peter Kuipers Munneke, over klimaatverandering.
Wat staat ons allemaal te wachten?

10.15 - 10.30 Pauze
10.30 - 11.15 2e spreker Hiltrud Pötz, oprichter en eigenaar van atelier GROENBLAUW.
Met voorbeelden uit de praktijk geeft zij aan hoe om te gaan met water en
hittestress
11.15 - 12.30 Buitengebeurtenis, handen uit de mouwen
12.30 - 13.15 Lunch, netwerken
13.15 - 14.00 3e spreker dr. ir. Wytze Schuurmans, directeur van adviesbureau Nelen &
Schuurmans, geeft vanuit watermanagement aan wat de impact van water
kan zijn in stedelijk gebied
14.30 - 15.00 Sluiting
15.00 - 16.00 Kennistafels met praktijkvoorbeelden uit de regio

BEWUSTWORDING
Goed nieuws! Er zijn mogelijkheden beschikbaar om onze dorpen
en steden beter geschikt te maken
voor het nieuwe klimaat. Dit is nodig
om opgewassen te zijn tegen hitte,
droogte en extreme buien.

Het is een opgave voor bestuurders,
managers en ontwerpers om deze
nieuwe koers in de praktijk vorm te
gaan geven. Het is van belang dat we
samen nadenken over de inpassing
van klimaatbestendige maatregelen.
Hierbij is belangrijk dat bestuurders,
managers en medewerkers van Groen,
Civiel, Ruimtelijke Ordening en woningbouwcoöperaties elkaar nog beter
gaan vinden.

