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SCAN DE QR CODE OF GA NAAR 

RIJNLAND.NET/WATERSCHAPSVERKIEZINGEN

Kijk voor meer informati e over het hoogheemraadschap van Rijnland op www.rijnland.net

Het waterschap
Vraag je jezelf wel eens af of je mee kunt 
beslissen over het afvalwater in jouw 
omgeving, of wie er over het waterbeheer 
in sloten en rivieren gaat? Hoe wordt 
besloten over de waterveiligheid achter 
de duinen? Wil je zelf een bijdrage leveren 
aan de toekomst van Rijnland, maar weet 
je niet hoe? 

Volg dan de cursus ‘Acti ef voor het water-
schap’ en ontdek of het bestuur van het 
hoogheemraadschap van Rijnland bij jou 
past. En ontdek hoe jij een bijdrage kunt 
leveren aan de toekomst van Rijnland.

Aanmelden voor de cursus
Meld je aan via 
waterschapsverkiezingen@rijnland.net, 
wij nemen dan contact met je op.

Prakti sche informati e:
Deze cursus is kosteloos en wordt gegeven 
op 4 donderdagavonden van 19.00 – 22.00 
uur en één woensdag overdag. De cursus 
data zijn 12 en 19 mei, 2, 9 en 29 juni 
2022. De locati e van de cursus is het 
kantoor van Rijnland aan de Archimedes-
weg 1 te Leiden. 
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Lever je bijdrage aan Rijnland
In vijf gevarieerde bijeenkomsten ontdek 
je wat de waterschappen doen en welke 
rol je als bestuurder bij Rijnland hebt. 
Om in het Algemeen Bestuur gekozen te 
worden laat je je op een (politieke) kies-
lijst zetten voor de waterschapsverkie-
zingen in maart 2023. Als je gekozen 
wordt start jouw bijdrage aan Rijnland!  

Het hoogheemraadschap van Rijnland is 
één van de 21 waterschappen van Neder-
land. Rijnland beheert het water in het 
gebied tussen Velsen, Gouda en de kust. 
Rijnland werkt aan droge voeten en 
schoon water. We bouwen dijken, regelen 
het waterpeil, baggeren watergangen en 
zuiveren het afvalwater voor stad en plat-
teland. Het is een continu proces van 
investeren, vernieuwen, afstemmen en 
beheren.

Rijnland bedenkt innovatieve oplossingen 
tegen droogte, wateroverlast en andere 
gevolgen van klimaatverandering. Dat 
doen we voor alle inwoners en met oog 
voor natuur en landschap. Zo kunnen we 
nu en in de toekomst leven, werken en 
genieten in ons waterrijke gebied. Dat 
doen we al 766 jaar. En daar zijn wij trots 
op!


