
 
 
 

 

VERKIEZING ZONNETJE - STEM OOK! 

Beste relatie, 
 
Dit jaar is alles anders, dus ook de verkiezing van het jaarlijkse Zonnetje. In aanloop naar 
het online Deltacongres op donderdag 12 november hopen we op jullie medewerking!  
 

Ieder jaar reikt de deltacommissaris op het Nationaal Deltacongres het Zonnetje uit, de 
prijs voor een aansprekend project dat een lichtend voorbeeld kan zijn voor anderen als het 
gaat om effectieve, innovatieve en kansrijke uitvoering van het nationaal Deltaprogramma.  
 
Ook dit jaar reikt Peter Glas het Zonnetje uit. Maar anders dan voorheen, willen we in 2020 

ook de Deltacommunity - letterlijk - een stem geven om te bepalen wie het Zonnetje dit 
jaar wint.  

 
Er zijn drie projecten genomineerd:  

• Natuurlijke Grensmaas - grootste rivierproject in uitvoering in Nederland (2008-
2027) 

• Klimaatbestendige herinrichting Grotestraat in Nijverdal - revitalisering van 
stadscentrum en omgaan met klimaatverandering 

• Bedenkers van de Klimaatbestendige Zoetwatervoorziening 
Hoofdwatersysteem (KZH) - vernuftig concept dat waterbeschikbaarheid op peil 

houdt 

Alle drie zijn het inspirerende voorbeelden van het nationaal Deltaprogramma in uitvoering. 

Ze zijn alle drie heel verschillend. Maar één belangrijk aspect hebben zij gemeen. Het 
succes van deze projecten zit 'm - naar eigen zeggen - vooral in de intensieve 

samenwerking met de omgeving. In Limburg (Grensmaas) draait het om de 
keukentafelgesprekken met bewoners. In Nijverdal waren er eerst de ideeën van 
ondernemers en inwoners en later pas de herinrichtingsplannen. En voor de bedenkers van 
de KZH sturen niet de systemen, maar de samenwerkende waterbeheerders op het in stand 
houden van 'zoetwaterbuffers'.  

 
Maak kennis met deze drie slimme Deltaprogramma-projecten. Bekijk het filmpje! 
 

https://protect-de.mimecast.com/s/Wlp9CLZj1RU9DEjFBX-fc?domain=evite-sendmail.nl


 
 

Meer achtergrondinformatie over de projecten staat op de website van het Nationaal 
Deltacongres 2020. Breng nu uw stem uit via onderstaande knop. 

STEM op jouw favoriete project voor het ZONNETJE 2020  

 
Stemmen kan tot en met maandag 9 november.  
 
Deltacommissaris Peter Glas maakt tijdens het Nationaal Deltacongres op 12 november de 
winnaar bekend. 

 
Met vriendelijke groet,  
 
Organisatie Nationaal Deltacongres 2020   

   

   

Indien klikken op de stemknop niet mocht lukken, knip en plak dan de volgende link in uw browser:  

https://www.evite-sendmail.nl/deltacom/deltc_20/web/deltc_20_zonnetje.php?uitn_nummer=FV09164 

 

De e-mail is verstuurd door Evite Services BV (Bocht van Guinea 25, Den Haag) in opdracht van Staf 

deltacommissaris. Mocht u geen prijs stellen op deze mailing(s), klik dan hier om u af te melden voor verdere 

mailings rond dit evenement. 
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