Deltaproofweek krijgt vervolg met werkconferentie
handelingsperspectieven
Deltacommissaris Wim Kuijken nam op 23 april de Midterm Review Deltaproof in ontvangst uit handen van
STOWA-voorzitter Hans Oosters. Dit gebeurde tijdens de kennisconferentie Deltaprogramma 2013 in Wageningen.
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Fetsje Luimstra wil waterschap met video dichter bij de burger brengen
Waterschappen zijn al tijden bezig om hun activiteiten dichter bij de burger te brengen. Dat dit niet altijd een gemakkelijke
opgave is, ondervond ook Fetsje Luimstra toen zij onderzoek deed naar de beleving van waterthema’s bij burgers. Dit deed zij
in het kader van een KRW-project gericht op inzet van social media. Ze trok een jaar lang op met het Watermozaïek-team
ondergebracht bij STOWA.
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Luimstra zocht met behulp van de waterschappen naar
ondernemende burgers die op de een of andere wijze
betrokken zijn bij het aanleggen van voorzieningen voor
een betere waterkwaliteit. Met hen nam ze videofilmpjes
op. ‘Op die manier komt het onderwerp tot leven, doordat
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