
Geachte genodigde,

“Schoon water zonder grenzen – zoeken naar successen in de samenwerking”, dat is het motto van onze internationale 
conferentie over de Kaderrichtlijn Water op dinsdag 26 januari 2010 in Middelburg. Graag nodigen wij u uit hieraan deel 
te nemen. We richten ons op de gebieden buiten de hoofdstromen en kijken vooral naar de projecten in de grensgebie-
den van Vlaanderen en Nederland. Ook worden voorbeelden getoond van succesvolle Nederlands-Duitse samenwerking.

U kunt zich voor deze dag opgeven via het aanmeldingsformulier op de site www.kaderrichtlijnwater.nl/uitvoering/
schelde/actueel. Hierop staan ook de route naar de Nieuwe kerk en een overzicht van hotels in Middelburg.
Wilt u zich aanmelden vóór 8 januari 2010? 

Graag begroeten wij u op onze inspirerende conferentie!

Namens:
F.K. Hamelink - gedeputeerde Provincie Zeeland
Ing. H. Kraaij - directeur Unie van Waterschappen

Mr. R.J. van der Kluit
Hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Zeeland

De organisatie van deze conferentie is in handen van de Unie van Waterschappen en Rijkswaterstaat in samenwerking 
met Provincie Zeeland en het Directoraat-Generaal Water van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. 

Spreken in eigen taal is mogelijk. Er wordt gezorgd voor tolken.
Deelname aan deze conferentie is kosteloos.

Programma

12.00 uur Ontvangst met koffie/thee en broodjes in de 

 Nieuwe Kerk te Middelburg. Gastheer is 

 gedeputeerde van Provincie Zeeland de

 heer F.K. Hamelink

13.00 uur Welkomstwoord door de Commissaris 

 van de Koningin in Zeeland 

 mevrouw drs. K.M.H. Peijs 

13.10 uur Presentatie cases, werksessie onder 

 professionele begeleiding 

15.30 uur Pauze

16.00 uur Vervolg werksessie en afronding

17.30 uur Aperitief   

18.30 uur Diner in het Prinsenlogement in de Abdij van  

 Middelburg

S c h o o n  w a t e r  z o n d e r  g r e n z e n

S c h o o n  w a t e r  z o n d e r  g r e n z e n


