Waar betaal je
nu precies voor ?

WONEN

WERKEN

GENIETEN

aan het water

aan het water

aan het water

Belasting betalen is nooit leuk, maar wel nodig. Samen zorgen we dat we veilig kunnen wonen,
werken en genieten rondom water in Midden- en West-Brabant.

Hier zorgen we voor

VOLDOENDE

SCHOON

Zo doen we dat

VEILIG

Als waterschap zorgen we ervoor dat het water niet te hoog en niet
te laag staat. Ook maken we het afvalwater schoon en geven we het
terug aan de natuur. En we zorgen voor veilige dijken.

SAMEN

DUURZAAM

BUITENGEWOON

Bij alles wat we doen, staan de thema’s samenwerken en
duurzaamheid centraal. Op deze manier doen wij buitengewone
dingen om onze omgeving mooier en beter te maken.

Enkele projecten in 2020

Renovatie afvalwaterpersleiding

Natuurontwikkeling

Zoet water

De leiding onder de grond van Moerdijk
tot Bath is 50 jaar oud. We knappen hem
op en we vergroten hem. Dan kan hij er
weer jaren tegenaan.

Het natuurgebied tussen Waspik en
Waalwijk wordt hersteld en uitgebreid.
We graven watergangen en plaatsen
stuwen zodat de natuur zich goed kan
ontwikkelen.

We voeren groot onderhoud uit aan sluis
Roode Vaart in Moerdijk. Hierdoor kan er
meer water uit het Hollands Diep naar de
rivieren en is er dus meer zoet water
beschikbaar in West-Brabant.

Feiten & cijfers
In 2020 onderhouden wij:
• 568 km dijken
• 17 rioolwaterzuiveringen
• 227 gemalen

• 350 km afvalwaterpersleiding
in de grond
• 1752 stuwen

• 17 sluizen

• 8115 km sloten maaien en baggeren

Dit kun jij doen!
tip 1

tips & tricks

tip 2

tip 3

TEGEL ERUIT, PLANT ERIN

VANG REGENWATER OP

VOER GEEN EENDJES

Door meer groen in je tuin of op het
schoolplein kan regenwater de grond
in trekken. Zo wordt het water niet
afgevoerd via de riolering.

Vang regenwater op in een regenton
en gebruik het in tijden van droogte.

Dit voorkomt in de zomer de groei van
blauwalgen in het water, waardoor het
water gevaarlijk wordt.

tip 4

tip 5

tip 6

SPOEL GEEN VOCHTIGE
DOEKJES DOOR DE WC

VEEG EEN GEBRUIKTE PAN
SCHOON MET KEUKENROL

WAS JE AUTO IN
DE WASSTRAAT

Gooi vochtige doekjes in de afvalbak.
Doekjes veroorzaken verstoppingen
en leiden tot extra kosten.

Een restje eten in de pan maak je
schoon met keukenpapier. Gooi het
niet door de gootsteen. Ook vet,
frituurvet en olie veroorzaken
verstoppingen in het riool.

Was je auto in de wasstraat. Thuis
wassen betekent dat de zeepresten
de grond in trekken. In de wasstraat
wordt het vieze water opgevangen.

Meer weten
Kijk op: www.brabantsedelta.nl

Heb je vragen?
Een vraag over de belastingaanslag? Neem dan contact op met
de BWB www.bwbrabant.nl – T (076) 529 83 00
Een vraag over de besteding van het belastinggeld of het
waterschapswerk? Neem dan contact op met waterschap
Brabantse Delta www.brabantsedelta.nl - T (076) 564 10 00

