Gratis parkeren: U kunt parkeren
op het parkeerterrein bij het
Zaans Museum. Na afloop kunt
u het parkeerterrein gratis verlaten.

De Cornerbijeenkomsten worden gehouden
in het Zaans Museum, Schansend 7
1509 AW Zaandam (Zaanse Schans)
Telefoon 075 – 681 00 00

Jachtenlaan 66, 1503 HW Zaandam

Houden u e
bedrijf droge n uw
voeten
?

Kom samen met uw (zakelijke) partner
en/of collega gezellig netwerken op
de 232ste Cornerbijeenkomst

UITNODIGING
donderdag 9 maart 2017
Volgende bijeenkomsten

donderdag 20 april 2017

donderdag 22 juni 2017

donderdag 14 september 2017

9 maart 2017

als ondernemer natuurlijk geen natte voeten in uw bedrijfspand!

PROGRAMMA
9 MAART 2017

Een lastige balans

17.00 – 17.30 uur

Waar aan de ene kant het watersysteem onder druk staat, worden aan

Ontvangst

op de proef gesteld en voldoen straks misschien niet meer. Maar u wilt

Houden u en uw bedrijf droge voeten?
Maarten Poort, projectleider Watersystemen HHNK

de andere kant de aan het waterbeheer gestelde eisen steeds strenger.

17.30 – 17.40 uur

Schoon en voldoende oppervlaktewater en droge voeten onder zeeniveau; heel normaal,

Burgers en ondernemers willen geen watertekort, maar ook zeker

vinden we in Nederland. Maar is het echt zo vanzelfsprekend? In onze regio draagt het

geen wateroverlast! Aanvullend stellen wetgeving en maatschappelijke

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zorg voor het waterbeheer. Dat doet ze

partijen ook steeds meer eisen aan de waterkwaliteit en recreatieve

niet alleen; ze werkt nauw samen met onder andere Rijkswaterstaat, de provincie Noord-

17.40 – 18.00 uur

mogelijkheden. Het vinden van de juiste balans is geen sinecure…

Actualiteiten

vaak om tafel met ondernemers, agrariërs, bewoners, sportvissers, schaatsers, natuur-

Zo wordt acht eeuwen aan historie ingezet voor u!

18.00 – 18.40 uur

beheerders, enzovoort. Zo probeert ze rekening te houden met al onze belangen, maar

Het watersysteem in Hollands Noorderkwartier is een product van

Presentatie door

zeker ook met het algemeen belang: veiligheid en droge voeten staan altijd voorop.

ruim acht eeuwen van dijkenbouw, inpoldering, bemaling, ontginning,

Maarten Poort

verkaveling, herverkaveling en ruimtelijke ontwikkeling. Maar hoe

Vragen stellen en discussie

Opening door de voorzitter

Holland, de gemeenten en het drinkwaterbedrijf. Daarnaast zit het hoogheemraadschap

Hoge eisen aan het waterbeheer

werkt dat watersysteem nou vandaag de dag? Welke maatregelen

De maatschappij stelt hoge eisen aan het waterbeheer. Terecht; als deze taak niet goed

treft het hoogheemraadschap om klimaatverandering het hoofd te

wordt uitgevoerd zijn de gevolgen enorm groot. De dijken rondom Hollands Noorderkwartier beschermen

bieden? Waarom stelt het hoogheemraadschap eisen aan ruimtelijke

steeds meer inwoners en ondernemers in het gebied tegen overstroming en ook de economische waarde

ontwikkelingen. Wat kunnen landeigenaren zelf doen om het water-

18.45 – 20.30 uur

binnen het gebied neemt steeds verder toe. Daar waar vroeger het onderlopen van landerijen een normaal

systeem te verbeteren? En wat heeft u als ondernemer eigenlijk aan

Tijdens het uitgeserveerde

winters fenomeen was, wordt dat vandaag de dag steeds minder geaccepteerd. De graslanden zijn inmiddels

de inzet van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier?

diner heeft u volop de

namelijk bedrijventerreinen of woonwijken.

Zomaar een paar vragen waar Maarten Poort, projectleider bij de

gelegenheid om te netwerken.

Maarten Poort

18.40 – 18.45 uur
Afsluiting door de voorzitter

afdeling Watersystemen van het hoogheemraadschap, verder op in zal
Geen natte voeten in uw bedrijfspand!

gaan op 9 maart 2017. Maarten Poort (1971) werkt al ruim 20 jaar in

Cornerprijs € 17,50

Ruim tachtig procent van Hollands Noorderkwartier ligt onder zeeniveau. Dat verschil wordt steeds groter;

het waterbeheer en was betrokken bij de aanleg van tal van gemalen,

Inclusief drankjes en diner.

de bodem daalt namelijk terwijl de zeespiegel verder stijgt. Ook ons klimaat verandert en

waterbergingen en veel andere maatregelen om de watersystemen in

De hapjes worden u

dat leidt tot andere neerslagpatronen. Zo zien we steeds vaker zogenaamde clusterbuien,

Hollands Noorderkwartier te verbeteren en de klimaatbestendigheid

zoals in juli 2014 in de omgeving Heemskerk en Zaandam. Tijdens zo’n bui valt er in korte

te vergroten. Samen met uw (zakelijke) partner en/of

tijd een enorme hoeveelheid neerslag. Watersystemen worden daarbij steeds zwaarder

collega bent u van harte uitgenodigd.

aangeboden door De Corner.

Drankjes en diner voor € 17,50
Ook op deze bijeenkomst zal het diner worden
uitgeserveerd. U kunt dus uw aandacht bij uw
gesprekken houden, terwijl het eten naar u
toe wordt gebracht. Bij binnenkomst betaalt
u voor de drankjes en het diner op deze avond
€ 17,50. Dit kan contant of per pin. De hapjes
worden u aangeboden door De Corner.

Hét netwerk voor bestuurlijk en ondernemend Zaanstreek

Kijk voor meer informatie op www.de-corner.nl

