
Ver~nigde 
27me, 2021 

sstlmeertop 

dagvoorzitter 
Joep Stassen 

Welkom 
in Lelystad 

wnd. burgemeester 
Henry Me.ydam ,__...._.._ 

samen voor 

tafeldame 
Eva Vriend 

dykgraafZZL 
Hetty Klavers 

gedeputeerde Flevoland 
Harold Hofstra 

d y kgraaf A&V 

Deltaprogramma / 
KPZSS 

G-erhard van der Top 

adoptie 
voor de toekomst 

stop 

belanrijk: 
e,r1s1s waterbewust heid zet aan het ...,__ _____ _ 
denken 

WE HEBBEN 
MAAR ÉÉN 

1JS5ELMEER 

. organ1see,r 
draagvlak voor 
toekomstige 
opgaven 

de opwarming DEL T /\PRO&RAMMA 

1. van de aarde 
J \ \ 

Deltaproqramma -=----~ ~ ~ 
denkt 3 qenerot1es 
vooruit 

t ekening Linda van 

, 



Duurzame energie 
RES 

~ edeputeerde Fryslan strategisch adviseur~ 
Matthys Beute Sietske Poepjes 

D<f 
vis!> ersf am·1 u e 

\ 

/ 

samen 
optrekken 

JE KUNT B1JNA 

Laat het zien! 

N-IET MEER 1E~EN Z1JN ________ ____,. bewoners 
l goed meenemen 

Yf ·: combinaties 
KANSEN < 

RE':) en natuur 
tussen RE5-gebieden 

Verstedelykinq 
en 

toekomst bestendig 
ecolog i sc.n systeem 

directeur natuur LNV hoofd strategie A'd~ 
Donné Slangen Erik Pasveer 

verbinden van 
rood en groen 

bewoners betrekken 

Oo 
0 

MEE.R kern1qheid 

HOE WERKT 
DE NA1UURo 
E\&E.Nl'JK 

natuur opnemen 
in het systeem 

rooa en groen 
INTE&RERE.N 

de wet zorgt er voor 
dat we tegenover 
elkao r komen te staan 

OCIIÀ\BfflOOmfgOO 
over periode , na 2.oso en 
dichterbij 

t ekening Linda ,on l:~ 



Lancering 
Erfgoedaeal 

~ deputeerde Overyssel 
Bert Boerm an 

directeur Het Overst~ 
Bart Buys 

,........ ____ """" handreiking gereed 

van de campagne de partic.ipatiekaravaan 

"' "" ,v 
"' u, VL b. d "' ,v v, ver , n :..::.e,-=-=n~L...&,,,,-~--; 

\V IJ,,, VJ 
qesch·1edeni~ -toekomst 

Gee~teLyke (en fysieke) 
ruimte om ~amen te 
werken 
Hoe werken we samen aan 
lange termijn opgaven? 

voor mal iq Denker des Vaderlands 
- Daan Roovers 

denker des 
vaderlands 

a 2oso-" 
o Qo 

welke ja~ 
trek je aan 
om je te 
verplaatsen ,n 
de toekomst ? 

PARTICIPATIE 

KATHEDRAALOENKEN 

PLAN WORDT 

DOORGEG-EVEN 
EN 
DOORONT\JIKKELO 

EENS GrlNG- DE ZEE HIER TE. KEER EVA VRIEND 

t ekening Linda ,on l:~ 



Reflectie 

dagvoorzitter 
Joep Stassen 

DeLtacomm,ssaris gedeputeerde Overyssel 
Peter Gtas Bert Boerman 

• 

y~se,lmeer 
als regenton G 

verbeelding~kracht 
nodig om plannen te 
maken voor de toekomst 

Yc; 

gezamenlyke agenda 
bepalen en opste(len alles op alles zetten 

om jong bloed te kr~qen 
in het BLAUWE hart 

dykgraaf WF 
Luzette Kroon 

Overdracht 

dykgraaf ZZL 
Hetty Klavers 

gedeputeerde Flevoland 
Harold Hofstra 

allemao l harteLYk bedankt voor 
uw aanwez.i heid 

NOORD" HOLLAND 

FLEVOLAND 2022 ,.-; 
/ 

2021 
tekening Linda van 
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