
Van: Waterschap Amstel Gooi en Vecht <Bdosecretariaat@agv.nl>  
Verzonden: donderdag 5 april 2018 16:14 
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht <griffie@stichtsevecht.nl> 
Onderwerp: Waterschap Amstel, Gooi en Vecht feliciteert u met uw raadszetel 
 
  

  

  

 

  

  
  

 

  

  
   

 

    

 
  

  

Namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht feliciteer ik u van harte 
met uw benoeming tot lid van de gemeenteraad in uw gemeente.   

  

       

   

 

https://dmanalytics1.net/click?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DCrLktN9894M%26autoplay%3D1&i=1&d=bZZyjJTnR7CF1kTq01daVQ&e=griffie%40stichtsevecht.nl&a=TzGq9RHkQeeOdNKS673ZTg


  

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is het waterschap waarin – een deel van – uw 
gemeente ligt. Het waterschap zorgt voor bescherming tegen overstromingen, en 
voor schoon en voldoende water in sloten, vaarten en plassen. Wij zuiveren het 
afvalwater van uw inwoners en bedrijven, en zijn uw partner in het duurzaam 
beheer van natuur en cultuur in deze waterrijke regio. 

Zo werken we dag in dag uit samen met andere overheden en maatschappelijke 
partners aan een waterrobuuste regio waarin huidige en toekomstige generaties – 
omringd door water – veilig kunnen wonen, werken, leven en genieten. Ook in uw 
gemeente.  

De verandering van het klimaat stelt ons voor uitdagingen waar we vooral 
gezamenlijk een antwoord op moeten geven. Samen met u. De 
samenwerking  met uw gemeente in de afgelopen jaren geeft mij veel vertrouwen 
dat we een antwoord kunnen bieden op de uitdagingen die we nu al ervaren, en de 
uitdagingen die voor ons liggen.  

Ik wens u een succesvolle periode als raadslid. Een periode waarin we de goede 
samenwerking tussen uw gemeente en het waterschap zullen voortzetten. Samen 
met u en met de inwoners van uw gemeente werken we aan een mooie, veilige, 
leefbare en waterrobuuste leefomgeving: voor nu en voor morgen. 

Vriendelijke groet, 
Gerhard van den Top 
Dijkgraaf Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 

Zie voor meer informatie: www.agv.nl    

  

   

 
       

  

In uw gemeente is Waterschap Amstel, Gooi en Vecht niet het enige waterschap. Voor een 
deel van uw gemeente is ook Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
(www.waterschaponline.nl/HDSR) verantwoordelijk voor de waterschapstaken. 
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kunt u zich afmelden via onderstaande link. 
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