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Eerste jeugdbestuur Waterschap Vallei en Veluwe
geïnstalleerd
Waterschap Vallei en Veluwe heeft sinds woensdag 8 september 2021 een jeugdbestuur
met maar liefst zeven enthousiaste jongeren. De installatie vond plaats in de Veluwezaal
van het waterschapskantoor in Apeldoorn. Daar werden de jongeren en hun gasten
toegesproken door dijkgraaf Marijn Ornstein, heemraad Frans ter Maten, AB-lid Carlo van
Dijk en directeur Leonie Dennenberg. Alle speeches gaven het belang aan van het
betrekken van jongeren bij thema’s die de kwaliteit van onze leefomgeving raken. Nu en
vooral ook voor de toekomst.
Zo vertelde Marijn Ornstein in haar speech dat ze trots, blij en dankbaar was. “Trots dat
jullie de stap hebben gezet om te solliciteren naar de functie van jeugdbestuurder. Dat
jullie stem je stem willen laten horen over de thema’s water, klimaatverandering,
economie en politiek. Blij dat we ondanks Corona een mooie feestelijk bijeenkomst
kunnen hebben en dankbaar dat we met jullie het allereerste jeugdbestuur van
Waterschap Vallei en Veluwe mogen gaan vormen”. Frans ter Maten deed een oproep
aan de jongeren en vroeg ze om niet alleen hun hersenen te gebruiken, maar ook hun
hart te laten spreken bij hun (water)plannen. Want zoals Carlo van Dijk aangaf: ‘Je bent
een volksvertegenwoordiger, of in dit geval: de stem van de jeugd.’ Leonie hoopte dat ze
na hun bestuursperiode zo enthousiast zijn geworden dat we ze kunnen behouden voor
de waterwereld.
De jeugdbestuurders stelde zichzelf in een Ted Talk voor en deelden hun motivatie voor
deelname aan het jeugdbestuur. Van hun inspirerende verhalen spatte het enthousiasme,
de scherpte en de wil om iets te veranderen af. Het jeugdbestuur is er klaar voor om hun
stempel te drukken op een leefbare omgeving voor nu en voor hun toekomst.
Samenstelling jeugdbestuur
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Het jeugdbestuur bestaat uit een mooie mix van zeven jongens en meiden in de leeftijd
van 15 tot 18 jaar. Deze jongeren verbinden zich, in ieder geval, een heel schooljaar aan
ons werk. Als jongerenvertegenwoordigers adviseren zij het bestuur op de onderwerpen
en thema’s die voor hen belangrijk zijn. Daarnaast houden ze ons scherp op dezelfde
thema’s waar wij als waterschap mee bezig zijn, water, klimaatverandering,
energietransitie, circulaire economie, maar bekeken vanuit een ander perspectief. Een
jeugdbestuur die de boodschap goed kan én durft vertalen naar leeftijdsgenoten.
Het waterschap maakt zich op voor inspirerende jaren waarin ambtenaren, bestuur en
jongeren écht gaan samenwerken aan water.

Kennismaken of thema’s voor ons jeugdbestuur
Heeft u ook een jeugdbestuur dat u graag kennis wilt laten maken met ons jeugdbestuur
of heeft u thema’s die u graag bij het jeugdbestuur onder de aandacht wil brengen.
Graag! Neemt u dan contact op met Marloes van de Kolk via mvandekolk@valleiveluwe.nl of 06 – 50 68 61 70.

///
Waterschap Vallei en Veluwe zorgt voor veilige dijken, schoon en voldoende
oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater in het gebied tussen IJssel, Nederrijn,
Utrechtse Heuvelrug en Randmeren. Samenwerken en vernieuwen zijn essentieel in ons
werk.
Volg persberichten en ander nieuws over Waterschap Vallei en Veluwe op
www.twitter.com/valleienveluwe/

