Waterschapbelastingen 2018
Over waterschap
Brabantse Delta

Waalwijk

816.100
inwoners

Veiligheid, schoon en voldoende
water is voor iedereen belangrijk.
Of u hier nu woont, werkt of

21
gemeenten

25.000
bedrijven

Oosterhout

Breda

recreëert. Waterschap Brabantse
Delta zorgt voor veilige dijken en
kades, zuivert rioolwater, verbetert
en bewaakt de kwaliteit van sloten,
beken en rivieren en regelt de
hoogte van het water in Middenen West-Brabant. Daarvoor betaalt

Roosendaal

Etten-Leur

Tilburg

Bergen op Zoom

u waterschapsbelasting.

170.744
hectare werkgebied

Wat doet het waterschap voor u in 2018?
Hoofdtaken
Droge voeten
Veilig wonen, werken en genieten
dankzij 568 kilometer dijken,
227 gemalen, 17 sluizen en vele
waterbergingsgebieden.

Schoon water
Zuiveren van rioolwater van huizen
en bedrijven in 17 rioolwaterzuiveringen. Gezonde natuur dankzij
een goede waterkwaliteit.

Voldoende water
Zorgen dat het niet te nat en niet te
droog is dankzij 1.752 stuwen en het
maaien en baggeren van 8.115
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kilometer sloten, beken en rivieren.

Projecten
Samen werken aan onze dijken
Waterschap Brabantse Delta verbetert de
komende jaren kilometers dijken in
West-Brabant. Dat doen we samen met
de omgeving, bijvoorbeeld met
dijkinspiratieteams.

Natuurnetwerk Brabant
Samen met andere organisaties vergroten en
verbinden we Brabantse natuurgebieden.
Hierdoor ontstaat een sterk Natuurnetwerk
Brabant voor plant en dier.

Energiefabriek zuiveringen
Op rioolwaterzuiveringen worden energie
en bioplastics gewonnen uit afvalwater.
Het waterschap voorziet in Breda zelfs een
complete woonwijk van energie.

Wat kunt u zelf doen?
Tip
#1

Hoe hoog
komt het water?

Tip
#2

Tegel eruit,
plant erin

Tip
#3

Regenwater
in de ton

60% van Nederland kan overstromen. Weet u hoe hoog het water

Help wateroverlast tegen te gaan
door groen aan te leggen in uw tuin.

Bewaar regenwater in een ton en
laat het niet direct het riool in

komt bij een dijkdoorbraak en
wat u dan moet doen?
www.overstroomik.nl

Dan kan regenwater de grond in
trekken.
www.onswater.nl

lopen. Gebruik het water bijvoorbeeld om uw tuin te besproeien.
www.onswater.nl

Tip
#4

Goed
rioolgebruik

Gooi geen doekjes, tampons, vet,
verf en medicijnen in het toilet. Het
veroorzaakt verstoppingen in het
riool.
www.nietinhetriool.nl

Tip
#5

Voer geen
eendjes

Voorkom blauwalgen door eendjes
geen brood te geven en hondenpoep
op te ruimen. Brood en poep zorgen
voor voedingsstoffen in het water
waardoor giftige algen groeien.

Tip
#6

Leren met
droppie Water

Wat is water eigenlijk? Raakt het
water wel eens op? En wie zorgt er
voor schoon en veilig water? Droppie
Water weet het antwoord.
www.droppiewater.nl

Contact
Belastingaanslag

Waterschapswerk

De belastingsamenwerking West-Brabant verzorgt
namens het waterschap de belastingen. Hebt u een
vraag over uw belastingaanslag? Neem dan contact op
met de BWB: www.bwbrabant.nl, 076 529 83 00.

Hebt u een vraag over de besteding van uw belastinggeld
of het waterschapswerk? Neem dan contact op met
waterschap Brabantse Delta: www.brabantsedelta.nl,
076 564 10 00.
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