Bekijk de webversie

Overzicht van maandag 28 tot en met donderdag 31 oktober 2019
Nieuwsstroom verschijnt elke maandag- en donderdagochtend. Dit mediaoverzicht laat
zien wat door de media, inwoners, bedrijven en andere groepen over ons waterschap,
bestuurders en beleid wordt gezegd. De hoofditems (berichten met een foto) worden
gekoppeld aan thema's die voortkomen uit onze organisatiedoelstellingen. Op deze
manier kunnen wij laten zien wat buiten de muren van het waterschap leeft.
Nieuwsstroom wordt in de DeltaStart doorgenomen. Tijdens de DeltaStart bespreken
medewerkers van de Front Office, Verkeerstoren en Communicatie twee keer per week
signalen van buiten. Er wordt onder andere gekeken of nieuws uit het mediaoverzicht
intern ook leeft en opgepakt moet worden.

Brabantse gemeenten gaan bermen
ecologisch beheren voor de bij

De afgelopen paar dagen is het nieuws rondom de kwaliteit van het leefgebied van de bij
door steeds meer media opgepakt. Het nieuws is als eerste geplaatst door nieuwssite
Nature Today (www.naturetoday.com): "Goed nieuws voor de bij. Dertien gemeenten in
West-Brabant stappen gezamenlijk over naar ecologisch wegbermbeheer. Dit betekent
uitbreiding en verbetering van de kwaliteit van het leefgebied van de honderd
bijensoorten die in de streek voorkomen. De gemeenten ontvangen hiervoor elk een
provinciale subsidie van €25.000,- uit de subsidieregeling 'Leefgebied van de bij'". Lees
hier verder. Dit bericht is vervolgens door meerdere kleine nieuwssites
(www.groeneruimte.nl, www.hortipoint.nl, www.dongen.nieuws.nl, www.oozo.nl)
overgenomen. Uiteindelijk is het nieuws ook door BN/De Stem gepubliceerd
(www.bndestem.nl).
Dit is een onderwerp dat buiten erg leeft alleen wordt ons waterschap en ons bestuur niet
in de berichtgeving genoemd. Wij, als waterschap, leveren wel een actieve bijdrage aan
het vergroten van de biodiversiteit op de oevers en dijken die bij ons in het beheer zijn.
Als voorbeeld de nieuwe proef Sinusmaaien die vorig jaar is gestart (www.bndestem.nl).
Daarnaast werken wij ook actief mee met de gemeente Zundert aan het bijenhotel in
Rijsbergen in het kader van de Bee Deal (www.zundert.nl).
De media uitten zich neutraal. Inwoners en stakeholders zijn erg positief
over het nieuws en uitten zich blij.
@BoswachterEdj: "Prachtig resultaat van de samenwerking in
ons #Bijenlandschap west Brabant!! Wie volgt? Er kunnen nog zeven
gemeenten bij!" en Jacqueline van Dam: "Eindelijk weer normaal beheer.
Gezond verstand is terug van weggeweest. Top!"
Nature Today heeft het bericht ook op Facebook gedeeld. Dit bericht
hebben 80 mensen geliked, is 15 keer gedeeld en er zijn 13 reacties
gegeven.
Er zijn op Twitter in totaal 15 berichten verschenen die samen potentieel
21.150 personen hebben bereikt.
Toevoeging DeltaStart: 13 november wordt op Bouvigne een
bijeenkomst georganiseerd met gemeenten in het gebied Landstad de
Baronie om gezamenlijk te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn in
het kader van de Bee Deal. Daarin wordt ook de tuin van Bouvigne
meegenomen.

En verder...

... worden dagen later nog steeds artikelen over de nieuwe
afvalwaterpersleiding (AWP) gepubliceerd. Dit als gevolg van de
persexcursie die een week geleden is georganiseerd. In tegenstelling tot
de eerdere artikelen, wordt nu geschreven over de grootte van het
project (www.omroepbrabant.nl, www.internetbode.nl).
... voerden onder andere baggeraars gisteren actie in Den Haag tegen
de PFAS-norm en stikstofproblematiek (www.trouw.nl).

... schrijft Groenten & Fruit over de nieuwe regels voor beregenen met
grondwater in Noord-Brabant (www.gfactueel.nl).
... zijn de eerste resultaten nieuwe beoordeling van de primaire keringen
bekend (www.brabantsedelta.nl).
... experimenteert waterschap Limburg met bentonietmatten langs de
dijk (www.h2owaternetwerk.nl).

Nieuwsstroom geeft een feitelijke weergave van de berichtgeving in online en offline media in de
afgelopen 4 dagen, maar geeft ook duiding. Nieuwsstroom:
- geeft zicht in beelden, meningen, beïnvloeders en de reikwijdte van opkomende
onderwerpen.
- toont quotes van reacties op artikelen en toont het werkelijke sentiment.
- is alleen bedoeld voor medewerkers en bestuurders van het waterschap.
- geeft geen advies.
Heb je vragen over de inhoud van Nieuwsstroom of heb je een andere vraag over het
mediaoverzicht? Neem dan contact op met Amber van der Meijs
(a.van.der.meijs@brabantsedelta.nl).

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u a.van.der.meijs@brabantsedelta.nl toe aan uw adresboek.

