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Kære medlemmer
Nu nærmer kommunevalget sig hastigt. Det er nu, at I skal møde op til vælgermøder. I
skal kontakte jeres lokale politikere. I skal skrive læserbreve og I skal bruge jeres
netværk til at gøre opmærksom på, at det er kommunen, der er vandløbsmyndighed
med deraf følgende ansvar. I skal presse dem på, om de ønsker at sætte store
områder under vand. De vil sikkert svare, at det vil de naturligvis ikke, men så skal I
bede dem om at forklare, hvordan de vil sikre dette. Det er vigtigt, at I spørger ind til,
om de vil sikre en effektiv grødeskæring, om de har forholdt sig til klimaændringer
(man forventer 1,3 til 1,6 gange mere nedbør), om de har sikret sig, at de befæstede
arealer, veje mm. er tænkt ind i deres vandløbsforvaltning. I skal også spørge
politikerne om, hvorfor man kun tænker klimaændringer ind i byplanlægning inden for
byskiltet, hvorfor ikke på landet? Det er nu, at I skal afkræve nogle løfter af jeres
politikere.
Danske Vandløb deltager i alle arbejdsgrupperne (5 stk.) i Vandløbsforum. Jeg har
den klare opfattelse, at vi får præget arbejdet i den retning, som vi gerne ser. Vi
kommer ikke i mål med alle vores emner, men der er respekt om vores arbejde, og det
bliver spændende at se, hvordan det endelige resultat kommer til at se ud.
Den 23. december udløber høringsfristen for de nuværende vandplaner. Det er vigtigt,
at der kommer mange høringssvar. Hvis I selv ønsker at sende et høringssvar har
Danske Vandløb udarbejdet en vejledning, som I kan finde på vores hjemmeside.
Jeg vil gerne minde jer om, at I selv skal sikre jer, at I bliver høringsberettiget i
kommunen. I skal kontakte kommunen og bede om det. I de fleste tilfælde er det ikke
et problem. Det er især vigtigt nu, da den kommende revision af regulativerne er i gang
eller nært forestående. Der er et forslag til brevet på vores hjemmeside.
Husk også vores app til smartphones - DV- vandløbstjek. Den kan hentes på vores
hjemmeside.
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