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Nieuwsbrief - Juni 2020 

RIVUS is de samenwerkingsorganisatie van de gemeenten Dalfsen, Deventer, Kampen, Olst-Wijhe, 
Raalte, Staphorst, Zwartewaterland en Zwolle, Waterschap Drents Overijsselse Delta, drinkwaterbedrijf 
Vitens (agendalid) en de provincie Overijssel (thema klimaatadaptatie).  
 
RIVUS richt zich op beheer, onderhoud, ontwikkeling, duurzaamheid en kwaliteit in de (afval)waterketen 
en ontwikkeling en realisatie van oplossingen voor klimaatadaptatie. 

Bekijk hier de website  
 

 

 

 

 

 

 

Het (afval)water stroomt, 
ook tijdens de coronacrisis 

 
Dag allemaal. Deze nieuwsbrief verschijnt in een 
nu al gedenkwaardige tijd. Ik hoop van harte dat 
jullie allemaal gezond zijn en blijven. Het zijn voor 
sommige families extra zware tijden. Hen wens ik 
veel sterkte. 
 
Daarnaast maakt onze hele samenleving in de 
volle breedte een ongekend zware periode mee. 
Het MKB, de zorg, het onderwijs, geen enkele 
branche en Nederlander lijkt uitgezonderd. 
 
Gelukkig gloort er licht aan het eind van de 
coronatunnel, al is de weg nog lang en zijn de 
risico’s groot. 

Lees verder  
 

 

 

 

 

https://app.inboxify.nl/view-online/65623052444556524737493D/4F5653644F5752433278773D/47775536325377424261344579326934636E713448413D3D
https://app.inboxify.nl/link/3742684A6F2B656F4E636F3D/47775536325377424261344579326934636E713448413D3D
https://app.inboxify.nl/link/446C7578524B4F616779303D/47775536325377424261344579326934636E713448413D3D


 

 

Een tijd van komen, een tijd van gaan 

 
Beste (RIVUS) mensen, 
 
We leven in een bizarre tijd. Van de één op de andere dag zitten we 
midden in de coronacrisis. Elkaar fysiek ontmoeten hebben we de 
afgelopen periode niet of nauwelijks kunnen doen. Ik ga in september 
met pensioen. Het is wel bizar dat fysiek afscheid nemen niet zal 
kunnen na 45 jaar overheidsdienst. 

Lees verder  
 

 

 

 

 

 

 

Van gereedschapskist naar 
laptoptas 

 
Een jaar of 7-8 terug trokken Gerjan Wielink en 
zijn twee collega’s van de gemeente Zwolle 
‘bewapend’ met een gereedschapskist er op uit 
om storingen in rioolpompstations te verhelpen. 
Tegenwoordig speelt de laptop een steeds grotere 
rol in het voorkomen van storingen. 

Lees verder  
 

 

 

 

 

 

 

Heel Deventer stroomt 

 
Regenwater vasthouden en opslaan, zomerse koelte door groene 
daken en tuinen, energie besparen en opwekken. In Deventer zijn al 
veel inwoners, ondernemers, instellingen en bedrijven bezig met 
maatregelen op het gebied van klimaatadaptatie en energietransitie. 

Lees verder  
 

 

 

 

 

https://app.inboxify.nl/link/767938453534427642696B3D/47775536325377424261344579326934636E713448413D3D
https://app.inboxify.nl/link/654F6F462F785849794F553D/47775536325377424261344579326934636E713448413D3D
https://app.inboxify.nl/link/597868697A626866572F733D/47775536325377424261344579326934636E713448413D3D


 

 

Klimaatadaptatie: van 
stresstest via risicodialoog 
op weg naar uitvoering 

 
Ook binnen RIVUS werken we samen aan een 
klimaatbestendige en waterrobuuste regio. De 
verwachting is dat we vaker te maken krijgen met 
extreem weer in vorm van hitte, droogte, 
wateroverlast en overstromingen. Bij bijvoorbeeld 
ontwerp, beheer en renovatie van wijken, 
infrastructuur, openbaar groen en de inrichting van 
de openbare ruimte moeten we rekening houden 
met de gevolgen van de klimaatveranderingen. 

Lees verder  
 

 

 

 

 

Agenda - juni/september 2020 

30-6-2020 09:00 - 11:00: Afvalwaterteam Noord 
  

09-7-2020 09:00 - 12:00: Platform Klimaatadaptatie 
  

18-8-2020 09:00 - 12:00: Afvalwaterteam West 
14:00 - 16:00: Beheertafel 

  

20-8-2020 09:00 - 12:00: Platform Klimaatadaptatie 
  

02-9-2020 14:00 - 16:00: Regiegroep 
  

08-9-2020 09:00 - 12:00: Afvalwaterteam Zuid 
  

09-9-2020 13:30 - 15:00: Stuurgroep 
  

15-9-2020 09:00 - 12:00: Platform Klimaatadaptatie 
  

 
 

 

 

 

Wil je geen nieuwsbrieven meer ontvangen? Je kunt je hier afmelden. 

   

 

https://app.inboxify.nl/link/552F747A5A5A38465754303D/47775536325377424261344579326934636E713448413D3D
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