Uitnodiging Consultatiesesie Waterkwaliteit in Nederland

“Het probleem bij de bron aanpakken"
Consultatiesessie Waterkwaliteit in Nederland voor het Nationale Actie Plan Gezondheid & Milieu

Waar:
Wanneer:
Tijd:
Presentatie:
Aanmelding:

Korte Elisabethstraat 6, Utrecht
woensdag 13 juni 2018
17.30 - 19.30 uur (inloop vanaf 17.30 met broodjes)
Margriet Samwel-Matingh (WECF) en Alfons Uijtewaal (Huize Aarde)
friends@wecf.org

Tijdens de vorig jaar gehouden WHO Ministersconferentie Gezondheid & Milieu in Ostrava, Tsjechische Republiek,
besloten de deelnemende landen om verder te werken aan de verbetering van gezondheid in relatie tot
milieu. Eind dit jaar moet Nederland, net als alle andere lidstaten binnen de WHO Pan-Europese regio, een
Nationaal Actie Plan indienen voor de komende zes jaar.
Voor Nederland is waterkwaliteit één van de speerpunten. Duurzaam waterbeheer wordt steeds belangrijker, zeker
nu problemen met pesticidenresiduen en medicijnresten toenemen. WECF’s waterexpert Margriet SamwelMantingh en Alfons Uijtewaal van Huize Aarde en Groene Gezondheidszorg zullen een aantal prioriteiten voor
Nederland schilderen, en de deelnemers vragen hun ervaringen te delen en voorbeelden van mogelijke actie's, om
de waterkwaliteit in Nederland te verbeteren, voor te stellen.
WECF vindt het belangrijk dat ook vanuit het maatschappelijk middenveld input wordt gegeven aan de thema’s
binnen het Nationale Actieplan. Naast deze sessie zullen ook nog een aantal andere thematische bijeenkomsten en
webinars worden georganiseerd, o.a. rondom actieve mobiliteit, afval en sanitatie, zorgwekkende stoffen en plastic.
Tijdens deze consultatiesessie zal met name zal worden ingezoemd op de SDGs 3, 6, 9, 11 en 12 en de vraag hoe
deze doelen beter zichtbaar kunnen worden gemaakt in het Nederlandse Actieplan.
Wil je meer weten over dit thema of wil je mee praten en input geven?
Je bent van harte welkom om deel te nemen aan de discussie, woensdag 13 juni a.s in Utrecht op het kantoor van
WECF. Aanmelden kan op het emailadres: friends@wecf.org
www.wecf.nl
www.groenegezondheidszorg.nl
Download hier het WECF rapport: "Bestrijdingsmiddelen in beken en kanalen - Feiten over bestrijdingsmiddelen in het
oppervlaktewater in Drenthe"

Nationaal Actieplan
In de zogeheten Ostrava-declaratie hebben de lidstaten van de Pan-Europese WHO-regio afgesproken te werken aan de
verbetering van gezondheid in relatie tot milieu in deze regio. Een zevental prioritaire onderwerpen is daarbij geïdentificeerd
voor de komende periode van zes jaar: verbetering van de luchtkwaliteit, toegang tot veilig drinkwater en sanitatie, het

verminderen van negatieve effecten van chemische stoffen op de gezondheid (inclusief het elimineren van asbestgerelateerde
ziekten), klimaatgerelateerde gezondheidsrisico’s, duurzame gezondheidssystemen, afvalmanagement en gezonde duurzame
steden en een omgeving die kinderen stimuleert tot fysieke activiteit. Eind 2018 moeten nationale actieplannen worden
ingediend
WECF
WECF is een uniek netwerk, gevormd door vrouwen- en milieuorganisaties die werken op het snijvlak van klimaat, milieu,
gezondheid en gendergelijkheid. WECF streeft naar een rechtvaardige, gezonde en duurzame wereld. Samen met onze 150
partners in 50 landen werken we aan duurzame ontwikkeling, met innovatieve projecten en beleidsvoorstellen op het gebied
van milieu, energie, landbouw, water, sanitatie en gendergelijkheid. Onze filosofie is dat ontwikkeling pas echt duurzaam is als
vrouwen betrokken zijn. WECF vertegenwoordigt in het Pan-Europese beleidsproces voor Milieu & Gezondheid de alliantie van
milieuorganisaties “European Eco-Forum”

De consultatiesessie is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van IenW, en de Europese Commissie, via het DEAR
programma gericht op de bewustwording rondom de Duurzame Ontwikkelingsdoelen in de Europese lidstaten.

