Factsheet Responsgroep Extreem Weer
Waarom inwoners betrekken tijdens en na extreme weersituaties?
Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met extreme weersituaties. Inwoners en bedrijven
ondervinden hier de gevolgen van, bijvoorbeeld door wateroverlast na een hoosbui of schade na een hagelbui
met extreem grote hagelstenen. De Responsgroep Extreem Weer wil u graag helpen door inwoners en
bedrijven te betrekken voor, tijdens en na een extreme weersituatie.

Voor wie is deze factsheet bestemd?
U bent medewerker bij een gemeente of waterschap en u houdt zich bezig met calamiteitenbestrijding,
crisiscommunicatie en/of klimaatadaptatie.

Wat kunnen we u bieden?
De Responsgroep Extreem Weer biedt ondersteuning aan gemeenten en waterschappen als zij tijdens en na
extreem weersituaties contact zoeken met getroffen inwoners en bedrijven. Het doel hiervan is om van de
ervaringen te leren en inwoners en bedrijven te betrekken bij klimaatadaptatie. We bieden u:
•
•

Advies hoe inwoners en bedrijven al tijdens extreme weersituaties waardevolle informatie kunnen
aanleveren, bijv. via social media.
Ondersteuning bij de organisatie van bijeenkomsten met getroffen inwoners en bedrijven.
o Een eerste bijeenkomst binnen korte tijd na de extreme weersituatie. Hier halen
waterschap/gemeente kennis en ervaringen op;
o Een tweede bijeenkomst enkele weken later. Hier koppelen waterschap/gemeente terug wat
ze doen met de opbrengst van de eerste bijeenkomst en leggen aanvullende voorstellen voor
over het vervolg.

Wat willen we bereiken?
We willen door extreem weer getroffen inwoners en bedrijven laten zien dat de overheid luistert en wil
samenwerken op korte en lange termijn. De versterkte samenwerking vergroot het draagvlak voor het nemen
van de juiste klimaatadaptatiemaatregelen.

Wie zijn wij?
De Responsgroep Extreem Weer is in 2017 opgericht door het team van de Nationale klimaatadaptatiestrategie
(NAS) . In 2018 is de provincie Gelderland ermee aan de slag gegaan. De Responsgroep bestaat uit
medewerkers van beide organisaties die zich bezighouden met klimaatadaptatieprocessen.

Zo kun je ons benaderen:
Madeleen Helmer (Klimaatverbond, NAS team) , vakantie in weken 27 en 28
T: 06-13558688
E: madeleen.helmer@klimaatverbond.nl
Maarten van Hoorn (Platform31, NAS team), vakantie in weken 26, 27, 30-32, 38, 39
T: 06-101 567 08
E: maarten.hoorn@platform31.nl
Koen te Velde (Provincie Gelderland), vakantie in weken 29, 30 en 33.
T: 06-10718885
E: k.te.velde@gelderland.nl

