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Actiefiche 3_A_0011
Ontwikkelen communicatie- en sensibiliseringsstrategie met een gezamenlijke boodschap in relatie tot
waterschaarste en droogte

Titel:

Duurzaam watergebruik

Optimaliseren van duurzaam watergebruik van alle bronnen van water bij alle sectoren

Maatregelgroep:

Maatregel:

Info omtrent het maatregelenprogramma

Bron: SGBP 2022-2027

Schaalniveau: Generieke actie

Planonderdeel: Vlaams deel 2022-2027

Algemene gegevens

Beschrijving: Het uitwerken van een communicatie- en sensibiliseringsstrategie omvat het uitwerken van
gemeenschappelijke boodschappen, het afbakenen van de doelgroepen en het uitwerken van
communicatieproducten en -campagnes. Mogelijke voorbeelden zijn een publi-campagne en/of tv-programma
over de wateruitdagingen en hoe iedereen kan bijdragen, het inschakelen van een weerman of -vrouw als
ambassadeur, het ontwikkelen van een sensibiliserend oefenspel rond waterschaarste en droogte, .... Bij het
uitwerken van de verschillende communicatieproducten is visualisatie belangrijk zodat mensen concreet
weten/zien hoeveel water ze bespaard hebben. Een niet uit het oog te verliezen doelgroep/kanaal is onderwijs.
Overheden hebben een belangrijke voorbeeldfunctie. Ook het aanwenden van de communicatiekanalen van de
gemeenten om burgers te sensibiliseren wordt hierin bekeken.

Type Actie: Definitief

Initiatiefnemer(s):Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Andere initiatiefnemer: CIW communicatieplatform,
VLAKWA

Betrokkenen: Rioolbeheerder : Aquafin NV., Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Vereniging Vlaamse
Steden en Gemeenten (V.V.S.G.), Aquaflanders, Provincie Limburg, Andere betrokkene: Bond Beter Leefmilieu,
BOSAQ

Doelstelling:

Is voortzetting van actie uit vorige planperiode met actienummer:

Hangt samen met/is afhankelijk van actie uit huidige planperiode met actienummer:

Kwalitatieve inschatting van het effect:

Kosten LAAG GEMIDDELD HOOG ZEER HOOG
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Effect op de doelstelling van de eigen
maatregelengroep ZEER GROOT GROOT MATIG KLEIN

Neveneffecten op andere
maatregelengroepen GROOT POSITIEF KLEIN POSITIEF GEEN NEGATIEF

Uitvoerbaarheid (administratief,
technisch, draagvlak) VERZEKERD GROTE KANS ONZEKER ONTBREKEN

Klimaatmitigatie (terugdringen van
broeikasgassen) GROOT POSITIEF KLEIN POSITIEF GEEN NEGATIEF

Klimaatadaptatie (omgaan met gevolgen
klimaatverandering) GROOT POSITIEF KLEIN POSITIEF GEEN NEGATIEF

Situering

Stroomgebieden: SGD Maas, SGD Schelde

Bekken: Alle bekkens

Speciale beschermingszone :

VenGebied:

Gemeenten:

Geplande start:

Timing & budget

Raming tabel:

Laatst gerapporteerde status in het jaar

Laatst gerapporteerde detailstatus in het jaar

Voortgang

:

:
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