Januari 2014

KIMO Nieuwsbrief
 Van de voorzitter Wim Westerman
Het jaar 2013 ligt nog maar net achter ons en voor ons

secretariaat onmisbaar. Wij verwachten dat de EU in

ligt een nieuwe uitdaging:

Brussel een belangrijker rol voor de Europese wateren

het

2014.

zal gaan vervullen. Wij vinden dat het internationale

terugblik

secretariaat zich daarop in samenwerking met regionale

nieuwe

Voordat

ik

jaar,
een

naar 2013 geef en onze

KIMO’s beter moet voorbereiden.

verwachtingen

winter met een voorstel te komen voor het Internationale

voor

2014

uitspreek, wil ik allereerst u
en uw gezin het allerbeste

KIMO bestuur.
Wij hebben het afgelopen jaar hard gewerkt aan de

en een goede gezondheid

doelstellingen

voor

het

Wij hopen nog deze

die

elkaar

als

een

betere

toekomst

vereniging

nastreven,

Een

jaar

kustgemeenten in relatie tot de zeeën en kustwateren

waarvan wij hopen dat het beter zal zijn dan in de jaren

voor ogen hebben. Wij zijn ons ervan bewust dat wij als

die alweer achter ons liggen. Het afgelopen jaar 2013 is

kustgemeenten een verantwoordelijkheid hebben op dit

een jaar geweest van hard werken met successen en

gebied maar erkennen ook gelijktijdig dat wij niet in

soms ook iets minder als het niet zo ging als wij hadden

staat zijn dit alleen te realiseren. Daarom hebben wij als

gepland of gedacht.

Op bestuurlijk vlak hebben wij

KIMO vereniging het afgelopen jaar de samenwerking

afscheid genomen van vier leden van het dagelijkse

met andere overheden en onderwijsinstituten gezocht,

bestuur die nauw verbonden waren bij onze vereniging

waardoor wij beter in staat zijn om onze doelen kenbaar

van kustgemeenten.

Vanaf deze plaats wil ik hen

te maken en te realiseren. Wij hebben doelbewust het

nogmaals bedanken voor hun inzet en werk dat zij

onderwijs opgezocht omdat wij van mening zijn dat je

gedaan hebben voor KIMO Nederland en België. Een

niet vroeg genoeg kunt beginnen om jonge mensen

aantal jaren geleden hebben wij aan onze vereniging

bewust te maken van wat er allemaal speelt in het

ambassadeurs toegevoegd. Het afgelopen jaar hebben

mariene milieu en welke bijdrage je als mens aan de

wij daar veel profijt van gehad zowel in de ondersteuning

instandhouding van het ecosysteem kunt leveren. Wij

als bij de planvorming hebben zij een prominent deel in

hebben hierbij zowel het lager, middelbaar en hoger

het

onderwijs betrokken. We zullen deze lijn in 2014

afgelopen

jaar

bijgedragen.

Het

ligt

in

het

voortzetten.

de

aantal

overheden en organisaties hebben het afgelopen jaar

internationale bestuursleden van KIMO is het afgelopen

meer aandacht gekregen. Via contacten in Brussel

jaar een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de

konden wij een bijdrage leveren bij de planvorming om

structuur van de internationale organisatie en hoe deze

een van onze projecten (Fishing for Litter) te promoten

beter naar de toekomst kan worden ingericht zodat wij

en

efficiënt en doelbewust kunnen mee participeren in

onderzoeksinstellingen.

Europa. Onze Internationale organisatie is gegroeid naar

In 2013 zijn er verschillende projecten voortgezet of

meer dan 160 kustgemeenten in 16 landen in Europa.

gestart. Allereerst ons Fishing for Litter project. In

Daarvoor is een slagvaardig en adequaat internationaal

Zeeland en Zuid-Holland hebben wij met behulp van

tijd

uit

te

breiden.

Met

een

kennis

de

hierover

samenwerking

over

te

met

voor

voornemen van het bestuur om het aantal ambassadeurs
komende

Ook

wij

met

jaar

toewensen.

waarbij

wij

komende

dragen

andere

aan

KIMO Nederland en België is een vereniging van lokale overheden die haar doelstellingen in overleg met andere overheden en
organisaties wil bereiken. Haar leden zijn verkozen volksvertegenwoordigers en zullen altijd via democratische en
parlementaire wegen haar doelen willen bereiken.
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