UITNODIGING DETAILHANDEL ZEELAND
VEEL WINKELIERS KOMEN EEN OVERSTROMING NIET TE BOVEN!
Ondernemen is vooruitzien. Kijkend naar de toekomst zien we veranderingen in ons klimaat: een
stijgende zeespiegel, meer en hevigere regenval. Onze dijken en de Deltawerken zorgen voor een
grote mate van veiligheid, maar een overstroming is nooit helemaal uit te sluiten. Recent stonden de
kelders in Zeeuws-Vlaanderen nog blank door overvloedige regenval. Hoe bereid ik me daar als
winkelier op voor? Hoe beperk ik de schade? Wat moet ik dan weten en hoe word ik geïnformeerd?
Vragen waaraan de Provincie Zeeland en de Veiligheidsregio Zeeland in het Europese project Flood
Aware vorm en inhoud geven.
Snel herstel
Het herstel van de detailhandel na een overstroming is van groot belang voor de vitaliteit van de
Zeeuwse economie in het algemeen en voor u als ondernemer in het bijzonder. In
bewustwordingscampagnes werd deze bedrijfstak nauwelijks aangesproken.
Flood Aware brengt hier verandering in. Samen met u als ondernemer willen wij een specifieke
campagne gericht op de detailhandel ontwikkelen. Een campagne die uw vragen beantwoordt en u
helpt effectieve maatregelen te treffen.
Denk met ons mee
Wij nodigen u van harte uit om met ons mee te denken. Aan de hand van een "levensecht"
overstromingsscenario willen we met u in gesprek over hoe u benaderd en betrokken wilt worden
wanneer een overstroming dreigt. Wanneer wilt u welke informatie ontvangen? En op welke wijze?
Uw antwoorden vertalen wij in een aansprekende campagne die detaillisten helpt zich optimaal voor
te bereiden op overstromingsrisico's.
Denkt u ook na over de toekomst van uw onderneming? Mis deze kans dan niet. Meld u aan en doe
mee met de workshop!
Wie: Detailhandel Zeeland
Wanneer: Woensdag 25 juli 2012 19.00u-22.00u
Waar: Hotel Van der Valk, A. Fokkerstraat 100, Goes
Aanmelden: vóór 24 juli 2012 via floodaware@zeeland.nl o.v.v. uw naam, naam en locatie van uw
onderneming en branche.
Meer informatie over het project vindt u op onze website: www.flood-aware.com

