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Peter van der Velden  
nieuwe voorzitter Vewin

Peter van der Velden is de nieuwe voorzitter 

van Vewin, de Vereniging van waterbedrij-

ven in Nederland. Per 1 januari 2018 is hij 

Cees Veerman opgevolgd, die de functie van 

voorzitter vanaf 2011 heeft bekleed. Van der 

Velden heeft ruime ervaring in het openbaar 

bestuur. Zo is hij onder meer burgemeester 

geweest in Emmen, Bergen op Zoom en 

Breda. Recentelijk was hij waarnemend 

burgemeester in Dordrecht. Vanaf 2015 

is hij voorzitter van de Coöperatie Werk 

en Vakmanschap.  Daarnaast bekleedt hij 

diverse bestuurlijke en toezichthoudende 

functies in het (semi)publieke domein.

Van der Velden over het belang van Vewin: 

‘We vinden het in Nederland heel normaal 

dat iedereen beschikt over goed en voldoen-

de water. Dat is een gelukkige omstandig-

heid, want op veel plaatsen in de wereld is 

het helaas anders. Dat er hier altijd veilig 

drinkwater is, is te danken aan grote in-

vesteringen en de inzet van duizenden 

professionals van de waterbedrijven. Dat 

wordt vaak over het hoofd gezien. Vewin 

brengt als lobbyorganisatie deze bedrijven 

bij elkaar. Het is een eer als voorzitter een 

bijdrage te mogen leveren aan deze belang-

rijke organisatie.’

Vewin lanceert nieuwe website

Vewin heeft haar website vernieuwd. De 

belangrijkste taak van Vewin is het in  

Den Haag en Brussel behartigen van 

de belangen van haar leden, de tien 

Nederlandse drinkwaterbedrijven. De nieu-

we website sluit hierop aan, door de meest  

actuele standpunten en nieuwsberichten in 

één oogopslag centraal te presenteren. 

Alle informatie op de website is geordend 

naar voor de drinkwatersector belangrijke 

thema’s. Dit verbetert de zoekfunctie en ver-

groot de toegankelijkheid. De site is nu ook 

responsive gemaakt, waardoor hij zich aan-

past aan de schermen van verschillende for-

maten tablets, smartphones, laptops en pc’s.  

 

Zelf een kijkje nemen? 
www.vewin.nl. 


