
CV ABDELAZIZ DANJAOUI  

Naam:   Abdelaziz Danjaoui ( ingenieur specialist stedelijk 

waterbeheer) 

Adres:   Agger 35 

Postcode:   4617 NM 

Woonplaats:  Bergen op Zoom 

Telefoon:   0167-563279 

Nationaliteit:  Nederlands – Marokkaans   

Geboortedatum:  01-4-1964 

Burgerlijke staat:  gehuwd 

Kinderen: Ik ben vader van drie prachtige kinderen.  

1 dochter en 2 zoons  

Maatschappelijke functies 

Van 2014 tot 2018 gemeenteraadslid in Bergen op Zoom geweest. 

Beroep: 

Beleidsmedewerker riolering en stedelijk water bij Gemeente Steenbergen  

Opleiding: 

HTS Civiele Techniek (weg- en waterbouwkunde) van Avans Hogeschool in 

’'s-Hertogenbosch 

 

 



Motivatie 

Ik ben Abdelaziz Danjaoui Nederlands van Marokkaanse afkomst en wil 

met mijn achtergrond en ervaring in Waterbeheer, weg- en waterbouw, 

ruimtelijke ontwikkeling, de samenwerkingsrelaties met Marokko op het 

gebied van watermanagement en waterbeheer verder versterken. Vraag 

een buitenlander wat ze weten van Nederland en veel mensen zullen 

windmolens, tulpen, kaas en Van Gogh noemen; en dat Nederland onder 

zeeniveau ligt en heel goed is in watermanagement. Ons waterbeheer 

behoort tot de belangrijkste iconen van Nederland en dat is iets om trots 

op te zijn. We hebben een rijke historie op het gebied van waterbeheer, 

het heeft ons land gevormd en we hebben door de jaren heen veel kennis 

en kunde opgebouwd op het gebied van waterbouw, watertechnologie en 

watergovernance.   

Graag wil ik die kennis dan in de toekomst ook inzetten voor het land van 

mijn herkomst. Als we mensen op deze wereld willen helpen bij de aanpak 

van watervraagstukken, dan is onze kennis en ervaring natuurlijk 

waardevol. Universiteiten, kennisinstellingen en ingenieursbureaus kunnen 

deze kennis verspreiden en delen met hun counterparts. Bijvoorbeeld door 

medewerkers van waterschappen naar Marokko  te sturen en 

samenwerkingsverbanden op te zetten. Uitwisseling van kennis en 

ervaringen helpt wederzijds tot meer begrip en verdieping. Er is interesse 

van de hele wereld,  aan watertechnologie en producten van Nederland. 

Als water specialist / ambassadeur  wil ik graag meehelpen dat de 

Topsector Water werkelijk de Stap gaat  zetten van ‘aid’ naar ‘trade’ Dus 

in een internationale samenwerking niet beginnen met het op eigen 

kosten  mooie visies en deltaplannen te ontwikkelen,maar ‘gewoon’ door 

te laten zien dat wij beschikken over bijzondere hoogwaardige 

technologie, die de landen kunnen inzetten voor de aanpak van hun 

watervraagstukken.  Door de afwisseling van natuur en architectuur, 

dorpen en steden, weilanden en polders, raakte ik overtuigd van de kracht 

van Nederland een klein landje dat eeuwenlang werd geteisterd door 

oorlog en rampspoed. De Tachtigjarige Oorlog, de Tweede Wereldoorlog, 

de watersnoodramp: Nederland is niet ongeschonden gebleven. 

Desondanks of juist dankzij al deze ervaringen is Nederland niet klein 

meer. Internationaal maakte het geschiedenis met succesrecepten op 

terreinen als economie en waterbeheer.  

Ik vind het belangrijk, dat we droge voeten houden en wil een bijdrage 

leveren aan de strijd tegen het water. Aandacht voor sterke dijken, een 

goede waterkwantiteit, waterkwaliteit en waterveiligheid. Meer 

mogelijkheden om ook in de klas aandacht te besteden aan de 

watersnoodramp van 1916, aan het besef van de kwetsbaarheid van 

ons land en aan het belang van een goed waterbeheer. 



Ik kom uit een echt sociaaldemocratisch nest en ik vind dat de mensen 

met veel inkomen best meer (waterschaps)lasten kunnen betalen en dat 

mensen met de laagste inkomens kwijtschelding moeten krijgen.   

Graag zet ik mij ook de komende vier jaar maximaal voor u in. Door een 

eerlijke lastenverdeling en een goede kwijtscheldingsregeling. Met oog 

voor landschap en biodiversiteit door zoveel mogelijk natuur en 

recreatieve voorzieningen te koppelen aan onze waterprojecten. 

Ik wil een waterschap dat robuust is ingericht en voorbereid op de 

toekomst, zuinig met belastinggeld, natuur, energie en cultureel erfgoed. 

De klimaatverandering heeft gevolgen voor alle regio’s in de wereld. De 
ijskappen smelten en de zeespiegel stijgt. In sommige regio’s komen 

extreme weersomstandigheden en overstromingen steeds vaker voor, 
terwijl andere vaker met extreme hitte en droogte te kampen hebben. Dit 

zal de komende decennia alleen maar toenemen. Als water opwarmt, zet 
het uit. Tegelijkertijd smelten door de opwarming van de aarde de 

ijskappen en gletsjers. Door deze ontwikkelingen stijgt de zeespiegel, wat 

weer leidt tot overstromingen en erosie in kustgebieden en laagland met 
grote gevolgen voor dieren, het weer en voor mensen,die nu al merkbaar 

zijn. Hittegolven, kwaliteit van de leefomgeving en leefbaarheid, 
waterzuivering, verzilting. Het behoud van cultuurhistorisch landschap in 

relatie tot veiligheid en waterberging gaan wat mij betreft hand in hand. 
Het zijn zaken die onze inwoners raken. Graag zet ik mij in voor de 

inwoners van West Brabant om zo duurzaam mogelijk te investeren in 
water en klimaatbestendige steden in West Brabant. 

In samenwerking met gemeenten in West Brabant en  het waterschap  en 

de provincie moet meer  natuurlijk zwemwaterlocaties komen waar veilig 

en gezond gezwommen kan worden. Met die inzet wil ik graag het bestuur 

van het waterschap in! 

ONS Water is voor mij de partij waar deze belangen in hun 

gezamenlijkheid het best tot hun recht komen. Voor nadere informatie 

verwijs ik u graag naar de website van ONS WATER (www.onswater.com) 

of naar mijn email (azizdanjaoui@gmail.com) 


