
Geachte mevrouw/heer, beste relatie, 

Hierbij laat ik u weten dat onze zeer gewaardeerde heemraad Berend Jan 
Bussink per 1 februari 2022 afscheid neemt van ons waterschap. 

Berend Jan Bussink was bijna zeven jaar lid van het dagelijks bestuur en 
was in die hoedanigheid verantwoordelijk voor onder andere financiën, 
vaarwegbeheer en het stroomgebied van de Oude IJssel. Voor die tijd 
was hij als bestuurder actief bij andere overheden in onze regio. Zijn 
persoonlijkheid, zijn kennis en jarenlange bestuurlijke ervaring hebben het 
waterschap enorm vooruitgeholpen. 

Hij gaat nu genieten van zijn pensioen en alle uitdagingen die verder op zijn 
pad komen. 

Berend Jan heeft met veel mensen in ons gebied samengewerkt, waaronder 
met u/uw organisatie. Wij hadden hem en u graag in de gelegenheid gesteld 
persoonlijk afscheid te nemen. Zoals u wellicht begrijpt is dit vanwege de 
coronarichtlijnen helaas niet mogelijk. 

Graag geven wij u de mogelijkheid op een andere manier afscheid te nemen. 
U kunt hem een persoonlijke boodschap sturen via het bestuurssecretariaat 
van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. Of u kunt 
mailen naar secretariaat@wrij.nl 

Met vriendelijke groet, 

Hein Pieper 
dijkgraaf Waterschap Rijn en IJssel 

Waterschap Rijn en IJssel 
WATERBEliEER: VEILIG EN OP MAAT 
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