Nieuwsflits BPG januari 2020
Aan de leden en relaties van BPG,

Graag aandacht voor de volgende berichten:
•

Inschrijven voor bijeenkomst over de eikenprocessierups

Samen met de VBNE organiseert het Brabants
Particulier Grondbezit een bijeenkomst voor BPG(tevens VBNE-) leden over de omgang met
eikenprocessierups in bos en natuur. Leden van
VBNE zijn alle medewerkers van en eigenaren
aangesloten bij FPG, Natuurmonumenten,
Staatsbosbeheer, de Landschappen, het Rijksvastgoedbedrijf en Natuurnetwerk Gemeenten.
Niet-leden kunnen zich aanmelden, maar bij overtekening gaan leden voor. Ook worden er kosten
in rekening gebracht voor niet-leden. Op het programma staan in ieder geval de volgende
onderwerpen: aansprakelijkheid, beheer en Arbo.
U bent van harte welkom!
•

Aanmelden voor de bijeenkomst op donderdag 20 februari van 10:00 tot 13:00 uur op
Landgoed Gorp en Roovert in Goirle (incl. lunch)

•

Oproep voor BPG-vertegenwoordiging in het SSiB Regio overleg

BPG is uitgenodigd om deel te nemen aan de overleggen met de ‘Samen Sterk in Brabant’-Boa’s.
Het hoofdthema is ‘Samenwerking versterken’ waarbij o.a. de regioplannen worden besproken.
Hierin worden de handhavingsacties in en rond de natuurgebieden concreet gemaakt. In de
kalender vindt u de data plus bijbehorende regio. U kunt zich aanmelden via r.debont@bpgrondbezit.nl
•

Informatiebijeenkomst ‘grond voor voedselbossen’

Groen Ontwikkelfonds Brabant stelt op 5 locaties in Brabant 15 hectare grond beschikbaar voor
de aanleg van een voedselbos. De percelen kunnen worden gekocht of gepacht. Lees hier meer
over de locaties en over de inschrijfvoorwaarden.
Heeft u interesse om op één of meer locaties een voedselbos aan te leggen, kom dan
op woensdag 22 januari 2020 naar de informatiebijeenkomst bij Helicon, Spoorlaan 21j in
Tilburg.
Aanmelden kan tot en met zondag 19 januari.

Groen Ontwikkelfonds Brabant beloont wederom 3 betekenisvolle plannen met een eenmalige
bijdrage van 5.000 euro. Dien vóór 20 februari 2020 uw plan in
via info@groenontwikkelfondsbrabant.nl
•

Ledenbericht VisitBrabant

VisitBrabant is de marketingorganisatie van de Brabantse Vrijetijdseconomie, gefaciliteerd door de
provincie Noord-Brabant. In november hebben Jacqueline van Pelt (bestuur BPG) en Sammy van
Tuyll (tevens voorzitter Stichting Vrienden van Brabantse Landgoederen) gesproken met directeur
Heleen Huisjes. VisitBrabant staat open voor contact met Landgoedeigenaren, mochten er
activiteiten worden gehouden waar een breder publiek welkom is. De SVBL plaatst jaarlijks
berichten over de Vriendendag en over de Hertog Jan lezing op betreffende site.
De doelstelling van VisitBrabant: meer bezoekers en meer bestedingen. De organisatie richt zich
daarom op het verleiden van de (inter-)nationale shortbreakmarkt (korte vakanties).
VisitBrabant is een stichting zonder winstoogmerk en is gevestigd in de voormalige Koninklijke
Leerfabriek (KVL) in Oisterwijk. Meer informatie kunt u vinden in het Fundament van
VisitBrabant en het VisitBrabant Meerjarenplan 2016 - 2020.
Landgoedeigenaren kunnen berichten over hun activiteiten op de website plaatsen. Hiervoor dient
u een account aan te maken via de website www.visitbrabant.com/nl
Als voorbeeld deze schermprint:

Agenda
22 januari

SSiB regio 3 (gemeenten: Best, Oirschot, Eindhoven, Veldhoven, Waalre,

13.00 uur te

Reusel-De Mierden, Bladel, Eersel, Heeze-Leende, Valkenswaard,

Nistelrode

Cranendonck en Bergeijk).

22 januari

Informatiebijeenkomst Voedselbossen te Tilburg

23 januari

SSiB regio 2 (gemeenten: Vught, Haaren, Boxtel, Meierijstad, Gemert-Bakel,

13.00 uur te

Laarbeek, Son en Breugel, Nuenen, Helmond, Geldrop-Mierlo, Someren,

Nistelrode

Asten, Deurne).

30 januari 2020

SSiB regio 5 (gemeente Altena, Heusden, Waalwijk, Loon op Zand,

10:00 uur te

Geertruidenberg, Drimmelen, Moerdijk)

Giessen
5 februari

Brabantse dag van de Omgevingswet
https://www.omgevingswetinbrabant.nl/

13 februari

SSiB regio 6 (gemeente Woensdrecht, Bergen op Zoom, Steenbergen,

10:00 uur te

Halderbergen, Etten-Leur, Rucphen, Zundert, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau)

Bergen op Zoom
20 februari

Bijeenkomst BPG / VBNE, Eikenprocessierups te Goirle

18 april

Landgoeddag | Landgoed Prattenburg, Rhenen
Binnenkort presenteren we het programma van deze voorjaarseditie van de
Landgoeddag. Lees meer...

25 juni

ALV BPG + 100 jaar Landgoed Jagershagen (avond)

14 november

ALV BPG (middag)

Met vriendelijke groet,
René de Bont
Regiocoördinator BPG
T: 0183-400 533 / 06-2358 6485
E: r.debont@bp-grondbezit.nl
W: www.bp-grondbezit.nl
Volg de FPG op Twitter of LinkedIn

