Nieuwsflits BPG Juni 2020
Aan de leden en relaties van BPG,
Graag aandacht voor de volgende berichten. Mail of bel gerust als u vragen heeft.
1. Van de bestuurstafel
Het bestuur heeft via ZOOM
vergaderd. Het plan is om de ALV
volgens de nieuwe eisen van Sociale
Afstand te houden, op
donderdagavond 3 september. Op
Kasteel Heeze kan hier invulling aan
worden gegeven. Graag alvast deze
datum noteren, we hopen u aan het
einde van deze maand de
uitnodiging te kunnen mailen.
Thuisblijvers kunnen dan via ZOOM
inloggen.
Tevens willen wij met u ervaring op gaan doen met regionale bijeenkomsten (Landgoedtafels)
waarbij het idee is elkaar in kleine groepen van ca. 10 personen ‘aan de keukentafel’ informeel te
ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Elk lid kan daarbij een (landgoed-)eigenaar uitnodigen
die geen lid is. Uit twee tevredenheidsonderzoeken bleek de behoefte om vaker met elkaar over
relevante onderwerpen in gesprek te gaan. Info over de aanpak volgt.
Het bestuur heeft aan gedeputeerde Lemkes-Straver voorgesteld om analoog aan Gelderland een
Wolvencommissie te starten. Hierbij willen wij inzetten op beleidsruimte voor passend beheer.
Tevens is het voorstel om met GS-leden op locatie het gesprek aan te gaan.
Naast ‘vereniging’ en ‘lobby’ zet BPG in op ondersteunende projecten. Via de provincie wordt
ingezet op realisatie NNB en op uitbreiding van het bosareaal, samen met de achterban. Voor de
komende jaren wordt gezocht voor ondersteuning van eigenaren om het watersysteem per
beekdal en in de haarvaten per eigenaar op orde te brengen.
Van Gogh NP: de samenwerking wordt afgestemd met leden in het gebied, met voorzitter Yvo
Kortmann en met de projectleider Brabant Bodem. We willen duidelijkheid over de mogelijkheden
voor onze leden.
In de eerste weken van juni start BPG een brede 0-meting voor de ledentevredenheid. Bericht
volgt.
Tot slot, er is een vacature voor 1 van de 2 zetels ‘natuurterreinen’ in Waterschap de Dommel.
BPG kijkt naar de toekomst en roept tevens kandidaten op, om zitting te nemen in een van de
commissies.

2. Gezocht: bestuurder voor de zetel ‘natuurterreinen’ in Waterschap de Dommel
Vanwege het vertrek van één van de waterschapsbestuurders ‘natuurterreinen' is de VBNE per
direct op zoek naar een nieuwe waterschapsbestuurder.
Bestuurder voor natuurterreinen in Waterschap de Dommel
https://nieuwsbrief.bratpack.nl/uploads/251/files/vacature-waterschapsbestuurder-voornatuurterreinen-1-waterschap-de-dommel-002.3a5068.pdf
Einde reactietermijn :

tot uiterlijk 25 juni 2020

NB. Vanuit BPG attenderen wij u op de mogelijkheid om (tevens) te solliciteren voor commissielid.
3. Update Coronamaatregelen
Vanuit BPG hebben Liesbeth Hermanussen-Thijssen en René de Bont input geleverd om tot
werkbare landelijke protocollen te komen. Hieronder vindt u de link naar het protocol wat gebruikt
kan worden door natuurterreineigenaren.

➢ Noodpakket voor banen en economie (update 28-5-horeca, recreatie,
monumenten)
Het kabinet heeft op 28 mei het al eerder verlengde noodpakket banen en economie verder
uitgebreid. De maatregelen lopen nu een maand langer door tot 1 oktober 2020. Daarnaast is de
regeling voor MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie en evenementen vernieuwd.

Lees meer...
➢

Steeds meer corona-protocollen beschikbaar [Update 27-5: nu ook
natuurterreinen]

Op verschillende fronten wordt gewerkt aan corona-protocollen die werk en ondernemen in
coronatijd mogelijk moeten maken. Aan een aantal daarvan levert FPG een bijdrage.

Lees meer...
4. Oproep Leden in stroomgebied Brabantse Delta
Het waterschap nodigt BPG en haar achterban uit om inbreng te leveren voor de plannen voor de
komende jaren te maken. Het Waterbeheerprogramma 2022 - 2027 is zo´n plan. Graag uw mening
over hoe zij die taken in de toekomst het beste uit kunnen voeren. Bekijk de filmpjes over zeven
onderwerpen die in het Waterbeheerprogramma centraal staan. Leden uit dat gebied kunnen
daarna de vragen beantwoorden. Dat duurt maar een paar minuten. Maak een keuze uit die
onderwerpen en vragen die u belangrijk vindt!
Wilt u later dit jaar in gesprek gaan met het waterschap? Laat dan uw e-mailadres achter op de
website: www.brabantsedelta.nl/toekomst-van-water?origin=/toekomstvanwater
Agenda
3 september

Voorlopig: ALV BPG (avond) Kasteel Heeze

19 september

FPG Landgoeddag | Landgoed Prattenburg, Rhenen

23 september

Ontmoeting in het groen; voor Groene Boa’s, Beheerders en Eigenaren
Landgoed Tongelaar te Mill
https://ssibbrabant.nl/

14 november

ALV BPG (middag): noteer alvast deze datum!

