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Ruim 20 Landerdse hooibergen openen hun deuren.
Snuif de geuren van vroeger weer eens op! Ervaar met al
uw zintuigen hoe de nostalgie van weleer gekoppeld
wordt aan een eigentijdse functie in authentieke
hooibergen.
De gemeente Landerd heeft een unieke toeristische
trekker, dankzij het Hooibergen Project. Vanaf 2007 zijn
en worden er in het kader van dit project circa 25
hooibergen gebouwd in een authentieke stijl. De
hooibergen hebben een verscheidenheid aan moderne
functies. De Stichting Hooibergen Landerd e.o.
organiseert op 26 juli de eerste Landerdse Hooibergen
dag. De hooibergeigenaren stellen hun hooiberg op deze
dag open, waardoor u een unieke kans krijgt om deze
hooibergen van binnen te bekijken.
In en rond de hooibergen bruist het deze dag van de activiteiten. Voor jong en oud is er van alles te
beleven op het gebied van kunst, culinair, ambachten, etc.
De Hooibergen dag start om 10.30 uur met een officiële opening door burgemeester Bakermans, in de
hooiberg van fam. Ottens, Voor-Oventje 29, Zeeland.
Alle aanwezigen krijgen bij de officiële opening een gratis ‘Hooibergtas’ met inhoud.
Vanaf 11 uur kunt u van start, per fiets, met de auto, of een korte route te voet maken langs de
verschillende hooibergen in Reek, Schaijk en Zeeland.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om bij de opening aanwezig te zijn, dan kunt u starten op een voor u
gewenst tijdstip vanuit elke hooiberg die op de routekaart staat aangeduid.
De toegang is gratis en op aangegeven plekken ontvangt u gratis koffie, thee of limonade.
Kom genieten van al het moois dat de Landerdse Hooiberg eigenaren u te bieden hebben.
Zij ontvangen en verrassen u graag op hun eigen unieke wijze. www.stichtinghooibergen.nl/nieuws
Maandelijks een Fondsenspreekuur
Iedere tweede donderdag van de maand wordt een spreekuur
georganiseerd, op wisselende locaties in Het Groene Woud. Doel is om
meer kennis over fondsen te delen en daarmee de realisering van je
projectidee dichterbij te brengen. Heb je een concreet projectidee? Is
het moeilijk om voor uitvoering van je idee financiering te vinden?
Er zijn talloze fondsen (in de provincie, maar ook elders in Nederland)
die hiervoor mogelijkheden bieden.
Streekhuis Het Groene Woud organiseert samen met Marianne Muller
van
MORE
Projectbegeleiding
uit
Best
dit
maandelijkse
Fondsenspreekuur. Marianne Muller ondersteunde eerder succesvol
vele (grote) projectaanvragen in Noord-Brabant en in Het Groene Woud.
Het eerste Fondsenspreekuur vindt plaats op donderdag 10 september 2015 van 19.00 tot 20.00 uur in
Streekhuis Het Groene Woud, Keefheuvel 1A in Liempde. Een afspraak duurt ongeveer 20 minuten.
Aanmelden minimaal één week voorafgaand aan het spreekuur. Er zijn geen kosten aan verbonden. De
volgende datum voor het Fondsenspreekuur: 8 oktober.
Voor verdere info: Emely Jonkers-Suppers (Projectleider leefbaarheidsagenda Het Groene Woud) 0736808143; www.hetgroenewoud.com
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Geen
omzetbelasting
over
ANLb2016-subsidie
In het Agrarisch Natuur- en
Landschapsbeheer
2016
(ANLb2016) verlenen provincies
subsidie
aan
agrarische
collectieven op basis van een
gebiedsaanvraag. De collectieven krijgen een vergoeding voor het uitvoeren van agrarisch natuur- en
landschapsbeheer. Deze subsidie wordt, met uitzondering van de 'overhead' van het collectief (de
transactiekosten), doorgezet aan de agrariërs en grondgebruikers binnen het agrarisch collectief.
Lange tijd was het onduidelijk of de deelnemende agrariërs / grondgebruikers al dan niet btw verschuldigd
waren over de beheervergoeding. Om hierover uitsluitsel te krijgen, is de btw vraag voorgelegd aan het
ministerie van Financiën en aan een belastinginspecteur. De belastinginspecteur heeft intussen een
uitspraak gedaan:
'Het agrarisch natuur- en landschapsbeheer is geen prestatie (dienst) voor de omzetbelasting. Agrarische
collectieven en deelnemende agrariërs/grondgebruikers hoeven hier dan ook geen omzetbelasting over te
betalen.' Lees verder in de landelijke nieuwsbrief Agrarisch Natuurbeheer:
http://us5.campaign-archive1.com/?u=050b9b5f9a14f7a7b0929c48f&id=a8a1d437ce&e=36556b48b6
Een link naar het laatste vakblad ‘natuur, bos, landschap’ dat helemaal gaat over het nieuwe stelsel van
agrarisch natuurbeheer: www.vakbladnbl.nl/documenten/Vakblad-mei-2015-agrarisch-natuurbeheer.pdf
Vooraankondiging bijeenkomst ivm dumpingen in de natuur
Vorig jaar vonden in Brabant bijeenkomsten plaats over de ‘Aanpak dumping afval synthetische drugs’. Dit
najaar organiseert de provincie een vervolgbijeenkomst. Zet de datum vast in je agenda: dinsdag 20
oktober in het provinciehuis in ’s-Hertogenbosch. Programma-onderdelen:
Presentatie Handboek; ‘Hoe omgaan
met dumpingen?’ ; Laatste nieuws
over mogelijkheid voor compensatie
voor gedupeerde grondeigenaren;
Netwerken bouwen.

Agenda
26 juli
10 september
12 en 13 september
19 september
25 september
23 september
3 oktober
20 oktober
7 november
14 november
25 november
28 november

‘Landerdse hooibergen openen hun deuren’
Inloopspreekuur Fondsen; Het Groene Woud
Monumentendagen
Landgoeddag FPG
Nationale Natuurbeheerdag, presentatie FPG
Verdiepingsdag ‘Omgevingswet’, Noord-Brabants Natuurbeschermingsoverleg
(nieuwe wet- en regelgeving voor ruimte, milieu, infra, ontgrondingen, water)
e
3 vriendendag Stichting Vrienden van Brabantse Landgoederen
‘Aanpak dumping afval synthetische drugs’
Natuurwerkdag
ALV BPG met Landgoedbezoek
ELO / Forum for the Future of Agriculture (workshop Den Haag)
ALV FPG
Colofon:
E-mail Grondig is een digitale uitgave
van het Brabants Particulier Grondbezit,
Postbus 38, 4286 ZG Almkerk
info@bp-grondbezit.nl
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