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Nieuwsbrief 02-2018
Van het bestuur

De Wet op de Privacybescherming is uiteraard ook op de Duurzaamheidsvallei van toepassing. Uw
naam komt in onze database voor. Wij gebruiken uw naam en e-mailadres slechts voor de
Nieuwsbrief. Als u de Nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, laat dat dan s.v.p even weten via
info@duurzaamheidsvallei.nl. U wordt dan onmiddellijk uit de verzendlijst verwijderd.
In deze Nieuwsbrief weer een aantal wetenswaardigheden, wilt u daar een toelichting op laat dat dan
even weten.
Wij wens u veel leesplezier.

Ons oor te luister leggen…..

De Duurzaamheidsvallei bestaat sinds 2014 in die tijd hebben we verschillende activiteiten verricht
en opdrachten uitgevoerd. Toch hadden we zelf behoefte aan “voeding van uit het veld”. Door de
diversiteit aan taken zou de kans kunnen bestaan dat we te veel focussen op eigen visies. We hebben
daarom besloten om een klankbordgroep te formeren. De opdracht aan de klankbordgroep is
formeel: gevraagd of ongevraagd het bestuur van de stichting Duurzaamheidsvallei van advies te
dienen. Simpel gezegd: over de schouder kijken en het bestuur de spiegel voorhouden met
betrekking tot consequenties het beleid en van besluiten. De leden van de klankbordgroep zijn:
Irene Lemmens, Michiel Wener, Jos Parren, Sjef Denissen, Johan van Cuijck. Mensen, die in hun vak
de sporen verdiend hebben.

De wandelkaart vernieuwd…..

Onze wandelroutes zijn inmiddels goed bekend.
Uiteraard worden de routes goed onderhouden
en zijn onze mensen steeds bezig om
verbeteringen aan te brengen.
Inmiddels zijn meer dan 3.000 wandelkaarten
uitgegeven. Tijd voor een update. We zijn er
trots op dat de kaarten zo in trek zijn.
De nieuwe kaarten zijn te verkrijgen bij de VV’s
in Oisterwijk en Tilburg, maar ook café
Zomerlust en Mie Pieters heeft een voorraadje.
Uiteraard kunt u de kaart ook bij ons opvragen.
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Duurzame energie

De Duurzaamheidsvallei heeft het initiatief genomen om bij de agrariërs in de Duurzaamheidsvallei
de daken te inventariseren. In samenwerking met DEC (de energiecorporatie in Oisterwijk is een
project in ontwikkeling om de relevante daken te voorzien van zonnepanelen. In de taakverdeling is
duidelijk dat wij de initiatiefnemer zijn en in dat kader de kosten voor de adviseurs hebben betaald
en dat DEC verantwoordelijk is voor de uitvoering. Nadere info? Stuur ons een e-mail.

Ons Cultureel erfgoed

Een van de taken van de Duurzaamheidsvallei is de zorg voor het cultureel erfgoed in ons gebied.
Hoog op de lijst stond de herinnering aan kasteel Durendaal. Een verdwenen jachtslot waar geen
tekeningen of schilderijen van bewaard zijn. Na zeer intensieve historische verkenningen heeft
architectenbureau MTD een ontwerp gemaakt op en nabij de authentieke locatie. Het ontwerp is
inmiddels besproken met omwonenden, bedrijven in de directe omgeving, het Waterschap, de
gemeente en de monumentencommissie. Voor de realisering wordt intensief samengewerkt met de
Heemkundekring.

De groene handdruk

In de vorige Nieuwsbrief hebben
we gemeld dat we een Groene
Handdruk hebben ontvangen en
dat we die gaan bestemmen voor
de
fietsenstalling
bij
het
parkeerterrein.
Thans kunnen we melden dat de
fietsenstalling gerealiseerd en dat
daar al gretig gebruik van wordt
gemaakt.
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Donateurs

Aangenaam verrast waren we door de vraag van enkele mensen die ons vroegen wat de
mogelijkheden waren om donateur te worden.
Onze stichting werkt zonder winstoogmerk en krijgt maar incidenteel subsidie. Voor het merendeel
moeten wij zelf “broek op houden”. Een donateur is dan een fijn steuntje in de rug.
Op dit moment is de procedure voor de ANBI status in behandeling. Dit houdt in dat uw gift zakelijk
of privé fiscaal aftrekbaar is.
Doneren van uw gift kan op verschillende manieren:
• U kunt een bedrag storten om de stichting te steunen, dit bedrag komt in de algemene
middelen en het bestuur kiest een bestemming.
• U kunt ook een bepaald project steunen, bv. Kasteel Durendaal. Uw gift wordt da
geoormerkt en bestemd voor de realisering van dit project.
Wilt u nadere informatie stuur dan even een mail aan info@duurzaamheidsvalle.nlU krijgt dan
“maatwerk”informatie

Het GOB (Groen Ontwikkelingsfonds Brabant).

Herbestemming van gronden en landinrichting behoren tot de doelstellingen van de
Duurzaamheidsvallei. We hebben een plan van aanpak opgesteld, een planning en begroting
gemaakt en zijn in overleg gegaan met Het Groen Ontwikkelfonds Brabant. In samenwerking met het
GOB zijn 2 projecten in uitvoering genomen. Voor detailinformatie kunt u contact opnemen met
info@duurzaamheidsvallei.nl

RABO Clubkas Campagne

De Duurzaamheidsvallei heeft zich ook dit jaar weer aangemeld voor de clubkas campagne van de
RABO bank. Als u lid bent van de RABO bank krijgt ook u weer de stempas om stichtingen,
verenigingen en instellingen te steunen. Als u de stemmen gaat uitbrengen denkt u dan ook aan ons?
Wij zijn u zeer erkentelijk hiervoor!

We laten zien dat we er zijn!

Lange tijd was de Duurzaamheidsvallei de stille kracht achter de schermen. We deden veel maar veel
mensen kenden ons niet.
Dat is inmiddels sterk veranderd: we zijn inmiddels verschillende malen uitgenodigd om lezingen te
houden. Verschillende (bedrijfs-)presentaties zijn gehouden en we worden regelmatig om advies
gevraagd.
Onlangs mochten we een stevige delegatie van Markdal uit Breda ontvangen. Een wandeling door
het gebied, een mooie presentatie en een leuke discussie waarin informatie werd uitgewisseld. We
zijn trots op wat we doen en dragen dat ook graag uit! Uit de reacties bleek overduidelijk dat wat we
in theorie beleiden door de praktijkmensen (agrariërs uit het gebied) positief ervaren wordt.
Cb/dv 07.18
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