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Excursie naar Home Center
Wilt u zich nog opgeven voor de avond bij Home Center, doe het dan snel!
We kijken niet alleen naar meubels, maar horen ook meer over de
filosofie van de familie Kapenga over duurzaam ondernemen.
Ook aanwezig in Wolvega is GroenLeven, een jong en dynamisch bedrijf
met Friese roots, dat gespecialiseerd is in het leveren van zonne-energie.
Het bedrijf is hoofdsponsor van sc Heerenveen.
Bedrijven onafhankelijk maken in hun energievoorziening, dat is de visie
van GroenLeven.
Schoon erf, schoon water
Het project Schoon erf, schoon water is voortvarend van start gegaan. De eerste bijeenkomst was
onlangs in Ter Idzard en verscheidene bedrijven hebben al bezoek gehad van de adviseurs van het
Wetterskip om met elkaar te zoeken naar praktische oplossingen om te voorkomen dat vervuild
water in de sloot terecht komt. De eerste toekenningen van de provincie voor de subsidie van
€ 1000,- om benodigde maatregelen uit te voeren, zijn ook al binnen.
Wilt u ook meedoen en in aanmerking komen voor de subsidie, ga dan voor meer informatie naar

www.schoonerfschoonwater.frl.
Natuur enquête
In samenwerking met de Leeuwarder Courant willen It Fryske Gea en de Friese Milieu Federatie
graag weten wat u van de natuur in Friesland vindt.
Onder natuur verstaan we al het groen in uw omgeving. Dus ook het agrarisch gebied, de
buitenruimte of uw eigen achter ‘tuin’ indien het uw boerenperceel betreft.
Als het over natuurgebieden gaat, worden hiermee de beschermde natuurgebieden bedoeld. Het
invullen van de enquête duurt ongeveer 10-15 minuten.
Doel en uitkomst enquête
De uitkomsten van deze enquête worden aangeboden aan de provincie Fryslân die momenteel bezig
is met het opstellen van een nieuw plan voor de natuur in Fryslân.
Bovendien besteedt de Leeuwarder Courant aandacht aan de resultaten in de krant. Op dit moment
is de enquête al 1.850 keer ingevuld. Hoe groter het aantal inzendingen, hoe groter het draagvlak
onder de provinciale politiek om ‘iets’ te doen met de uitkomsten.
Het nieuwe beleid t.a.v. de natuur in Fryslân kan hier mede door gestuurd worden. Daarbij is het van
belang dat niet alleen leden van bovengenoemde organisaties deze enquête invullen, maar ook
agrariërs. Vandaar dat we u er ook langs deze weg op wijzen.
Alle gegevens worden anoniem verwerkt. Graag één enquête per
persoon in vullen.
De sluitingstermijn voor inzending is uiterlijk voor 20 februari 2017.
Dit is de link naar de enquête:
https://www.surveymonkey.com/r/natuur
Het bestuur.

