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Schoon Erf, Schoon Water wenst u een
opgeruimd 2017!
Het jaar is alweer een aantal weken op weg. Toch maken wij graag nog
van deze gelegenheid gebruik om u in deze eerste nieuwsbrief een
‘schoon’ en ‘opgeruimd’ 2017 te wensen. Het Team van Schoon Erf,
Schoon Water is alweer volop aan het werk om zoveel mogelijk
melkveehouders enthousiast te maken over het project. En met resultaat!
De eerste startbijeenkomsten staan inmiddels gepland.

Afdeling Weststellingwerf loopt op kop en
organiseert de eerste startbijeenkomst
De allereerste startbijeenkomst voor dit project vond deze week plaats in
de regio Weststellingwerf. Deze eerste bijeenkomst werd bijgewoond
door
maar
liefst
dertig deelnemers.
Binnenkort
worden meer bijeenkomsten gepland. De adviseurs praten de
deelnemers bij over de nieuwste wet- en regelgeving en geven nadere
uitleg over het verloop van het project. Daarna plannen zij met alle
deelnemers een afspraak in voor een adviesbezoek op maat op het eigen
erf.
Heeft u zich al aangemeld via www.schoonerfschoonwater.frl? Dan
ontvangt u automatisch een uitnodiging voor een startbijeenkomst bij u in
de buurt.

Melkveehouder Anton de Wit op The
Millstory: De schone erven van Friesland
Anton de Wit uit Oldeberkoop deed mee aan de pilot van Schoon Erf,
Schoon Water in Appelscha. Hij vertelt op The Milkstory waarom hij mee
deed en wat zijn ervaringen waren. Lees zijn verhaal hier!

Aanmelden voor 1 april loont!
Wilt u ook aan de slag met erfafspoeling en heeft u zich nog niet aangemeld? Meld u dan voor 1 april aan via www.schoonerfschoonwater.frl.
U heeft dan nog recht op de stimuleringsmaatregel van Provincie Fryslân.
Waarom meedoen?
• Gratis advies op maat over de inrichting van uw erf mbt erfafspoeling
• Kleine investeringen, met groot effect
• Tot 1 april heeft u recht op de stimuleringsbijdrage van 1000 euro
Heeft u vragen over het project? Wij horen het graag!
U kunt hiervoor contact opnemen met:
• Telefoon: 088 – 888 66 55
• E-mail: info@schoonerfschoonwater.frl
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Schoon Erf, Schoon Water
www.schoonerfschoonwater.frl
Disclaimer:
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie die wordt verstrekt is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid
ervan kan echter niet worden ingestaan. De informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, stuur dan een mail naar: info@schoonerfschoonwater.nl o.v.v. de naam van de nieuwsbrief
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