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Informatieve	  bijeenkomst	  over	  verplaatsing	  van	  (Vlaamse)	  schuren	  	  
Op	  woensdag	  8	  juli	  2015	  organiseert	  Stichting	  de	  Brabantse	  Boerderij	  een	  bijeenkomst	  over	  het	  
verplaatsen	  van	  ruraal	  erfgoed.	  De	  bijeenkomst	  geeft	  inzicht	  hoe	  de	  verplaatsing	  werkt	  en	  hoe	  
partijen	  dit	  kunnen	  versterken.	  De	  bijeenkomst	  vindt	  plaats	  in	  de	  gereanimeerde	  Vlaamse	  schuur	  
aan	  de	  Boxtelseweg	  9	  te	  Olland	  en	  start	  om	  14.00	  uur.	  	  
	  
Nieuwe	  rol	  overheid	  
Stichting	  de	  Brabantse	  Boerderij	  verplaatst	  waardevolle	  bijgebouwen	  die	  verloren	  dreigen	  te	  gaan.	  
Hiervoor	  heeft	  de	  stichting	  een	  nieuw	  verdienmodel	  ontwikkeld	  en	  gaat	  zij	  uiterst	  innovatief	  te	  werk.	  
De	  bijeenkomst	  geeft	  inspiratie	  hoe	  de	  lokale	  overheid	  op	  een	  vernieuwende	  manier	  invulling	  kan	  
geven	  aan	  haar	  rol.	  	  
	  

	  
Voor	  wie	  en	  wat	  
De	  bijeenkomst	  is	  speciaal	  voor	  gemeentebestuurders,	  ambtenaren,	  makelaars,	  bouwondernemers	  
en	  andere	  professionals	  in	  Het	  Groene	  Woud	  die	  zich	  bezig	  houden	  met	  vergunningverlening,	  
verplaatsing,	  restauratie	  en	  herbouw	  van	  erfgoed.	  Er	  wordt	  specifiek	  gekozen	  voor	  een	  gemixte	  vorm	  
tussen	  aanwezigen	  om	  de	  verruimde	  beleidsmogelijkheden	  op	  het	  vlak	  van	  de	  verordening	  ruimte	  
voor	  ruraal	  erfgoed	  te	  belichten.	  We	  ontdekken	  mogelijkheden	  om	  een	  impuls	  te	  geven	  aan	  behoud	  
en	  versterking	  van	  ruraal	  erfgoed	  en	  versterking	  van	  de	  lokale	  economie.	  
	  
Ruraal	  erfgoed	  in	  Het	  Groene	  Woud	  
Stichting	  de	  Brabantse	  Boerderij	  zet	  zich	  in	  voor	  het	  behoud	  van	  ruraal	  erfgoed.	  Zij	  bemiddelt	  tussen	  
eigenaren	  van	  een	  bedreigde	  schuur	  en	  nieuwe	  eigenaren	  die	  deze	  gebouwen	  een	  nieuwe	  functie	  en	  
plek	  willen	  geven.	  Omdat	  de	  schuren	  vroeger	  demontabel	  werden	  opgebouwd,	  is	  verplaatsen	  van	  
het	  erfgoed	  mogelijk.	  Verplaatsen	  van	  schuren	  binnen	  Het	  Groene	  Woud	  is	  extra	  aantrekkelijk.	  
Stichting	  de	  Brabantse	  Boerderij	  faciliteert	  de	  verplaatsing	  en	  begeleid	  de	  restauratie.	  Deze	  
ondersteuning	  heeft	  een	  waarde	  die	  kan	  oplopen	  tot	  ongeveer	  €	  15.000.	  In	  totaal	  worden	  15	  
verplaatsingen	  gratis	  gefaciliteerd,	  daarna	  worden	  de	  kosten	  doorberekend	  aan	  de	  kopers	  die	  de	  
schuur	  herplaatsen.	  	  

-‐	  Save	  the	  date	  -‐	  


