UITNODIGING INLOOPAVOND
HERENBOERDERIJ OP ’T LIES
9 DECEMBER - 20.00 tot 21.30 uur

26 november 2019

Beste bewoner(s),
Herenboeren Op ’t Lies (tot voor kort Herenboeren Breda) gaat zich met een Herenboerderij bij u in de buurt vestigen.
Om precies te zijn op de hoek van de Sprundelsebaan en Liesdreef. Eerder ontving u al een uitnodiging voor een
kennismakingsbijeenkomst op 14 augustus. Graag brengen de initiatiefnemers u op de hoogte van de stand van zaken.
Wat is een Herenboerderij?
Een Herenboerderij is een kleinschalig, gemengd bedrijf opgericht door een coöperatie van bewuste consumenten. Ze
vormen uit hun midden zelf het bestuur en beslissen wat voor groenten, fruit en vlees geproduceerd worden.
Gezamenlijk nemen ze een boer in loondienst die de dagelijkse leiding op de boerderij heeft en op een duurzame en
professionele wijze voedsel produceert exclusief voor de leden.
Status Herenboerderij Op ‘t Lies
Op 16 november jl. heeft het stichtingsbestuur van Herenboeren Breda de statuten ondertekend en is daarmee de
coöperatie Herenboeren Op ’t Lies opgericht. De stichting heeft de naam laten wijzigen omdat dit volgens de
deelnemers beter bij de locatie past en zo ook bewoners uit Etten-Leur en Rijsbergen zich meer aangetrokken voelen.
Op 14 december a.s. houdt de coöperatie haar oprichtingsvergadering. Daarin worden alle leden die hun
intentieverklaring tot deelname hebben getekend uitgenodigd om deze intentie om te zetten in een deelname aan de
coöperatie.
Op dit moment zijn wij druk bezig met het opstellen van de pachtovereenkomst, realiseren van het bodemonderzoek,
ontwerpen van een inrichtingsplan en nagaan van vergunningstrajecten. Als alles volgens planning verloopt, zullen wij
de grond vanaf 1 januari 2020 gaan pachten van de gemeente Breda. Afhankelijk van het aantal deelnemers op die
datum, beginnen we klein om later het volledige concept uit te rollen.
Inloopavond 9 december
We hechten veel waarde aan een goede en duurzame relatie met de buurtbewoners. Daarom nodigen we u graag uit
op een inloopavond. Op maandag 9 december zijn de initiatiefnemers tussen 20.00 en 21.30 uur aanwezig in
gemeenschapshuis Liesbos. We geven geen presentatie, maar u kunt vragen stellen over de status van ons project.
Vanuit de gemeente Breda zal ook een vertegenwoordiger aanwezig zijn.
Meer informatie
Mocht u niet kunnen komen op 9 december of heeft u vragen die niet kunnen wachten, dan kunt u altijd contact
opnemen via info@herenboerenbreda.nl.
We hopen u graag te zien op 9 december!
Met vriendelijke groet,
Coöperatie Herenboeren Op ‘t Lies, voorzitter Martijn Schouw

