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Tilburg, Hannie van

Van: Lugt, Arjen van der
Verzonden: maandag 26 augustus 2019 12:09
Aan: OW-Info
Onderwerp: FW: WBL Magazine augustus 2019

Graag inboeken als ingekomen stuk voor de gemeenteraad van Oudewater. 
 
Met vriendelijke groet,  
 

 
 
Arjen van der Lugt 
Raadsgriffier 
 
E: a.lugt@oudewater.nl 
T: 06 – 30 25 64 79 
 

Van: Jan Kooijman [mailto:jankman@ziggo.nl]  
Verzonden: woensdag 21 augustus 2019 15:24 
Aan: 'Griffie'; griffie@ijsselstein.nl; griffie@montfoort.nl; !Griffie-oudewater 
CC: 'theohattink'; 'Tineke Honkoop' 
Onderwerp: WBL Magazine augustus 2019 
 
Dag medewerkers van de griffie, 
 
Willen jullie dit bericht s.v.p. doorgeleiden naar de raads‐ en commissieleden? Dank daarvoor.  
 
Hieronder de link naar het aprilnummer van de Werkgroep Behoud Lopikerwaard, dat online is te lezen. 
www.werkgroepbehoudlopikerwaard.nl/wp‐content/uploads/2019/08/WBL‐Magazine‐augustus‐2019‐digitaal.pdf 
 
Leden/donateurs ontvangen drie keer per jaar een papieren versie. Interesse? Aanmelden kan via: 
www.werkgroepbehoudlopikerwaard.nl/lid‐of‐donateur‐worden/   
 
Hartelijke groet namens Werkgroep Behoud Lopikerwaard,  

Jan Kooijman ● Moerasbos 25, 3411 WD Lopik ● telefoon thuis: 0348-553006 ● telefoon mobiel: 06-
13517133 ● email: jankman@ziggo.nl ●   

 







manieren goed aan de “groene” weg

Ik wensu veel leesplezier!



en laten dat dan ook horen. Eerlijk iseerlijk, langszo’n

Een aantal functionarissen bij de
Werkgroep Behoud Lopikerwaard

isook via deWBLper e-mail bereikbaar:



In Lopikerkapel iszo’n project onder de

werkgroep ” knijperen” teMontfoort,

duurzaamlopikerwaard.nl/
zwerfvuilambassadeurs-gezocht/

blad “ Dichterbij” een special gewijd
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Na grondige restauratie

Graf Herman deMan onthuld



130.000 kWh. Om het dak te kunnen

laadpalen voor elektrischeauto’sop

Vrijwilligersmet veel kennisen ervaring

Hulp bij verduurzaming in IJsselstein



gepubliceerde verslag ‘Visie op de
linten’ probeert een goed onderbouwd

lijvig document met zijn 89 pagina’sen

Trendsen beleidsstandpunten gemeenteLopik

Visie op de linten



“Geen koeienmeer in het grasmaar
muggen in het moeras”, of wordt de
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kan veel “mits” onze leefkwaliteit er
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Ondernemingen……
Dusburger en



dergelijk groot “buiten” te kunnen





Deboer noemt deze ziekte “scherp in”

Vooral Salmsteke heeft ‘potenties’ en is

Samenwerkingsovereenkomst ondertekend

Rabobank enWBL



“DeRabobank wil bijdragen aan dewelvaart en het welzijn in onze lokale leefomgeving. Zo kanWerkgroep

bloeiende bermen.” Dit schrijft directievoorzitter Hans Benard in zijn voorwoord van het zomernummer van
“Dichterbij” , het magazine voor leden van Rabobank UtrechtseWaarden e.o.
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2017 geldende veiligheids-normen,
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Opmeesteplaatsen hoog genoeg

Lekdijk wordt versterkt



project betrokken. “Samenwerken we

perfect past in deomgeving”, aldus

Definitief vastgesteld

Dijkversterkingsproject Salmsteke



Een compact en eenduidig dijkprofiel

Behoud van het waardevolle
cultuurlandschap binnendijks

inzetten van
innovatieve, duurzameen uitbreidbare
maatregelen, met daarbij een aantal

Maatschappelijk meest verantwoorde
investering, gelet op de doelmatigheid

herstel van kleiputten



22 april 2016 het Klimaatverdragvan

2), maar ookmethaan en

Opgericht:

Coöperatie Lek en IJssel StroomU.A.



35TWh duurzameenergie. Omdat dat

In Nederland zijn 30 regio’sgevormd.
Deze regio’smoeten elk eenRegionale

). Deze regio heet

Op 13 juni jl. heeft het bestuur van deEnergie
Stroomeen presentatiegegeven over deplan
coöperatie in deze regio. Depresentatie is te z
http:/ /duurzaamlopikerwaard.nl/energie-coo







Latenwebeginnenmet onze “klanten”,

“buiten” zijn gaanwonen, maar

Hortensia’shebben in het algemeen

(in de Lopikerwaard isdat klei

Een update

Erfvogelproject Lopikerwaard



Dat iseen ‘Gouden regel” die heel veel

Conclusie van ons: alshortensia’s

Informatie van DeVlinderstichting

Tuinvlindertelling 2019
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