
 

 

 

Stichting Boerderij en Erf A en V organiseert op  

14 november a.s. 
een symposium Herbestemming en Herontwikkeling dat wordt gehouden in Zalen-
centrum De Til Breestraat 1, 3381 BS Giessenburg, waarvoor u zich kunt aanmelden 
bij secretariaat@boerderijenerf.nl. 
  
Het programma ziet er als volgt uit:  
09.30 - 10.00 Ontvangst met koffie/thee.  
10.00 - 10.10 Opening door de heer C. Bakker, voorzitter van de Stichting Boerderij  

  en Erf A. en V.  
10.10 - 10.40 Toelichting door de heer P. den Hertog van Bureau Helsdingen op het  

 door hem uitgevoerde onderzoek naar de bestemmingsplannen.  
10.40 - 11.00 Presentatie door de heer Ir. S. Slabbers, Directeur van Bosch- 

 Slabbers-Landschapsarchitecten.  
11.00 - 11.20 Presentatie door de heer Drs. G.B. Gabry, senior planoloog van Kuiper  

  Compagnons.  
11.15 - 11.40 Pauze – Diapresentatie Beeldbank Boerderij en Erf A. en V.  
11.40 - 12.10 Presentatie door mevrouw Drs. G.M. Smid-Marsman, Directeur Ruimte  

 en Mobiliteit van de provincie Zuid-Holland.  
12.10 - 12.30 Presentatie door de heer D. van der Borg, burgemeester van de ge- 

meente Molenwaard.  
12.30 - 13.30 Lunch - Diapresentatie Beeldbank Boerderij en Erf A. en V.  
13.30 - 15.00 Paneldiscussie olv dagvoorzitter Drs. C.D.J. (Cees) Koomen, directeur  

 van stichting Boerderij en Landschap.  
15.30 - 16.00 Afsluiting door de dagvoorzitter met aanbevelingen voor provincie en  

gemeenten om tot praktische oplossingen te komen en door de voorzit- 
ter van de Stichting Boerderij en Erf A. en V.  

 
Afsluiting met een hapje en een drankje - Diapresentatie Beeldbank Boerderij en Erf 
A. en V.  
 
De kosten voor het symposium zijn € 50,00.  
Leden van Boerderij en Erf A. en V. betalen € 25,00.  
U wordt verzocht dit bedrag uiterlijk 01 oktober over te maken op bankrekening 
166239615 t.n.v. Boerderij en Erf inzake Masterplan.  
Aan bedrijven of organisaties willen we de gelegenheid geven informatiemateriaal 
voor de belangstellenden neer te leggen.  
Wij verzoeken u daarover vooraf contact op te nemen met de secretaris, P.A. Eike-
lenboom, telefoon 06-53759618 of secretariaat@boerderijenerf.nl  
Ook kunt u zich aanmelden als deelnemer aan de Paneldiscussie. Onze voorzitter, 

de heer Bakker, zal vervolgens met u daarover contact opnemen. 
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