
Uitnodiging voor de leden van CDA 

Beste dames en heren, 
 

Op 20 juni a.s. organiseert de Buitenlandcommissie van het CDA Brabant een bezoek aan 
diverse EU-projecten in Brabant. Het is mij een genoegen u hiervoor onderstaande uitnodiging te 
doen toekomen. Allen welkom - we willen graag laten zien dat er ook langs de zuidgrens goed 
grensoverschrijdend wordt samengewerkt. 
 
 

***Uitnodiging*** 
Europa actief in Brabant 

 
Vraagt u zich ook wel eens af wat die bouwborden met de Europese vlag langs de weg of in stad of 
dorp betekenen? Wist u dat de Europese Unie (EU) al jaren samenwerkt met de lokale en regionale 
overheden om projecten in de regio extraondersteuning te geven. Mede met Europees geld krijgen 
mensen bijvoorbeeld een omscholingscursus voor werk en krijgen ondernemers ondersteuning bij 

innovatieve ontwikkeling. Ook wordt er gewerkt aan energie, cultuur, toerisme en natuurbehoud. De 
Buitenlandcommissie van het CDA Brabant wil er graag meer van weten en brengt op 20 juni a.s. een 

werkbezoek aan diverse EU-projecten in Brabant. 
Wanneer u belangstelling heeft om deel te nemen 

aan deze activiteit dan kunt u zich aanmelden bij Martin Bos via martinbos@cdabrabant.nl 
 
 
Globaal programma: 
 
Voormiddag (10.00-12.00 uur): 
Voor de middag brengen we een bezoek aan het project ‘Grenzeloos Wandelen’ te Castelré in de 
gemeente Baarle-Nassau. Het project Grenzeloos Wandelen is een Europees samenwerkingsproject 
binnen het Interreg IVA-programma Grensregio Vlaanderen-Nederland (Europees Fonds Regionale 
Ontwikkeling). Met als ambitie om de wandelrecreatie in het grensgebied van Vlaanderen en 
Nederland op een structurele manier naar een hoger niveau te tillen door een hoogwaardig aanbod te 
creëren. Het project wil de grensstreek als wandelgebied op de kaart zetten door een vervollediging 
van het kwalitatief wandelaanbod en door optimalisering van het onthaal voor de wandelrecreant. Het 
projectgebied omvat een groot deel van het gewest Vlaanderen en een fors deel van de provincie 
Noord-Brabant in Nederland. 
 
Middag (12.00-13.30 uur): 
We gebruiken gezamenlijk de lunch, welke u zal worden aangeboden vanwege Lambert van 
Nistelrooij, lid van de EVP-fractie in het Europees Parlement.   
 
Namiddag (13.30-16.00 uur): 
Na de middagmaaltijd brengen we een bezoek aan Zorgboerderij “De Schans” te Chaam. De Schans 
maakt voor zorg en ondersteuning gebruik van de diensten van de Stichting Prisma. Deze 
zorgboerderij is mede tot stand gekomen door een bijdrage vanuit de EU LEADER-gelden 
(Plattelandsontwikkelingprogramma/Leader+).  
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>> In of na de middag zullen we ook aandacht besteden aan ‘Cittaslow’. Cittaslow is hét internationale 
keurmerk voor gemeenten die op het gebied van leefomgeving, landschap, streekproducten, 
gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie en behoud van identiteit tot de top behoren. Meer 
daarover kunt u lezen op de website www.cittaslow-nederland.nl De Gemeente Alphen-Chaam is de 
eerste en vooralsnog enige gemeente van de drie zuidelijke provincies welke lid is van dit 
internationale Cittaslow-netwerk 
 
Afsluitend zeggen wij graag, ook via deze weg, onze dank toe aan mej. C. Bol voor haar vele 
voorbereidende werkzaamheden.  
 
Wij hopen op grote belangstelling vanuit de buitenlandcommissie. Ook andere geïnteresseerden zijn 
van harte welkom om deel te nemen aan dit programma. 
 
In verband met afspraken met de locaties, is het wel belangrijk voor ons te weten wie aan dit 
bezoek wenst deel te nemen. Aanmelden is dus noodzakelijk en dit kan zoals gezegd bij 
ondergetekende.  
 
Na uw aanmelding ontvangt u t.z.t. meer informatie, waaronder het definitieve programma. 
 
Alvast bedankt voor uw medewerking.  
 
 
Martin Bos,  
Secretaris Buitenlandcommissie CDA Brabant 
 
	
 
Martin BOS 
CDA Europabureau Zeeland/Brabant 
Kantoor Nederland Europarlementariër Lambert VAN NISTELROOIJ (CDA) 
Nederlandse delegatie Fractie van de Europese Volkspartij in het Europees Parlement 
Tel. 0031 – (0)6 – 52 38 57 42 
Verdere contactgegevens zie: www.lambertvannistelrooij.nl 
martinbos@cdabrabant.nl  
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