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Vorig jaar heeft u van ons een brief ontvangen om mee te helpen in de aanpak van de 
overlast door de eikenprocessierups en het vergroten van de biodiversiteit. Ook dit jaar 
wijzen wij u graag op de stimuleringsregeling Landschap (STILA), een provinciale 
regeling waaraan ook de gemeente Gemert-Bakel en het waterschap bijdragen. Doet u 
(weer) mee? 
 
Ter inspiratie vindt u in de bijlage ‘Meer natuur in het buitengebied’ een interview met 
deelnemer aan STILA. 
 
STILA 
Met de regeling kunt u gebruik maken van de subsidiemogelijkheden voor aanleg van 
een natuurstrook, een weiderand, hooilandrand of voedselrand, én een bijdrage leveren 
aan een vergroening van het buitengebied. Door bloemrijke randen of nieuwe 
landschapselementen aan te leggen, wordt de omgeving niet alleen aantrekkelijker om 
te wonen, te werken en te recreëren, maar biedt het ook meer ruimte aan soorten als 
patrijs, uilen, kikkers, vogels en bijen.  
 
Wat doet de gemeente? 
De gemeente draagt financieel bij aan STILA én zet zich, ook voor de beheersing van 
de eikenprocessierups, extra in op het vergroten van de biodiversiteit. Het doel is om het 
leefgebied van de natuurlijke vijanden van de rups te verbeteren. In 2020 en 2021 zijn er 
in onze gemeente onder andere veel nestkasten voor vogels opgehangen en creëren 
we zoveel mogelijk ruimte voor het ontwikkelen van zelfregulerende, brede en robuuste, 
bermen. 
 
Stichting de Groene Heerlijckheid 
Ook Stichting De Groene Heerlijckheid zet zich actief in voor het vergroten van de 
biodiversiteit. Zij helpen graag mee met het realiseren door randen te bewerken en in te 
zaaien voor de biodiversiteit. De contactgegevens van de stichting: 
groeneheerlijckheid@hotmail.nl. 
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Belangstelling? 
Bent u geïnteresseerd in de subsidiemogelijkheden, dan kunt u vrijblijvend contact 
opnemen met de veldcoördinator in uw regio. In de Peelregio is dit Martien Vinken. U 
kunt hem bereiken via tel. 06 27 12 27 21 of mail: info@martienvinken.nl. 
 
Voor meer informatie kunt u ook de site van Brabants Landschap raadplegen: 

https://www.brabantslandschap.nl/ons-werk/advies-en-
subsidie/subsidiemogelijkheden/ 
 
 
Meer informatie 
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Mevrouw Monique van Vliet. Mail naar 
gemeente@gemert-bakel.nl onder vermelding van ons kenmerk van deze brief of bel 
naar ons algemene nummer (0492) 378 500. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens het college van burgemeester en wethouders, 
 
 
Mevrouw J.A.M. van Vliet 
Integraal beleidsmedewerker 
 
 
 
Dit document is digitaal ondertekend. 
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