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Nieuwsbrief LTO Noord Oostelijk Flevoland
Jaarvergadering
Afgelopen 2 februari hebben we als afdeling weer onze jaarvergadering gehad in zalencentrum de
Open Hof te Dronten. Het eerste deel van de avond hebben we het officiële gedeelte gedaan met de
vaste agenda punten.
Als eerste een terugblik op 2017, wat hebben we in 2017 behandeld. Vervolgens de actuele
onderwerpen die spelen. Een kleine greep hier uit: Bestemmingsplan buitengebied veehouderij, erf
uitbereiding en zonneparken.
Vervolgens heeft Hubert Levers een korte toelichting gegeven op de stand van zaken m.b.t. glasvezel.
De Financiën zijn behandeld door Janny van der Eijk. Over 2018 is het vermogen met ruim € 3400,afgenomen. Dit is een bewuste keuze geweest omdat we als afdeling het geld niet hoeven op te
potten. De kas controle is gedaan door Toon Nooren en Jan Groot. Jan heeft de vergadering decharge
gevraagd over de getoonde cijfers en de aanwezigen hebben hier mee ingestemd.
Na de financiën hebben we de bestuurswisseling gehad. Cora van de Vliert, Daniëlla Wiersema, Jan
Jaap Huisman en Paul Crijns hebben het bestuur verlaten. Johan Leenders uit Swifterbant heeft het
vertrouwen van de vergadering gekregen om ons bestuur te komen versterken. Willem Tijsseling was
herkiesbaar voor een periode van 4 jaar en hier heeft de vergadering mee ingestemd.
Het bestuur bestaat nu uit de volgende personen:
Voorzitter: Willem Tijsseling
Secretaris: Vacant
Penningmeester: Janny van der Eijk
afvaardiging Lelystad: Hubert Levers
afvaardiging Dronten: Jacco Dorenbos
afvaardiging Dronten: Maarten Burgmans
afvaardiging Swifterbant: Johan Leenders
afvaardiging Biddinghuizen: Corné van Turnhout
Na de rondvraag en sluiting hebben we een korte pauze gehad om vervolgens door te gaan naar de
spreker van de avond. Dhr. Voigt uit Lelystad. De heer Voigt heeft ons het levens verhaal van Cornelis
Lely voorgehouden. Vanaf zijn geboorte tot zijn sterfdag. Met name heeft de heer Voigt stil gestaan bij
de plannen die dhr Lely had over de invulling van de Zuiderzeewerken en daarmee de realisatie van de
IJsselmeerpolders. Het was een boeiende en interessant verhaal.
Als bestuur kunnen we terug kijken op een geslaagde jaarvergadering.
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THEMA AVOND WET EN REGELGEVING LANDBOUWVOERTUIGEN
Dinsdag 12 maart hield de afdeling een thema avond "wet en regelgeving landbouwvoertuigen".
De avond werd gehouden in de mooie cursusruimte van de firma Weevers in Swifterbant.
Tijdens het openingswoord, benoemde Corné van Turnhout, de onderwerpen waar de afdeling
momenteel mee bezig zijn.
Aansluitend nam Anton Weevers ons mee door de historie van hun familiebedrijf tot waar zij nu staan.
Theo Vulink, van Fedecom informeerde de aanwezigen over de nieuwe wet en regelgeving voor de
landbouwvoertuigen.
Onderwerpen zoals T-rijbewijs, APK-plicht en kentekenplicht passeerde de revue.
Nederland heeft op deze onderwerpen nog een inhaalslag te maken tov onze Europees collegae.
De avond werd onder het genot van een hapje en drankje afgesloten.
Wij bedanken de Familie Weevers voor hun gastvrijheid en beschikbaar stellen van de locatie.
<Download de presentatie van Theo Vulink op onze website>
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Gemeente overleg Dronten, voorjaar 2019
Een delegatie van het bestuur heeft met Irene Korting en haar beleidsadviseurs Han Tissingh en Harry
Dubbelaar het halfjaarlijkse overleg gehad. Hier zijn oa de punten van onze leden weer besproken.
Hieronder een uiteenzetting van het gesprek.
Meerdere leden hebben de staat van het wegdek en fietspad van de Rietweg benoemd. Mn door de
droogte van afgelopen zomer zijn wegranden gescheurd en verzakt en ligt het fietspad, door
opdrukken van boomwortels, schots en scheef. Helaas zijn de eerste ongevallen ook al bekend.
Ook het oversteken van fietsers aan deze weg is gevaarlijk omdat het fietspad veel lager ligt ten
opzichte van de weg. LTO geeft dan ook aan dat bij oversteekplaatsen de berm over een lengte van
200 m zouden moeten worden gemaaid (ipv 50 m), daarmee is het tevens in overeenstemming met
het provinciale maaibeleid bij oversteekplaatsen. Blijf het in ieder geval bij ons melden of neem
contact op de heer Henk Mondria, verantwoordelijke bij de gemeente.
Bestemmingsplan veehouderij is in concept klaar en zal, alvorens het naar de raad gaat, met LTO
worden besproken. Wanneer de gehele procedure doorlopen is, zal het op zijn vroegst begin 2020 van
toepassing kunnen zijn.
De gemeente zal komende periode de herinzaai bij de nieuwe passeerstroken beoordelen en waar
nodig opnieuw inzaaien. Wij horen graag of u tevreden bent. Verder is het onderwerp huisvesting
arbeidsmigranten besproken. Met betrekking tot een publicatie over huisvesting aan de rendierweg
geldt dat daar nu geen concrete aanvraag voor ligt, enkele een positieve reactie op een
principeverzoek. Komt er wel een bestemmingsplan herzieningsaanvraag dan zal de buurt worden
geïnformeerd. LTO en NFO spannen zich nu in om de huisvesting voor eigen arbeidsmigranten (vb in
de pluk periode, ca 2 maanden) goed en uitvoerbaar geregeld te krijgen.
Andere onderwerpen welke behandeld zijn: glasvezelproject, participatie windmolenprojecten,
structuurvisie zonnepanelen en afvalinzameling.
Tot zover,

Inventarisatie overlast veroorzaakt vanaf gronden in beheer van terrein beherende organisaties.

Omdat we af en toe berichten krijgen dat er overlast word veroorzaakt vanaf gronden die niet
in beheer zijn bij collega agrariërs willen we inventariseren in hoeverre er overlast wordt
ervaren. U kunt o.a. denken aan overlast veroorzaakt door onkruid en ziekte druk, schaduw
werking en slechter drogen in de buurt van houtopstanden. Als voorbeelden van terrein
beheerders kunt u denken aan de verschillende overheden, Pro rail, Staatsbosbeheer en
Stichting Flevolandschap.
We ontvangen graag uw reacties: coravdvliert@gmail.com
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Landbouwfolie recycling 2019
Door een aantal veranderingen in de situatie rond plastic recycling wordt het ophalen van oud plastic
duurder. Daly plastics rekent per container een tarief van € 500 ex BTW = € 605 incl. Er is geen verschil
in tarief tussen gewoon plastic en balenplastic. Het moet wel apart gehouden worden. Als afdelings
bestuur vragen wij ons af of we door moeten gaan met de service en zo ja op welke manier.
Er zijn een aantal opties denkbaar:
1. LTO blijft het organiseren voor de leden met het verschil dat iedereen bij aflevering € 200
(indicatief) betaald aan degene waar de container staat. Nadeel is dat er bedrijven moeten
zijn die een container op het erf willen in combinatie met deze financiële afhandeling
2. LTO doet geen service meer
3. u brengt het plastic zelf naar een afval inzamelaar, dit komt al snel duurder uit
4. u organiseer samen met de buurt de inzameling en de financiële afhandeling daarvan.
Voor de beeldvorming: In Lelystad ging er vorig jaar tussen de 8000 en 10000 kg in een container. Als
u bij van Werven in Oldebroek brengt betaald u € 173 of € 210 afh. van reinheid per 1000 kg.
Wij zien graag reacties hoe we dit verder gaan organiseren, of juist niet organiseren.
Uw reactie kan per mail naar ons secretariaat: coravdvliert@gmail.com
Glasvezel project
GlasDraad Flevoland is gestart met de werving van abonnees voor de aanleg van glasvezel internet in
het buitengebied van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland. Hiervoor moet voor half juni wel meer dan 50
procent van de adressen zich hebben ingeschreven. Het project in Flevoland is uniek. LTO heeft samen
met CDO de provincie kunnen bewegen, mede door een ondeugdelijke rapporten was er geen goed
beeld, het onderwerp weer bij de provincie op de agenda te krijgen. Samen met andere
bewonersgroepen en LTO Noord is het project verder ontwikkeld en gekozen voor de marktpartij
Glasdraad. Juist de grote afstanden die per aansluiting moeten worden overbrugd, maakt het project
kostbaar. De eenmalige aansluitkosten zijn € 2.500 euro, of maandelijks 21 euro voor vijftien jaar,
daarnaast kunt u uit vele providers kiezen die internet, telefoon en tv aanbieden tegen
marktconforme tarieven. Meer informatie op www.glasdraadflevoland.nl
Komende perioden zijn er bijeenkomsten in uw regio. Laat u informeren en meld u aan!
Informatie- en inschrijfavonden in ons gebied :
Inloop vanaf 19.30 uur, start 20.00 uur presentatie.
16 april De Meeuwenhoeve

in Lelystad

17 april Shortgolf Swifterbant in Swifterbant
23 april De Voorhof

in Biddinghuizen

24 april Open Hof

in Dronten
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Herhaalde oproep bestuursleden
Beste leden wonend in Swifterbant en Lelystad,
Als LTO bestuur van Oostelijk Flevoland zijn wij dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden die hun
gebied willen vertegenwoordigen binnen ons bestuur.
Door spreiding van onze bestuursleden binnen ons werkgebied bereiken wij een breed draagvlak en
kunnen wij de belangen van u en uw collega leden zo goed mogelijk vertegenwoordigen. 2 Extra
bestuurswisselingen hebben gezorgd dat wij dringend nieuwe bestuursleden wonend in Swifterbant
of Lelystad welkom kunnen heten.
Ben jij ons nieuwe aanspreekpunt voor uw gebied binnen ons bestuur?
Ben JIJ (m/v) degene die het gebied Swifterbant / Lelystad wil vertegenwoordigen binnen ons
bestuur en tijdens de overleggen met de gemeente? Dan zijn wij op zoek naar JOUW !!
Een bestuurlijke periode duurt 4 jaar (max 2 X). Wij vergaderen 10x/ jaar.
Vrijwilligers vergoeding (€ 1100 - 1500,-) is beschikbaar , afhankelijk van het aantal portefeuilles
Voor meer informatie bel Willem Tijsseling 06-28157599
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