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Voortgang glasvezel
Het zal u niet ontgaan zijn dat we in Flevoland massaal voor glasvezel hebben gekozen, 68 % van de
mogelijke aansluitingen heeft aangevraagd. Dat is heel ruim boven de vereiste 50 %. Op dit moment
zijn de materialen besteld, de graverij, boren en snijden is allemaal rond. De laatste afstemmingen met
gemeentes waterschap en provincie vinden nu plaats.
Voor Dronten is de instemming aanvraag de deur uit. Dit duurt meestal 6- 8 weken. Dat betekent dat
men in de gemeente Dronten gaat beginnen. Eind augustus komen alle betrokken voor het project bij
elkaar. In September kan dan de schop de grond in.
Er is een afspraak gemaakt om iedere maand bij elkaar te komen met de projectorganisatie om de
voortgang te bespreken.
De keuze om wel of geen glasvezel was de eerste keuze. De volgende gaat om welke provider u gaat
kiezen. We hebben samen gekozen voor een open netwerk, dat heeft veel voordelen maar geeft ook
wat zoekwerk.

Verandering titel Knardijk
De Knardijk verliest zijn titel ‘compartimenteringskering’ en wordt een overige kering, waarmee zijn
functie verandert in een vertragende functie zodat er voldoende tijd is voor evacuatie. In verband met
deze functie wijziging heeft Zuiderzeeland: - ontwerp beleidsregel Knardijk, - ontwerp wijziging Keur en ontwerp Legger Knardijk, ter inzage gelegd. LTO heeft daarop een zienswijze ingediend.
Vooruitlopend op de titel wijziging zijn Zuiderzeeland en Prov. Flevoland al bezig met een traject om te
inventariseren welke alternatieven er zijn voor het gebruik van de Knardijk. Hiervoor is een werkspoor
ontwikkeld om zodoende tot resultaat te komen. Als afdeling hebben we zorgen over de mogelijke
alternatieven, omdat het niet ondenkbeeldig is dat de landbouw hier negatieve gevolgen van gaat
ondervinden. Wij zullen u op de hoogte houden van het verder verloop.

Keurmerk Veiligheid Ondernemen
Op dinsdagavond 28 mei is de bijeenkomst Veiligheid in het buitengebied gehouden in De Meerpaal te
Dronten. De ruim 100 bezoekers hadden een informatieve avond waarbij de politie, Meld Misdaad
Anoniem en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) presentaties gaven over de
(on)veiligheid in het buitengebied. Op de laatste pagina van deze nieuwsbrief treft u een meldkaart aan.
Hierop staan de contactgegevens van de betrokken instanties, handig om in de buurt te leggen bij uw
telefoon of op te hangen in een gemeenschappelijke ruimte zoals een kantine.
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Inleveren landbouwplastic 2019 gebied Lelystad
Zoals al eerder vermeld gaat dit jaar het inleveren van plastic geld kosten. Dit maakt het veel complexer
om gezamenlijk iets te organiseren. Maar alles wordt concreter.
Hieronder de uitgangspunten:
•
kosten zullen achteraf gefactureerd worden op basis van Daly factuur
•
jaarlijkse deelname
•
aanlevering van schoon plastic
•
alleen landbouwfolie of wikkel plastic, wel gescheiden
•
opgave vooraf met vermelding van aantal GVE
•
er wordt per locatie gefactureerd
•
streven is krap containers bestellen en evt. restant op laten halen met kraanwagen
•
de eind calculatie omvat een vergoeding voor de bedrijven waar een container is geplaatst
•
bedragen zijn excl. BTW
•
bij onvoorziene omstandigheden beslist het bestuur LTO Noord afd. Oostelijk Flevoland
klasse
1
2
3

GVE
0-200
200-400
meer dan 400

kosten
€ 75,00
€ 125,00
€ 250,00

Herhaalde oproep bestuursleden
Beste leden,
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 afgelopen winter hebben gezorgd dat wij dringend nieuwe bestuursleden
kunnen verwelkomen.
Ben jij ons nieuwe aanspreekpunt voor uw gebied binnen ons bestuur of ken jij iemand?
Ben JIJ (m/v) degene die het gebied 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 of tips bel onze voorzitter Willem Tijsseling 06-28157599
natuurlijk mag je ook contact opnemen met onze andere bestuursleden.
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