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Nieuwsflits
April 2017
Bijeenkomst brandpreventie 2 mei a.s.
De gemeente organiseert, i.s.m. de brandweer, een avond over brandpreventie
gericht op agrariërs ten oosten van Wolvega. Aanleiding om in dit gebied hiermee
te starten, is de brand die de familie Veenstra uit Zandhuizen trof in februari van
dit jaar. We hopen wat meer inzicht en tips te krijgen over wat we zelf kunnen
doen om de kans op zo’n afschuwelijk drama te verkleinen. Een verzekeraar vertelt over de financiële
risico’s. Daarnaast is het wellicht goed om ervaringen met elkaar te delen.
De agrariërs uit dit deel van de gemeente hebben een uitnodiging ontvangen voor dinsdag 2 mei om
20:00 uur in dorpshuis De Tille in Boijl.
 Geeft u zich nog even op bij t.bijl@weststellingwerf.nl of door deze mail te beantwoorden?
Collegebezoek bij Gerard en Hieke Ziel
Elk jaar wordt er een overleg georganiseerd met het College van B&W en het LTO bestuur, aangevuld
door Nico van der Weerd namens de ANV. Deze keer waren we, met het voltallige college, de
gemeentesecretaris en een aantal ambtenaren, te gast op het bedrijf van de familie Ziel in Nijelamer.
Naast de lokale onderwerpen die aan de orde kwamen, was er een presentatie van Jumpstart over
het rendabel winnen van energie uit mest.
Inspiratiesessies Omgevingsvisie op 11 en 18 april
De gemeente wil voor de verkiezingen volgend voorjaar de grote lijnen duidelijk hebben over de
invulling van de Omgevingsvisie. Mooi dat er zoveel agrariërs meepraatten tijdens de beide
inspiratiesessies. Op de eerste avond werd de vraag gesteld: waar word je blij van in onze gemeente?
‘Van koeien!’, was het antwoord. Dat was goed om te horen! We houden het vervolg in de gaten.
Nog meer Inspiratie
Ook LTO Noord houdt Inspiratiesessies. De laatste ging over ‘besturen met plezier’, iets wat in onze
afdeling best goed gaat. Er werd de vraag gesteld: waar krijg je als bestuurder energie van en
waarvan vloeit het juist weg? Het bleek dat de energie wegloopt bij zaken zijn waar je geen invloed
op hebt. En als bestuurder krijg je vooral energie van elkaar, het sociale component is belangrijk
maar soms zou het fijn zijn als er meer waardering is voor bestuurswerk van leden, zowel in
waardering van resultaat als in hoge opkomsten bij georganiseerde activiteiten, aldus de noordelijke
bestuurders.
Theaterstuk Kening fan e greide
Koning van het Grasland, het nieuwe stuk van Tjeerd Bischoff, gaat over
de gecompliceerde verhouding tussen mens en natuur. We zien de strijd
van de boer die zich als eenzame ondernemer staande probeert te
houden op de wereldmarkt, en die van de grutto die zich vergeefs
probeert aan te passen aan een snel veranderende biotoop.
Deze bijzondere voorstelling kunt u gaan zien op 29 juli a.s. op het erf van
de familie Reuvekamp in Sonnega. Voor kaarten: http://toneelgroepjanvos.nl/event/koning-van-hetgrasland-sonnega/

Zomeravondexcursie 20 juni
Houdt u deze datum vrij voor onze altijd gezellige zomeravondexcursie?
We zijn te gast bij de familie Bergsma in Boijl, nader bericht volgt t.z.t.
Het bestuur.

Hierbij een nieuwsupdate over de MFL.
Multifunctionele Landbouw (MFL)
Achter de schermen wordt door de vakgroep MFL gewerkt aan een sterkere positie. Naast LTO Plant
en LTO Dier wordt gestreefd om ook een tak LTO MFL neer te zetten. Door deze sterkere positie kan
de MFL meer invloed uitoefenen tijdens gesprekken met overheidsinstanties over wet en
regelgeving, maar ook op het gebied van subsidieaanvragen. Daarnaast wordt besproken of het
mogelijk is om de dagelijkse werkzaamheden weer bij regio’s onder te brengen. Dit om het contact
met de leden te versterken en om een plaatselijke stem te krijgen bij wijzigingen in
bestemmingsplannen en streekplannen om ruimte te creëren voor de MFL ondernemingen.
Enige tijd geleden is het landelijk platform boerderijeducatie opgezet om alle kleine initiatieven te
groeperen, om een sterkere positie te verwerven, om informatie uit te wisselen, om eenheid te
creëren en om te professionaliseren. De initiatiefgroepen sluiten zich aan bij het platform maar
blijven wel zelfstandig werken.
Voor de zorgtak is de Federatie Landbouw en Zorg een belangrijke organisatie. Met deze organisatie
onderhoudt de LTO nauwe contacten door een zetel in te vullen in het bestuur. Dhr. Arjan Monteny,
zorgboer en lid van de vakgroep LTO MF, vervult de functie van vice voorzitter in het bestuur van de
Federatie.
In de gemeente Weststellingwerf is een toeristisch platform opgericht, bestaande uit ondernemers
uit de dorpscentra en de buitengebieden. Mocht er interesse zijn in de werkzaamheden van dit
platform dan kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief van het toeristisch platform Weststellingwerf.
Voor vragen of opmerkingen over MFL kun je contact opnemen met mij of met het secretariaat.
Agnieta Reuvekamp, contactpersoon MFL
agnietareuvekamp@kpnplanet.nl

