Nieuwsbrief LTO Noord afdeling Zuid Twente december 2016

Bijeenkomst Melkveehouderij thema: Boeren met fosfaatrechten
Datum:
Aanvang:
Locatie:

13 december a.s.
20:00 uur
Restaurant De Poppe te Markelo.

Deze uitnodiging heeft u enige tijd geleden reeds per post ontvangen.
Onderwerpen zullen zijn
 Fosfaatrechten
 Bestrijding IBR & BVD
 Kalveren
 Financiële situatie

LTO Zuid Twente naar Europese Unie
Op 2 februari 2017 willen we graag met u naar Brussel. In oktober hebben we een avond gehad met
gastspreker Koert Verkerk lobbyist LTO in Brussel. Om zelf te ervaren hoe het eraan toe gaat willen we als
bestuur graag samen met u bezoek brengen aan o.a. Europees Parlement. Verdere invulling van deze dag
zullen we u nog over informeren. Wilt u mee stuur dan mail naar; info@zuid-twente.ltonoord.nl

Gezamenlijke avond LTO Zuid Twente en Rabobank
Noteer alvast in uw agenda 8 maart 2017. LTO Zuid Twente organiseert samen met Rabobank een leuk
gevarieerde avond voor u. Een van de sprekers op deze avond is Frank Krake met als onderwerp:
“Overwinnen als alles tegenzit”. Voor deze avond ontvangt u t.z.t. een uitnodiging.

Toekomstvisie buitengebied Hof van Twente
Woensdag 30 november jl. is er een inloopbijeenkomst geweest van 12.00 tot 20.00 uur. De gemeente
wilde graag in gesprek met inwoners uit het buitengebied van Hof van Twente (jong en oud) over de
toekomst!
Er waren drie ontwikkelingsscenario’s bedacht om het gesprek op gang te brengen over de toekomst van
het buitengebied van Hof van Twente. Deze scenario’s lagen ver uit elkaar om zo discussie over de
wenselijke en onwenselijke elementen te kunnen bespreken. Het waren nadrukkelijke geen keuzeprenten.
Inwoners konden met de gemeente in gesprek over de toekomst van het buitengebied tijdens deze
inloopbijeenkomst.
Deze drie scenario’s vindt u hieronder. Als u hier niet bent geweest en graag alsnog uw mening wilt geven
over één, twee of alle drie de scenario(’s), laten het ons dan weten door uw mening te mailen vóór

13 december a.s. naar niels@katierpluimvee.nl.
Uw LTO afd. Zuid Twente zal uw mening meenemen in onze zienswijze over deze visie.

1. Toeristisch medegebruik
Onze gemeente is de Hof binnen Twente. En dat weten inmiddels veel mensen. Wandelen, fietsen,
kamperen, van alles kan hier. Onze middenstand speelt hier handig op in en ook in het aantal recreatieve
ondernemers groeit. Kansen zijn er volop en ons prachtige landelijke gebied blijkt extreem goed om te
kunnen gaan met de grote stromen bezoekers. Leegstand komt in het buitengebied niet meer voor. Overal
kun je verblijven, beleven en genieten. Kortom elke klant bij ons wordt een koning!

2. Energieproductielandschap
Wij zijn de eerste generatie die de klimaatverandering voelen en de laatste generatie die er actief nog iets
aan kunnen doen. En dat gaan we doen! Wij gaan energie produceren. Wij hebben voldoende ruimte voor
het telen van biomassa: bos, grof gras, maïs, alles kan hier. Agrariërs stappen massaal over op deze
gewassen om zo bij te dragen aan de grote vraag naar schone energie en een beter inkomen te krijgen.
Wind wordt op kleinere schaal, particulier toegepast, maar zon krijgt overal de ruimte. Ons landschap
verandert, maar ten goede. De gemeente wordt groen! In meerdere opzichten.

3. Agrarisch productielandschap
Hof van Twente is een gewone landelijke gemeente. Er zijn veel boeren die nog gewoon willen boeren!
Dus moeten we ruimte bieden om te kunnen verbouwen, beesten houden en produceren. Immers hier kan
het nog goed. Hier hebben we de ruimte om dat optimaal te doen. Om innovatieve ideeën uit te voeren is
hier nog ruimte. Zo kunnen we hier nieuwe vormen van produceren testen. Stapelen is hier een optie
waardoor ruimte overblijft voor grondgeboden productie. Dit gaat hand in hand en vormt de toekomst van
onze landelijke gemeente.

Samenwerking tussen de LTO varkenshouderij en de NVV krijgt vorm
Als bijlage vindt u stappenplan en inkleding samenwerking tussen LTO varkenshouderij en NVV.

