Nieuwsbrief LTO Noord afdeling Zuid Twente Januari 2017

LTO Zuid Twente naar Europese Unie
In de vorige nieuwsbrief is vermeld dat we op 2 februari 2017 met onze leden willen afreizen naar het
Europees Parlement in Brussel. Organisatorisch konden we dit op deze datum niet rond krijgen daarom is
deze verplaatst. We zullen op 28 juni 2017 met u naar Brussel gaan. Over de verdere invulling van deze
dag krijgt u nog nader bericht.

Jaarvergadering 14 februari Lto Zuid Twente
Op dinsdag 14 februari wordt de jaarvergadering gehouden. U bent vanaf 20.00 uur welkom bij Cafe
Spoolder in Bentelo. De heer Martin Verbeek van Groene Metropool Twente en Mineral Valley Twente
gaat u uitleg geven de problemen en kansen op het gebied van mest en bodem.
http://groenemetropooltwente.nl/nieuws/mineral-valley-twente/
Uitnodiging en verdere programma ontvangt u per post.

Project Samen Leren Ondernemen



Worstelt u met vragen rondom uw bedrijfsvoering?
Of twijfelt u over bepaalde ontwikkelingen op uw bedrijf?

Laat dan vier studenten zich buigen over vraagstukken op uw bedrijf?
In het traject Samen Leren Ondernemen (SLO) gaan groepjes van een HAS-student met drie MASstudenten aan de slag met een vraag van een ondernemer. De vragen moeten ingewikkeld, maar
oplosbaar zijn. Bijvoorbeeld: “Hoe pas ik bieten of sorghum in op mijn bedrijf? Hoe verhoog ik de fosfaat
benutting?” of “Wat is het effect van opstallen of juist van weiden op mijn mineralenbalans?”
De onderzoeksperiode is van februari tot april 2017? De studenten gaan zo’n 7 a 8 dagen, verdeeld over
die periode, met het vraagstuk aan de slag.
Wilt u een vraagstuk van uw bedrijf voorleggen of heeft u vragen over bovenstaande, mail naar
onderstaand mail adres. Wilt u tevens uw naam adres woonplaats en telefoonnummer vermelden.
Mail: info@ info@zuid-twente.ltonoord.nl

Landbouwverkeer over de Deurningerstraat
Naar aanleiding van een fataal ongeval van een landbouwvoertuig met een fietser en de reconstructie van
de Deurningerstraat was deze ruim 1,5 jaar afgesloten voor landbouwverkeer. Het verbod was geldig
totdat de reconstructie gereed was. In gezamenlijk overleg met onze LTO afd. Zuid Twente, Cumela en de
gemeente Hengelo is besloten om het verbod op te heffen. Daarbij is wel als voorwaarde aangegeven dat
we onze achterban op de hoogte moeten brengen dat het landbouwverkeer, vooral tijdens de spits, de
Deurningerstraat moet vermijden en de adviesroute die middels borden zijn aangegeven gaat volgen.

Avond met Waterschap Vechtstromen en LTO Zuid Twente
Dinsdag 28 februari a.s. vanaf 20.00 uur bij zalencentrum Assink Hengevelde.
Er zijn nogal wat ontwikkelingen op het gebied van ‘water’. Het Waterschap wil ons op deze avond
bijpraten over de verschillende actuele zaken. Aan de orde zullen komen ‘Landbouw op peil’/Deltaplan
Agrarisch Waterbeheer (DAW), Kaderrichtlijn Water, onderhoud watergangen, watergangen die van de
legger worden gehaald, erfafspoeling, agenda voor de komende jaren.
U ontvangt binnenkort een uitnodiging van ons.

