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Beste leden,  

Na 2019/2020 een half seizoen moeten we vaststellen dat we dit winterseizoen elkaar helaas niet 

hebben kunnen ontmoeten. Met de wekelijkse nieuwsbrieven van LTO Noord en de oproepen via 

email en WhatsApp vanuit ons als afdeling beseffen we dat het contact tot een minimum is beperkt. 

Het vergaderen als afdelingsbestuur gebeurt ook maar mondjesmaat. We zijn blij met de digitale 

mogelijkheden hiervoor en vanuit de medewerkers van kantoor van LTO Noord in Zwolle of Drachten 

worden we ondersteund waar nodig. Nu is het weer de hoogste tijd jullie weer op de hoogte te 

brengen met deze nieuwsbrief. We wensen je succes met de voorjaarswerkzaamheden op de akkers 

en over niet al te lange tijd ook in het gras. Uiteraard kan met ons contact worden opgenomen als er 

vragen zijn naar aanleiding van deze brief. 

Groeten, Bert, Han, Willard en Annemieke 

 

Versterking voor het bestuur gezocht 

Met het aftreden van Bergitte Groenveld is er een plek vrij in het bestuur. We beraden ons op hoe 

taken verdeeld gaan worden. Wij zijn daarom op zoek naar versterking, vooral voor de secretariële 

werkzaamheden. Er wordt in de huidige bezetting in goed overleg veel onderling verdeeld. Ook het 

kantoor LTO Noord Zwolle springt bij als het nodig is. Spreekt het jou aan om de inkomende 

emailberichten en post te beheren en te verdelen? Kost het je niet veel moeite af en toe een 

appberichtje te schrijven of een email naar de leden – samen met de regio-assistent van LTO Noord – 

te versturen? Neem dan contact op met Bert de Regt voor meer informatie. Email: 

deregt.steenwijk@kpnmail.nl of telefoon 06 - 21432433 

 

(Herhalings) Cursus Bedrijfshulpverlening (BHV) 

Datum: woensdag 26 mei 2021 
Aanvang: naar keuze 9:00 uur of 13:00 uur (wanneer de belangstelling groot is, kan 27 mei als extra 
cursusdag worden toegevoegd) 
Locatie: Eetcafé De Boerderij, Schoolweg 2a, Oosterwijtwerd  
 
Heeft u nog geen BHV-certificaat of bent u weer toe aan de tweejaarlijkse herhaling van de BHV-
cursus? Dan kunt u meedoen aan de BHV-cursus van Stuive BHV uit Kleine Huisjes. 
De cursus bestaat uit één dagdeel (± 3,5 uur). De kosten zijn €63,- excl. btw voor leden (niet leden 
betalen €83,- excl. btw). Dit is inclusief koffie, thee en cake. Na afloop van de cursus ontvangt u een 
factuur die u per bank aan Stuive BHV kunt overmaken. 
Indien u in het bezit bent van het BHV-certificaat, wordt u verzocht deze mee te nemen, het 
certificaat wordt tijdens de cursus afgetekend. 
 
Deelname kan alleen na aanmelding vóór zaterdag 22 mei 2021, uitsluitend via deze link: 
https://forms.gle/eEYpoZTokxXm1uRj9 Er is een maximum van 15 personen per dagdeel, dit in 
verband met de huidige maatregelen van het RIVM. 
 

Digitale nieuwsvoorziening  
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LTO Noord heeft de website vernieuwd en verbeterd. Ook de informatie op de eigen afdelingssite 

wordt geactualiseerd. Zodra er weer een nieuw item op de Fivelingo-pagina verschijnt, wordt dit 

automatisch in de week nieuwsbrief van LTO Noord op dinsdagavond naar de betreffende leden 

opgenomen. Neem eens een kijkje: https://www.ltonoord.nl/afdeling/fivelingo . Een ander 

communicatiemiddel vanuit het afdelingsbestuur is de WhatsApp groep voor leden. Hierin kunnen 

alleen beheerders berichten plaatsen. Mocht je nog niet in de appgroep zijn aangesloten, geef aan bij 

één van de bestuursleden, dan voegen we je toe. 

Er komt alleen noodzakelijk nieuws te lezen, er wordt niet over-en-weer gereageerd of 

gediscussieerd. In een later stadium zou het een optie kunnen zijn voor het informele doel een 

tweede leden-appgroep voor leden in het leven te roepen. Voor een gesprek met een van de 

bestuursleden is een 1-op-1 afspraak voor een gesprek ook altijd mogelijk.  

De algemene jaarvergadering zal op korte termijn nog niet plaatsvinden. Er is wel een verslag over de 

financiën betreffende het afgelopen jaar. Deze zal zodra dit in een fysieke bijeenkomst weer mogelijk 

is worden besproken. Wanneer er behoefte aan is, kun je individueel het verslag bij Han 

Schuttenbeld opvragen en indien nodig je vragen stellen. 

 

Landbouwverkeer in de provincie 

Op een digitaal overleg met wegbeheerders (gemeenten, provincie) en bestuurders van LTO Noord, 

NMV en Cumela is een onderzoek over landbouwverkeer in onze omgeving gepresenteerd. De 

onderzoekers van adviesbureau RHaskoningDHV ontvangen graag van landbouwgebruikers van het 

wegennet in ons gebied ideeën en verbeterpunten. Ook de positieve ervaringen van al gedane 

veranderingen zijn welkom. Maak gebruik van deze mogelijkheid tot inspraak, want samen komen 

we verder! Alle input kan doorgegeven aan Han Schuttenbeld, email: hanschuttenbeld@hotmail.com 

of telefoon 06 - 25075260 

 

Waterschap Noorderzijlvest  

Er is richting het Waterschap Noorderzijlvest namens ons bestuur bezwaar gemaakt over de tijden 
van vergaderen en zoom meetings. In oogsttijd of voor melkveehouders blijkt bijvoorbeeld half 7 
geen handige aanvangstijd. Wanneer er werd aangemeld om een link naar de Zoom bijeenkomst te 
ontvangen, was het tijdstip van de vergadering niet altijd duidelijk. De vertegenwoordiging bij het 
waterschap van boeren is al niet groot maar wordt op deze manier niet bevorderd. De opmerking 
lijkt te landen: er was niet goed over nagedacht, zo was het antwoord naar ons.  
Er is een speciale website ‘Noorderzijlvest in beeld’ in het leven geroepen. Het is een interactieve site 
en wij raden je aan dit te bestuderen, je kunt van alles melden en lezen, via de 
link https://nzv2027.inbeeld.app 
 

 
Gemeenteberichten publicatie via digitale Eemsbode 

Helaas is gebleken dat een aantal van de LTO Noord Fivelingo leden geen gemeentemededelingen via 

het wekelijkse huis-aan-huisblad kunnen inzien. De Ommelander Courant heeft deze pagina niet 

meer. In de Eemsbode worden de mededelingen van gemeente Eemsdelta nog wel afgedrukt, maar 

deze krant wordt niet op alle plekken in het buitengebied verspreid. De enige mogelijkheid is nu via 

de digitale krant, namelijk krant.eemsbode.nl om op de hoogte te blijven van gemeentenieuws. Er is 
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naar ons toegezegd dat wordt gewerkt aan de mogelijkheid een digitale emailbrief met de 

gemeentelijke mededelingen van Eemsdelta aan te vragen.  

 
 
Aanleg hoogspanningslijn 380kV   
 
De hoogspanningslijn van Vierverlaten naar Eemshaven wordt vervangen en verzwaard. In een groot 
gebied tussen Middelstum/Ter Laan en Kolhol/Spijk zijn op veel percelen de plekken en aanrijwegen 
voor de nieuwe masten voor de 380kV lijn zichtbaar. De planning is dat de masten vanaf oktober dit 
jaar geplaatst worden. Via de website is alles na te lezen over dit grote project wat in 2023 klaar 
moet zijn. Lees meer op: https://www.eemshaven-vierverlaten380kv.nl/ 
 
Op de site: `Normaal gesproken organiseert TenneT meerdere bijeenkomsten en 
rondleidingen voor omwonenden. Helaas is dat vanwege de strenge corona maatregelen niet 
mogelijk. Via de TenneT BouwApp, Facebook, website, brieven, digitale nieuwsbrieven en 
de omgevingspanels kan iedereen op de hoogte worden gehouden. Heeft u vragen over de 
bouwwerkzaamheden bij u in de buurt, bel dan met het gratis nummer 0800-3555000` 
 
Vanuit LTO Noord kan bij regiobestuurder Henk Smit of bij Taeke Wahle navraag worden gedaan over 
dit onderwerp. Hier zijdelings mee te maken hebben de uitbreidingsplannen van de Eemshaven. Lees 
over de inzet van LTO Noord in de link: https://www.ltonoord.nl/regios-en-provincies/regio-
noord/actueel/lto-noord-tegen-onteigening-landbouwgrond-voor-industriele-doeleinden-
eemshaven  
 
 

 

Bedankt voor de aandacht en hopelijk spreken we elkaar weer verderop in het jaar als het weer 

mogelijk wordt fysieke bijeenkomsten te organiseren, we kijken er naar uit! 

Groeten van het bestuur van LTO Noord Fivelingo,  

Willard Bos, tijdelijk secretaris (tel: 06 – 3737 6543), email: info@fivelingo.ltonoord.nl  

Han Schuttenbeld, penningmeester (tel: 06 – 2507 5260) 

Bert de Regt, vice-voorzitter (tel: 06 – 2143 2433)  

Annemieke Schinkel, communicatie (tel: 06 – 4454 1180) 
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