
    

Oldenzaal, Dinkelland, Losser en Tubbergen

NIEUWSBRIEF    afdeling Noord-Oost Twente
2021
april  

In deze editie 
Voorstellen nieuwe voorzitters en bestuurders 
Klaar zijn voor 2030! De landbouwvisie van LTO Noord afdeling Noord-Oost Twente is digitaal aan alle 
raadsleden, B&W’s, regiobestuursleden en Provincie gestuurd. 

Uitnodigingen
Diverse verzameld 
In de agenda met digitale links.

De eerste koeien 
staan weer buiten 
Bestel een spandoek klik hier

https://www.ltoledenvoordeel.nl/winkel/promo/spandoek-koe-in-de-wei/


    

14  april 
20.00 uur 
 
 
15  april 
19.30 uur  

 

 

02 juni 
09-
12.00 uur 

Maart roert zijn staart en april doet wat hij wil

Roerige tijden kunnen eraan komen, onlangs zijn de verkiezingen geweest en nu kijken 
wat voor kabinet er komt, of komen er toch nieuwe verkiezingen?
Een ding is zeker, op 14 april komt LTO Nederland voorzitter Sjaak van de Tak 
digitaal naar ons toe. Wat weet doet LTO Nederland m.b.t. de agrarische input voor het 
nieuwe kabinet? 

Verder in deze nieuwsbrief stel ons nieuwe bestuurslid Stefan Weersink zich voor. Ook 
staat weer in deze nieuwsbrief waar wij ons voor jullie voor inzetten.
Oja, denken jullie eraan om 2 juni a.s. het plastic in te leveren? Kloar op ‘t erf en kloar 
op ‘t lief, Das de béste proônk veur ‘t wief. Met dat eerste kunnen we jullie zeker helpen 
het 2e moet je toch zelf doen. 

 
Martin Oldenhof, co-voorzitter 

Voorwoord UITNODIGINGEN 
 
 
 

TIPS  
Hogeboekelweg 
voor de Gemeente Losser ter inzage.  Er is besloten de Hogeboekelweg aan te wijzen als fietsstraat met een 
daarbij behorende maximumsnelheid van 30 km/h Dit besluit is op dinsdag 16 maart gepubliceerd in de 
Staatscourant.  ZIenswijzen uiterlijk 26 april 2021 aan B&W van Losser, postbus 90, (7580 AB) Losser

 

Kapverordening 2021 
voor de Gemeentes Tubbergen en Dinkelland ter inzage.  Zienswijzen uiterlijk 27 april 2021  
Voor inhoudelijke vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de heer
S. Jonas van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer  0541-854100.  

Sjaak van der Tak
Meld je hier aan 
 

RES 
Meld je hier aan
 
 
Plastic 
Op de eerste woensdag in juni  
op diverse adressen 
 

Meer info klik hier

Meer info klik hier

https://www.ltonoord.nl/afdeling/noord-oost-twente/nieuws/maak-kennis-met-de-nieuwe-voorzitter-sjaak-van-der-tak
https://energiestrategietwente.nl/nieuws/online-sessie-15-april-2021
file:losser.nl/Actueel/Offici_le_mededelingen
https://www.dinkelland.nl/file/2948/download


    

Omgevingsvisie Tubbergen & Dinkelland 
De nadruk werd gelegd op de verbrede landbouw. Heb je op- en of aanmerkingen? Neem 
contact op met omgevingswet@noaberkracht.nl 
 
Dinkelland
a.      Informatiedocument Dinkelland Klik hier
b.      Voor de site klik hier  wachtwoord #Dinkelland2020

Tubbergen
c.      Informatiedocument Tubbergen klik hier
d.     Voor de site klik hier   wachtwoord #Tubbergen2020  
 
Adressen plasticinzameling 1e woensdag in juni 
- Loonbedrijf Postel, Wiemselweg 5 te Tilligte
- Familie Banierink, Deurningerstraat 12 te Weerselo
- Familie Alberink, Almeloseweg 110 te Harbrinkhoek, 
 ingang via Noordergraafsingel
- Familie Hannink, Bloomsweg 4 te Manderveen 
 
Landbouwvisie 
Is inmiddels digitaal verstuurd aan alle leden, raadsleden, B&W en provincie. 

 
 

Algemene bestuursvergadering  
25  /03 / 2021 
 
 

VERGADERING 

Wat is er besproken 
 

    

Evaluatie jaarvergadering 
Het duurde ‘te’ lang en het stuk over de landbouwvisie mocht krachtiger. De filmpjes met de 
aftredende leden en aantredend Stefan was een welkome afwisseling. 

Tweede gedeelte met invulling van gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher was een duidelijk 
verhaal. Als bestuur vinden we het verhaal niet zo mooi. ‘We hebben een opgave en het is een 
gegeven en we moeten het doen!’ 

RES 
Er is een uitnodiging op 15 april (voor iedereen). 

Kapverordening  
Gemeente Dinkelland en Gemeente Tubbergen 
De ontwerp Kapverordening 2021 en de herziene Bebouwde kom grenzen volgens de Wet 
Natuurbescherming.De ontwerp Kapverordening 2021 voorzietin een aanpassing van de 
regelgeving omtrent het vellen van bomen en/of landschapselementen voor zowel binnen-als 
buiten de bebouwde kom, met als doel bescherming van waardevolle houtopstanden via 
begrijpelijke regelgeving. 
 
Ligt ter inzage. Zienswijzen uiterlijk 27 april 2021  bij de gemeente Tubbergen en/of Dinkel-
land binnen moeten zijn. . Als u de papieren stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor 
eerst telefonisch een afspraak te makenmet de receptie van het gemeentehuis. Voor digitale 
inzagein de stukken kunt u een emailbericht sturen naar info@dinkelland.nlwaarin u vraagt 
om inzage in de ontwerp Kapverordening en/of herziene Bebouwde kom grenzen volgens de 
Wnb.  
 
Meer info KLIK HIER 
 
Voor inhoudelijke vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de heer S.Jonas-
van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0541-854100.
 
 

VERGADERING 

Wat is er besproken 
 

TIP 
Agrarisch coaching 
 
Hogenkamp Agrarische Coaching is gecertificeerd door het Ministerie van Landbouw als onafhankelijk en 
erkend agrarisch coach. Het Ministerie biedt via de SABE, aan agrarisch ondernemers, de mogelijkheid om een 
voucher van 1500 euro te besteden aan persoonlijke ontwikkeling of begeleiding rondom bedrijfsovername.

 Meer info klik hier

https://drive.google.com/file/d/1y_hqJ839U3gG__VlB7a6rkXVBh1roCvP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y_hqJ839U3gG__VlB7a6rkXVBh1roCvP/view?usp=sharing 
 https://bugelhajema.maglr.com/omgevingsvisie-dinkelland1/home
https://bugelhajema.maglr.com/omgevingsvisie-dinkelland1/home
https://drive.google.com/file/d/1Xq2uYb8BJWgQI8X0BULu_D7zKvLdXj8o/view?usp=sharing
https://omgevingsvisietubbergen.maglr.nl/omgevingsvisie-tubbergen1
https://www.dinkelland.nl/file/2948/download
https://agrarischecoaching.nl/paulien-hogenkamp-gecertificeerd-in-bas-register-als-onafhankelijk-en-erkend-agrarisch-coach/


 

MIRANDA NOLTEN-WESTERHOF 06-8340 1284  
CO-VOORZITTER 
1e aanspreekpunt 
 

MARTIN OLDENHOF 06-2310 2783 
CO-VOORZITTER 
2e aanspreekpunt 
 

RUBEN TER BRAAK 
VICE-VOORZITTER 
 
U mag ook direct contact opnemen met de bewuste portefeuillehouder wanneer u een 
vraag of opmerkingen heeft. Check de extra bijlage met de nieuwe bestuurderskaart.

.
 
 

Bestuurdersnieuws 
Nieuwe voorzitters   

  

Hallo ik ben Stefan Weersink, geboren en getogen in Hezingen. In dit Natura- 
2000 gebied Springendal en dal van de Mosbeek waren geen ontwikkelmogelijk- 
heden meer als melkveehouder, daarom is het bedrijf vorig jaar verplaatst naar Haarle waar 
het bedrijf is uitgebreid. De recreatie tak kon nog wel blijven bestaan, zodat mij ouders en 
mijn broer hier mee verder kunnen. 

Ik heb de opleiding Agrarisch ondernemerschap gevolgd in Dronten, dat heb ik met veel 
plezier gedaan. Na de opleiding heb ik gewerkt bij Damink agrarische dienstverlening en bij 
Agrfirim Exlan als adviseur mest en mineralen.  
 
In mijn vrije tijd is voetbal een van mijn grootste hobby’s, ik voetbal zelf dan ook bij SV Vasse.  
 
Onlangs ben ik gevraagd om toe te treden tot het bestuur van LTO noord oost Twente, hier 
ben ik een aantal maanden geleden mee begonnen en ik heb er nog zeker geen spijt van.  
 
Het is belangrijk in deze hectische tijden om samen op te trekken en de belangen van de 
leden te behartigen. Ik verwacht dan ook een leerzame tijd tegemoet te gaan en hoop de 
belangen voor iedereen zo goed mogelijk te kunnen behartigen. Tot snel! 

 
Nieuw bestuurslid 
 

Wij staan direct aan 
voor u 
Resetknop voor GGA klik hier

Stefan  
Weersink 
Landschapsdeal, Melk

https://www.ltonoord.nl/afdeling/noord-oost-twente/nieuws/afdeling-noord-oost-twente-resetknop-voor-gebiedsgerichte-aanpak-stikstof

