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NIEUWSBRIEF
afdeling Noord-Oost Twente

Oldenzaal, Dinkelland, Losser en Tubbergen
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Webinar

Webinar

Omgevingsvisie

Politieke avond voor jongeren

G

online-bijeenkomst
toelichting omgevingsvisies
Dinkelland en Tubbergen

ma. 18-01-2021 | 20:00-21:15 uur

G

In januari van dit jaar zijn we bij de vergadering van LTO
geweest en hebben we vanuit de gemeenten Dinkelland en
Tubbergen een toelichting gegeven op de Omgevingswet
en de stappen die in 2020 gezet zouden worden. Inmiddels
zijn we bijna een jaar verder en is er een omgevingsvisie
totstandgekomen en wordt er hard gewerkt aan de voorbereiding op de inwerktreding van de Omgevingswet op
1 januari 2022. Graag willen we dit moment benutten om
jullie bij te praten, een toelichting te geven op de omgevingsvisie en het proces voor 2021 te schetsen.
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Aanmelden:
https://noaberkracht.zoom.
us/j/85770614794
Meeting ID: 857 7061 4794
Passcode: Omgeving
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UITNODIGING

UITNODIGING

online-bijeenkomst
Politieke avond voor jongeren
Georganiseerd door LTO Zuid Twente.
In samenwerking met LTO West Twente en N-O Twente
met e Twentse gemeenten en (O)AJK.

di. 19-01-2021 | 20:00-21:15 uur
Op woensdag 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen.
150 mensen mogen plaatsnemen in de Kamer maar wij zijn de
genen die beslissen wie een plekje krijgt in de Kamer.
Om de keuze te vergemakkelijken hebben we een aantal landbouwwoordvoerders bereid gevonden om deze avond aan te
schuiven.
Hoe deze avond er exact uit gaan zien wordt momenteel georganiseerd. Maar dat het digitaal is, dat is zeker.
Noteer je deze avond alvast in je agenda?

ing om je
ig
d
o
n
it
u
e
t
De ech
t nog.
lg
o
v
n
e
ld
e
aan te m

Webinar

Webinar RES

Dirk Bruins

Twente
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online-bijeenkomst
‘DIGITALE BIJPRAATSESSIE met Dirk Bruins ‘
LTO Noord,
Afdeling Noord Oost Twente

wo. 27-01-2021 | 20:00-21:30 uur
Vanaf 1 juli 2019 Algemeen Voorzitter van LTO Noord en
vanaf 1 september 2019 lid van het bestuur van LTO
Nederland. En van 2013-2017 bestuurslid van de vakgroep
Melkveehouderij LTO Nederland. Een melkveebedrijf in
Dwingeloo, Drenthe.

G

Niet volgend, afwachtend, maar als sector en organisatie
aan stuur staan”, aldus Dirk Bruins.

Tijdens een regionale werksessie op donderdag 28 januari 2021 wil het team van de RES de verschillende perspectieven samenbrengen en in gesprek gaan over kansen en risico’s ten aanzien van de ruimtelijke invulling, maar ook over het verder vormgeven van lokaal eigendom. De werksessie is in beginsel
bedoeld voor lokale initiatiefnemers energie en duurzaamheid en betrokkenen vanuit de Landbouw &
Leefbaarheid en Natuur & Landschap.
Datum:
Tijd:
Deelnemers:
Locatie:

28 januari 2021
19.30 – 21.30 uur
Belanghebbenden RES Twente
digitaal, link volgt na aanmelding

Het beoogd resultaat is een verfijning van het inzicht in het ruimtebeslag, de raakvlakken tussen programma’s en de integrale opgave, zodat wij de belangrijkste aandachtspunten kunnen agenderen.
Verbinding leggen tussen stakeholders met verschillende perspectieven en belangen om zoekgebieden
(voor knelpunten en kansen) beter in beeld te krijgen. Wat betekenen verschillende maatschappelijke
opgaven in het kader van de klimaatverandering voor het ruimtebeslag, hoe kunnen we zorgen voor een
integrale aanpak en koppelkansen creëren.
Heeft u interesse? Aanmelden kan via energiestrategie@regiotwente.nl onder vermelding van 28/01/21
en uw naam en organisatie. www.energiestrategietwente.nl/meer-informatie.

Windbeleid
Noord-Oost Twente
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Aanmelden:
Klik op deze link

In november is het concept windbeleid voor Noordoost Twente gepubliceerd. Dit windbeleid is opgesteld door vier gemeenten die samenwerken in de energietransitie: Dinkelland, Losser, Oldenzaal
en Tubbergen. Het concept windbeleid ligt ter inzage bij de afzonderlijke gemeenten, zodat inwoners
daarop kunnen reageren. De termijn daarvoor zou net voor de kerst aflopen, maar is nu door de
Noordoost Twentse gemeenten verlengd tot en met 5 februari 2021.
https://www.tubbergen.nl/webinar-windkracht-0
https://www.dinkelland.nl/verlenging-inzagetermijn-concept-windbeleid-noordoost-twente
https://www.losser.nl/Inwoners/Afval_milieu_duurzaamheid/Duurzaamheid/Energie
De diigitale informatiebijeenkomst van de gemeente Losser is in januari.

file:///C:/Users/Gebruiker/Downloads/Windbeleid.pdf

Afsluiting
Kavelruil Losser

CKO

Bij het afsluiten dan het CKO Losser kijk je automatisch even terug op de werkzaamheden van de afgelopen 4 jaar. Toen we aan deze klus begonnen wisten
we dat het een flinke uitdaging zou worden om alle
belangen in het gebied vorm te kunnen geven.

Daarnaast wil ik allen danken voor de samenwerking in
de afgelopen 4 jaar. We hebben als commissie geprobeerd zoveel mogelijk de landbouwstructuur te versterken daarvoor hebben we voorstellen gedaan en met U
overleg gevoerd.

Destijds heeft het LTO afdeling Losser het CKO
bestuur gevraagd om een planmatige Kavelruil te
houden gelijk oplopend met de ontwikkeling van de
N200 gebieden. Hoewel we toen we starten met de
kavelruil dachten dat dit goed te combineren was zijn
we gaandeweg het proces tot de conclusie gekomen
dat een kavelruil nadat de ontwikkelingen rondom
Natura zijn afgerond een betere optie zou zijn geweest.

Het gegeven dat er ook natuurontwikkeling ten behoeve van Natura 2000 moet plaatsvinden in dit gebied
heeft veel impact gehad. En zal dat ook de komende tijd
nog hebben. De combi natuurontwikkeling en kavelruil
is een lastige, dat hebben we gemerkt in het proces. Het
leidt tot terughoudend bij grondeigenaren om deel te
nemen in de kavelruil.

Dat nu de subsidie aan het CKO niet wordt voortgezet vind ik dan ook een gemiste kans
van de betrokken instanties. De verandering die de
maatschappij van de landbouw vraagt, koeien in de
wei, natuur inclusieve landbouw, vermindering NH3
uitstoot, kringloop landbouw en energie transitie,
schreeuwen gewoon om begeleidende kavelruil.

4 jaar
Kavelruil

Ook het verschil in de verplichting rondom
Natura 2000 gebieden en de vrijwilligheid in
de rest van het gebied heeft het ruilproces
bemoeilijkt. In de gebieden Oldenzaal Oost en
De Lutte Oost kwam het ruilproces eigenlijk
nu pas op gang en het feit dat het CKO bestuur heeft
moeten besluiten om te stoppen
wegens het stoppen van de subsidie voor CKO is
buitengewoon jammer.
De landbouwstructuur staat door de natuurontwikkeling in deze 2 gebieden sterk onder druk.
Met het LTO bestuur Noordoost Twente gaan we
nog in gesprek of er in de toekomst nog kavelruil
mogelijk is.

In het gebied Beuningen hebben we 140 Ha weten te ruilen. Doordat er in dit gebied relatief veel ruilgrond
beschikbaar was kon er ook veel gedaan worden. Het ruilproces was uitdagend maar heeft tot goede resultaten geleid. We zijn tevreden over de bereikte resultaten.
Dank ook aan alle commissieleden en medewerkers van kadaster en LTO Noord. We hebben de afgelopen
4 jaar veel met elkaar overlegd gepuzzeld en voorstellen bedacht. Het was dankzij jullie enthousiasme dat er
telkens weer nieuwe ideeën ontstonden voor oplossingen. Want creativiteit om met nieuwe voorstellen te
komen is belangrijk. Dat geeft nieuw inzichten en kansen. Ook dank aan de medewerkers van de provincie
Overijssel en de rentmeesters, voor de samen werking.
Afsluitend wens ik iedere deelnemer succes met zijn of haar nieuwe grond. Dank voor de samenwerking tot
ziens. 			
Met vriendelijke groet, Herman Nieuwe Weme
Reactie van het afdelingbestuur: ‘We hebben continu gehameren op het feit dat er nog steeds niks geregeld
is qua verkaveling in een aantal gebieden. Dit is ook meerdere malen richting Provincie gecommuniceerd.
Er is maar een ding van belang bij de gebiedsgerichte aanpak en dat is betere verkaveling, Waarbij de
noodzaak voor sommige delen in de gemeente Losser erg hoog is.’

30 november online - AB vergadering
14 december online - DB vergadering
Wat is er besproken?
Overdracht voorzittersrol en benaderen van nieuwe bestuursleden
j
Overdracht voorzittersrol
Evaluatie digitale Wateravond 25 november LTO afdelingen in Twente
j
Gestructureerde en zeer informatieve avond. 115 deelnemers
Strategisch overleg en GGA
j
Op 2 december heeft een aantal bestuurleden van de LTO Noord-Oost Twente aan de
digitale tafel gezeten met de wethouders en de agrarisch beleidsambtenaren. Er is gesproken
over de GGA en het doel. Het toekomstperspectief en ontwikkelruimte agrarische bedrijven,
RES, omgevingswet.
Mineral Valley
j
Op 1 december heeft er met een aantal bestuurders van de Twentse LTO afdelingen een
kennismakingsgesprek plaatsgevonden met Eric Kleissen, de nieuwe directeur van
Mineral Valley.
Water
j
Op 30 november was er een digitale bijeenkomst over Water. Hier is portefeuillehouder
Stefan Banierink bij aanwezig geweest.
Hoge Boekelweg Losser
j Er is veel te doen geweest om het nieuwe wegvlak op de Hoge Boekelweg. En de daarbij
mogelijke beperkingen. Mocht u ook gebruik maken van deze weg omdat u daar landbouw
grond heeft liggen en uw bedrijf niet aan deze weg gelegen is dan kunt u in aanmerking
komen voor een ontheffing. Deze kunt u aanvragen bij de gemeente Losser. Contactpersoon
hiervoor is dhr. M. Hijkoop te bereiken onder nummer: 053 537 7444

GGA
Gebieds Gerichte Aanpak
In juli 2020 is er een plan van aanpak
gepresenteerd door de Provincie Overijssel,
voor een gebiedsgerichte aanpak.
Dit zit er aan te komen. Als LTO NoordOost Twente zitten we in elk geval bij de
verkenning/analyse fase aan tafel. We
hebben inmiddels een aantal mensen bereid
gevonden om de eerste fase aan te schuiven. Maar wat er mogelijk allemaal bij de
GGA gaat meespelen is nog onduidelijk. We
gaan bewust aan tafel zitten om er o.a. op
te hameren hetgeen wat we als landbouw al
hebben gedaan.

LANGER VASTHOUDEN VAN WATER

WATER

VKO

-

subsidie den
is maatwerk per bedrijf. Wij willen leden graag wijzen op de subsidiemogelijkheden die voor boeren en tuinders beschikbaar zijn als het
mogelijkhe
gaat om de aanpak van verdroging, vernatting en andere maatregelen rond agrarisch waterbeheer.

JE
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Twence

mestverwaarding

x

Iedere boer en tuinder is op zoek naar mogelijkheden
om na drie droge jaren de droogte de baas te blijven en
wil maatregelen nemen om opbrengstenverliezen zoveel
mogelijk te voorkomen. Overijsselse boeren kunnen individueel
advies en 10.000 euro subsidie op maatregelen krijgen. Gebiedsmakelaar Marisca Moes helpt bij de aanvraag en de declaratie.

23ARI

Meer weten? Lees dan dit artikel voor meer informatie.

JANU

https://www.ltonoord.nl/provincie/regio-oost/overijssel/nieuws/2020/12/17/individueeladvies-en-subsidie-om-droogte-de-baas-te-blijven

Water

Wijzigingen normeringen wateroverlast
Op de site van het waterschap Vechtstromen staan kaarten waarop je kunt zien welke ‘normen’ het waterschap op een bepaalde plek voor staat voor wat betreft toegestane overstromingen vanuit watergangen (zogenoemde ‘normen regionale wateroverlast’). Het waterschap Vechtstromen heeft deze
recent aangepast. U kunt de wijzigingen inzien op de site van het waterschap.
Ze willen graag dat zoveel mogelijk mensen een kijkje nemen op de site. Op de 1e plaats opdat ze
weten hoe het bij hen in de omgeving zit. En op de 2e plaats omdat als mensen opmerkingen hebben bij
de kaart, iets snappen of ergens niet mee eens zijn, ze dat door kunnen geven aan het waterschap.
Geïnteresseerden/ belanghebbenden kunnen via de site ook aangeven als ze over de kaarten verder in
gesprek willen met het waterschap.

MEER INFORMATIE
Uitleg over normeringen en link naar de kaarten:
https://www.vechtstromen.nl/over/klimaat/wateroverlast/normering/werkt-normering/

AANVRAGEN VAN EEN GESPREK

https://www.vechtstromen.nl/actueel/nieuws/@42701/digitaal-gesprek/

23ARI

LTO Noord staat achter hun boeren en tuinders door projecten landelijk en in de regio uit te voeren. Een
project in Overijssel wat al vijf jaar succesvol draait is Vruchtbare Kringloop Overijssel. In 2018 is er door LTO
Noord een vervolg geschreven op een andere regeling met de naam Vruchtbare Kringloop Overijssel [VKO].

JANU

Dit project heeft in september 2019 een beschikking gekregen en is dit jaar gestart. Het doel van dit project is
kennisdelen met als resultaat schoner grond- en oppervlaktewater. De ‘oude’ deelnemers van VKO is gevraagd om ook deelnemer van het vervolg VKO te worden. Naast ‘oude’ deelnemers is een doelstelling om nieuwe
deelnemers te werven; melkveehouders en akkerbouwers.

Vruchtbare Kringloop
Overijssel
Wil je ook deelnemen in een
studiegroep of aan en verdiepende kennisgroep?
KENNISGROEP

STUDIEGROEP
In een studiegroep bespreek je met collega-melkveehouders, akkerbouwers of loonwerkers verschillende thema’s. O.b.v. een studiegroepbegeleider en expert komen jullie 4x per jaar
bijeen en behandelen afwisselend thema’s
rondom bodem en water a.d.h.v. de Kringloopwijzer. Je krijgt begeleiding bij hoe je bedrijfsspecifieke maatregelen realiseert.

Toe aan een verdiepingsslag? Sluit dan aan bij een
kennisgroep. Verdieping in een onderwerp dat jullie
aanspreekt. Denk aan ammoniakreductie en hoe je
maatregelen kunt inpassen in jouw bedrijf. Met individuele begeleiding en om daarna te bepalen welke
stappen helpen om de door jouw gestelde doelen te
bereiken. Inclusief een bedrijfsbezoek. Met begeleiding van een adviseur om een bedrijfsontwikkelingsplan te maken.

Hoe lang? 			
Aantal deelnemers:

Hoe lang?			
Aantal deelnemers:

2 jaar
ca. 12 personen

3x per jaar		
ca. 10 personen

Twee keer per jaar zijn er regiobijeenkomsten (fysiek of digitaal) met een bepaald thema met gastsprekers en
deelnemers over actualiteiten en praktijkervaringen.

MEER WETEN? OF WIL JIJ JE AANMELDEN?
Meer weten? Of wil jij je aanmelden?

Heb je nog vragen of wil je eerst meer informatie?
Bel met 088 8886666 en vraag naar projectleider Michaela van Leeuwen of
mail naar overijssel@vruchtbarekringloop.nl.

www.vruchtbarekringloopoverijssel.nl

Laatste
nieuws
Proeftuincoördinator, webinars &
maaiveldafvoer

Zoals veel organisaties gaat Mineral Valley over op
webinars, om resultaten, kennis en ideeën te blijven
delen. Schrijf daarom woensdag 27 januari (12:30 –
13:30) en donderdag 18 februari (15:30 – 16:30)
alvast in de agenda.
Op deze dagen organiseren wij webinars over de
proeftuin vanggewas en maaiveldafvoer. Begin januari ontvangen jullie meer informatie hierover.

WEBINARS

18 JANUARI 12.30-13.30
18 FEBRUARI 15.30-16.30
Proeftuincoördinator
Het Mineral Valley Team is uitgebreid met een
proeftuincoördinator. Debbie Kluin heeft vanuit haar achtergrond als planoloog gewerkt bij de
gemeente Dinkelland en later bij Noaberkracht
Dinkelland Tubbergen. Ze is o.a. betrokken geweest
bij het bestemmingsplan voor het buitengebied en
heeft als projectleider drie Natura 2000 gebiedsprocessen begeleid.
Tegenwoordig is ze werkzaam bij Aveco de Bondt
en vanuit die functie nu ook proeftuincoördinator.
Als proeftuincoördinator is Debbie het aanspreekpunt voor de
initiatiefnemers en begeleidt en ondersteunt ze de initiatiefnemers waar nodig.
De komende weken staan voor Debbie in het teken
van kennismaken met de initiatiefnemers van de
proeftuinen.

Proeftuin maaiveldafvoer van start
Regenwater dat valt op percelen infiltreert voor
een groot deel in de bodem om later in het oppervlaktewater terecht te komen. Het deel dat niet in
de bodem infiltreert maar plassen vormt en via het
maaiveld naar oppervlaktewater of lager gelegen
plekken stroomt, wordt maaiveldafvoer genoemd.
Het optreden van maaiveldafvoer en kennis over
de omvang is zowel voor de grondeigenaar als het
waterschap belangrijk.
Zeker nu we steeds vaker, vooral in de zomer, te
maken hebben met droge perioden gevolgd door
plensbuien. Een uitgedroogde bodem neemt in
eerste instantie slecht
water op en de plensbuien overstijgen de infiltratiecapaciteit van de bodem. De kans en omvang van
maaiveldafvoer neemt dus toe, met alle gevolgen
van dien. Hier willen we beter grip op krijgen.
In eerder onderzoek is een theoretische kaart
ontwikkeld dat het risico op maaiveldafvoer laat zien. In deze proeftuin wordt de
stap gezet om de kaart in de praktijk te toetsen.
Het onderzoek in de proeftuin gaat dieper in op
de omvang van maaiveldafvoer, welke verliezen
aan nutriënten hieraan gerelateerd zijn en welke
maatregelen denkbaar zijn om dit te reduceren.
https://mineralvalley.nl/nieuws/proeftuin-maaiveldafvoer-van-start/

Boerderij

x

Ouders eruit, vriendin erin

Nick en Linda wonen sinds kort samen. Dat plan was twee jaar geleden al ingezet, maar het is alsnog wel
wennen. Zij komt uit Limburg, hij uit Twente. Zij is direct, hij heeft meer tijd nodig. Hij is netjes, zij wat minder. Nick en Linda wonen sinds kort samen. Ze zijn heel verschillend, maar ‘we houden allebei van vee en van
carnaval’.
https://www.boerderij.nl/Boerenleven/Artikelen/2020/12/Ouders-eruit-vriendin-erin684504E/

COLUMN

‘Spelletjes spelen met boeren’

Helder, strak met houten accenten, koel en grasgroen als accentkleur. Het is een wensgedachte, een denkbeeld, een droom. Van iemand die vanachter het bureau bepaalt hoe de ruimte ingevuld moet worden.
Een soort van interieuradvies vol hippe ideeën en veel design. Maar: een angstaanjagende fantasie of
waanvoorstelling voor de boer.
https://www.boerderij.nl/Boerenleven/Artikelen/2020/12/Spelletjes-spelen-met-boeren-685385E/

VACATURES
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Regiomanager Oost
(Overijssel & Gelderland)

JOB?

Ben jij een vernieuwende verbinder, die wil werken aan
een toekomstgerichte land- en tuinbouw en complexe
vraagstukken en maatschappelijke opgaven niet uit de
weg gaat? En vind je het een uitdaging het beste uit
een bestuur en team te halen? Dan zoeken we jou!

actief in verschillende netwerken. Je hebt een servicegerichte en resultaatgerichte werkhouding, bent een
teamspeler en communicatief zeer vaardig. Je treedt
op als trekker van lobbydossiers projecten en bent
budgetverantwoordelijk.

Je werkt plan- en projectmatig en je zorgt voor een
optimale inzet en motivatie van collega’s in jouw team.
Je behartigt de belangen van boeren en tuinders en
gebruikt dat als toetssteen voor je handelen. Je denkt
in kansen en weet mensen te stimuleren. Je initieert
projecten en nieuwe diensten voor leden en je bent

Functieprofiel
Interesse?
Stuur dan je motivatiebrief, inclusief CV, uiterlijk
vrijdag 15 januari naar Anneke Drenth, Senior HRadviseur van LTO Noord, via vacature@ltonoord.nl.

Junior Adviseur Public Affairs (m/v)
Krijg jij energie van beleidsbeïnvloeding en belangenbehartiging in het belang van boeren en tuinders? En
wil je werken aan een toekomstgerichte land- en tuinbouwsector en complexe maatschappelijke opgaven?
Dan zoeken we jou!

afdeling Noord-Oost Twente

Interesse?
Stuur dan je motivatiebrief, inclusief cv, uiterlijk vrijdag
8 januari 2021 naar Anneke Drenth, HR-adviseur van
LTO Noord, via vacature@ltonoord.nl.

https://www.ltonoord.nl/vacatures
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Oldenzaal/Dinkelland, Losser en Tubbergen
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Bestuurderskaart

De bestuurders van LTO Noord-Oost Twente zetten zich geheel vrijwillig in voor u!
Op allerlei gebied o.a. belangenbehartiging, projecten en communicatie. Deze flyer geeft een
overzicht van de bestuursleden, hun werkgebieden en waarvoor u hen kunt benaderen.

MIRANDA NOLTEN-WESTERHOF
Voorzitter & secretaris

T 06-83401284			info@noord-oost-twente.ltonoord.nl

Portefeuilles: multifunctionele landbouw/toerisme/recreatie/educatie, ledenbinding/
ledenwerving, Vrouw en Bedrijf, huiskamerbijeenkomst, excursie, oogst dankdag, biologische landbouw, varken, gewasbescherming, sierteelt, fietstocht

MARTIN OLDENHOF
Voorzitter & PR en Marketing

T 06-2310 2783			martinoldenhof@hotmail.com

Portefeuilles: pr en communicatie, 1e aanspreekpunt voor Energie en Innovatie en Duurzaamheid,
CKO/grond/pachtzaken, gemeentelijk aanspreekpunt/overleg Losser

RUBEN TER BRAAK
Vice-voorzitter
T 06-1080 8242		

ruben@mtsterbraak.nl

Portefeuilles: vakgroep pluimveehouderij

TAEDE BUIST
Penningmeester
06-1829 3740 			

taedebuist222@hotmail.com

Portefeuilles: sponsoring

STEFAN BANIERINK
T 06-3082 9179		

stefanbanierink@hotmail.com

Portefeuilles: vakgroep rundveehouderij + kalverhouderij & milieu-/mest-dossiers , water
(1e), plastic inzameling

MARTIN WESTERIK
T 06-5234 0408		

Martinwesterik@gmail.com

Portefeuilles: Natura 2000/PAS, CKO/grond/pachtzaken, Energie en Innovatie en Du-

ALFONS UIT HET BROEK
T 06-3069 3524		

Onze afdeling wordt mede ondersteund door de volgende bedrijven:

auithetbroek@planet.nl

Portefeuilles ruimtelijke ordening, Natura 2000/PAS, gemeentelijk
aanspreekpunt/overleg Losser, flora & fauna, gebiedscoalitie, gebiedscollectief/agrarisch natuurbeheer

JAN KUKS

T 06-1336 2339		

Portefeuille: Natura 2000, water

ERIC TIMMERHUIS
T 06-3025 7427		

jankuks@hotmail.com

etimmerhuis@hotmail.com

Portefeuilles: vakgroep rundveehouderij + kalverhouderij & milieu-/
mest-dossiers

MATTHIJS POTS
T 06-4537 0967		

Matthijs510@hotmail.com

Portefeuilles: vakgroep rundveehouderij + kalverhouderij & milieu-/
mest-dossiers, 1e aanspreekpunt voor gemeentelijk aanspreekpunt/
overleg Tubbergen (inclusief RO)

NIELS AARNINK
T 06-5205 5141			

nielsaarnink@hotmail.com

Portefeuilles: Energie en Innovatie en
Duurzaamheid, gemeentelijk aanspreekpunt/overleg Tubbergen (incl.
RO)

SJOERD RIBBERINK

T 06-20023519			sribberink@hotmail.com
Portefeuilles: akkerbouw, sponsoring

ANOUK VELDSCHOLTEN

T 06-40984144			aveldscholten@live.nl

Portefeuilles: Energie en Innovatie en Duurzaamheid, gemeentelijk
aanspreekpunt/overleg Dinkelland

x

Secretariaat LTO Noord, afdeling Noord-Oost Twente
info@noord-oost-twente.ltonoord.nl

Onze afdeling wordt mede ondersteund door LTO Noord, regio Oost.
Voor vragen over lobby & beleid 088-888 6666 (kies optie 2) of info@
ltonoord.nl

Met vriendelijke groet,
Het bestuur,
Secretariaat LTO Noord, afdeling Noord-Oost Twente
info@noord-oost-twente.ltonoord.nl
LTO Noord
ondernemen doen we samen

