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Oldenzaal, Dinkelland, Losser en Tubbergen

Een nieuw jaar, een nieuwe nieuwsbrief
In een nieuw jasje

Bij de start van een nieuw jaar hoort ook een nieuwe nieuwsbrief. We hopen u hiermee nog beter te kunnen informeren over alle zaken waar onze afdeling zich mee bezig houdt.

Inhoudsopgave
Digitale bijeenkomsten via zoom

Met Dirk Bruins, over de RES en een politieke avond

Wilt u ook deelnemen aan een webinar maar weet u niet hoe dit werkt? Neem contact op met één van
onze bestuursleden. We helpen u graag!

Theater ‘Grond’
								in Noord Oost Twente
								Heeft u een mooie theaterlocatie? 			
								

								 Wilt u helpen met de organisatie?
								 Meer weten?

Theatervoorstelling
in Noord-Oost Twente

Op Landgoed Twickel

zomer

bij Erve Klein Hobbelink (familie Truitman)

2021

GROND

Oldenzaal, Dinkelland, Losser en Tubbergen

van de makers van
Mansholt / Koning van het grasland

Een hele week lang
Een ontmoeting tussen stad en platteland
Donderdagochtend 14 januari stond er een stuk over in de krant. Het theaterstuk ‘Grond’ naar Twente.
Vorige maand ben ik in contact gekomen met Jan Eijsink, die de contacten heeft met de toneelgroep. LTO
wil graag op zoek om samen met u om de voorstelling naar Twente te halen. Einde volgende week wordt
er definitief vast gestelld of Twente meedoet.
Hiernaast ziet u de flyer van vorig jaar. Daar heeft de LTO Zuid de voorstelling ‘Grond’ van toneelgroep
Jan Vos te gast gehad in Hof van Twente. De voorstelling heeft er 10x een avond plaatsgevonden met ca.
30 personen vanwege corona

Theater
bij de boer

Even kort over de voorstelling zelf:
De theatervoorstelling is een ontmoeting tussen stad en platteland. En het toneel is in een prachtige
tent. Lees meer via https://toneelgroepjanvos.nl/voorstellingen/grond/
Waarom een voorstelling in Noord-Oost Twente
De voorstelling is voor de burger, voor toeristen (die zijn er in mei, juni, juli voldoende), voor iedereen die
van cultuur houdt. De kennismakingsavond en de laatste avond staan in het teken van kennismaken. Om
de dialoog aan te gaan met de overheid, burgers en agrariërs. Dialoog is belangrijk. Kennismaken met
elkaar, en meer leren van elkaar.
De voorstelling is prachtig. Verhalend vertellend theater met een duidelijke boodschap. Het is professioneel theater en een echte kans om hier Noord-Oost Twente nog beter op de kaart te zetten.

GROND

Wat dient er geregeld worden?
Financiën om het theater hiernaartoe te halen.
Onze netwerken gebruiken om de voorstellingen te promoten
Organisatie van startavond en de laatste avond
Organisatie van evt. wandelingen (met gids) en een mogelijkheid tot dineren met natuurlijk streekproducten.
Een mooie locatie die ergens een week lang beschikbaar is tussen mei-juli, waar vrijwilligers helpen bij
kaartjes etc.

HULP GEVRAAGD
							Heb jij zin om te helpen?
							Heb je een mooie locatie?
							Meer weten?
							
							06-83401284 of mail
							info@noord-oost-twente.ltonoord.nl

Foto: Paul Hoes

van 3 september t/m 13 september 2020
Spelers: Trudi Klever en Maarten Wansink
met live-muziek van Jaap van Keulen
Schrijver: Tjeerd Bischoff
Regisseur: Jeroen van den Berg

Trudi Klever

Maarten Wansink

Toneelgroep Jan Vos
Volg Facebook ‘Grond’
Tickets:
Wilminktheater Enschede
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Omgevingsvisie #belangrijk

Online bijeenkomst over de omgevingsvisie van
Dinkelland en Tubbergen op maandag 18 januari
06 /

Politieke avond

voor jongeren op dinsdag 19 januari
in gesprek met de (potentiële) landbouwwoordvoerders van de 2e kamer.
07 /

RES

De Regionale Energie Strategie ver van mijn bordjes? Volg de webinar over de RES. Ook nieuwsgierig? Zet 28 januari 19.30 uur in de agenda
09 /

Omgevingsvisie Tubbergen en Dinkelland

18-01-2021 | 20:00 - 22:00 uur
Afgelopen jaarvergadering is Claudia Landewé,
projectleider Omgevingswet namens Noaberkracht
bij de vergadering van LTO geweest en is er vanuit
Dinkelland en Tubbergen een toelichting gegeven op
de Omgevingswet en de stappen die in 2020 gezet
zouden worden.
Nu een jaar verder is er een omgevingsvisie tot stand
gekomen. De voorbereiding op de inwerkingtreding
van de Omgevingswet op 1 januari 2022 loopt door.

Graag willen bovengenoemde gemeentes dit moment
benutten om jullie bij te praten, een toelichting te
geven en het proces voor 2021 te schetsen.
https://noaberkracht.zoom.us/j/85770614794
Meeting ID: 857 7061 4794
Passcode: Omgeving

Mineral Valley

Meer weten over resultaten, kennis en ideeën.
Tevens webinars over de proeftuin vanggewas en
maaiveldafvoer.
16 /

Online bijeenkomst

2021

Dirk Bruins

Hij is nu al een tijdje voorzitter. Maar wat
doet hij eigenlijk voor jouw? Ook nieuwsgierig?
Zet 27 januari 19.30 uur in de agenda
08 /
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Vacatures

https://noaberkracht.zoom.us/j/85770614794
Meeting ID: 857 7061 4794
Passcode: Omgeving

DOE MEE
Het gaat namelijk ook over de toekomst van
Dinkelland en Tubbergen!

UITNODIGING

UITNODIGING

27 januari 2021

19 januari 2021

Politici in de 2e kamer maken het beleid voor de toekomst. Waar staan zij voor?
Hoe kijken ze naar de toekomst? En welke partij begrijpt jou als jonge agrariër?
Over deze vragen en meer gaan we in gesprek met de (potentiële) landbouwwoordvoerders van de 2e kamer! Wat is jouw boodschap voor de politici?

www.wegaanlive.nl/boernproat
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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.
Niet volgend, afwachtend, maar als sector en organisatie aan stuur staan”, aldus Dirk Bruins.nl
Datum:
Tijd:

27 januari 2021
19.30 – 21.30 uur
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Meld je aan via de aanmeldlink

https://www.ltonoord.nl/afdeling/noord-oost-twente/
ledenavond-27-januari-in-gesprek-met-dirk-bruins

UITNODIGINGEN
Externe partijen
Webinar RES

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:
Twente
Locatie:
lding

28 januari 2021
19.30 – 21.30 uur
Belanghebbenden RES
digitaal, link volgt na aanme-

MINERAL VALLEY
Laatste nieuws
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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.

Webinars

Zoals veel organisaties gaat Mineral Valley over op
webinars, om resultaten, kennis en ideeën te blijven
delen.
Op deze dagen organiseren wij webinars over de
proeftuin vanggewas en maaiveldafvoer.
Datum:
Tijd:
Locatie:

27 januari 2021
12.30 – 13.30 uur
digitaal

Datum:
Tijd:
Locatie:

18 februari 2021
15.30 – 16.30 uur
digitaal

Proeftuincoördinator
Het Mineral Valley Team is uitgebreid met een proef-
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tuincoördinator. 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.

https://mineralvalley.nl/webinar-vanggewas/

DIVERSEN
Externe partijen
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Concept
Windbeleid
concept ter inzage bij gemeentes
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 digitale informatiebijeenkomst van de gemeente
Losser is in januari.

PAS MELDERS
vergeet niet je info door te geven
Zoals bekend hebben de ‘pasmelders’ de mogelijkheid om gegevens aan te leveren bij RVO zodat de ‘PAS melding’ kan worden omgezet in een natuurvergunning.
Op dit moment hebben nog maar ca 400 bedrijven van de ca 3300 in aanmerking komende bedrijven zich gemeld. Tijdig reageren voor legalisatie is erg belangrijk.

DIVERSEN
LTO Nederland
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Verkiezingsmanifest 2021
Verdiep je erin!
In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van
17 maart 2021 heeft LTO Nederland het Verkiezingsmanifest 2021 opgesteld: Een nieuwe kans voor goed
beleid voor onze boeren en tuinders. Hierin doet LTO
namens haar leden voorstellen om boeren en tuinders
in Nederland een gedegen toekomst te geven. Deze
zomer zijn er gesprekken geweest met politici, programmacommissies en andere stakeholders om onze
oplossingen te delen. Lees het Verkiezingsmanifest
2021:
https://www.lto.nl/wp-content/uploads/2020/06/
LTO-Nederland-verkiezingsmanifest-2021.pdf

Programmatracker
Meer weten?
Dit najaar presenteren de politieke partijen met welke
partijprogramma’s ze de verkiezingen in gaan. Inmiddels zijn de eerste verkiezingsprogramma’s gepresenteerd en spoedig volgen de anderen.

Ook vindt u een overzicht van de volledige (concept)
programma’s van de verschillende politieke partijen.
De Programmatracker is vrij te gebruiken, met bronvermelding.

De een met een grotere landbouwparagraaf dan de
ander. Om het overzicht te houden introduceert LTO
Nederland de Agrarische Programmatracker
(versie 4 jan). De voor de agrarische sector belangrijkste passages zijn hierin overzichtelijk te vinden en
te rangschikken.

https://www.lto.nl/onderwerpen/verkiezingen/

Op TV
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De nieuwe Boerenfamilie
De Nederlandse landbouw is aan verandering toe.
Want ook al zijn we al generaties lang een agrarische
grootmacht, tachtig procent van de Nederlandse
boeren staat op een kantelpunt. Zij kunnen steeds
moeilijker concurreren met groot, groter, grootst- of
niche-boeren. Verandering is niet makkelijk. Er is
maatschappelijke druk, de wet- en regelgeving verandert steeds en de berichtgeving over de agrarische
sector is vaak negatief.

Maar er zijn wel degelijk boeren het ánders willen en
doen.
Bijvoorbeeld de deelnemers aan ons Boerenversneller-programma. Over hen maakten we dit jaar een
documentaireserie: BOER ZOEKT VERANDERING.
Kijk je mee, en belangrijker nog, praat je mee?

15 januari: aflevering 1 - Dichtbij de natuur en het eten
Met boeren Bennie, Marije, Marja, Els E. en Boris.

22 januari: aflevering 2 - Dan doen we het toch lekker zelf
Met boeren Els U., Anne, Erik en Marijke.
29 januari: aflevering 3 - Verbinding tussen mens en natuur
Met boeren Peter, Henk, Diana en Jorrit.
Tijd: 15:00 - 16:15 uur (alle dagen)
Aanmelden is noodzakelijk

https://www.denieuweboerenfamilie.nl/

VACATURES
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JOB?

Projectadviseur
‘Landbouw en Omgeving’ Regio Oost
Ben jij een gedreven netwerker die kennis van Landbouw en Omgeving (milieu, natuur, landschap) koppelt
aan ervaring met beleidsprocessen, projectontwikkeling en innovaties in de landbouw? En vind je het een
uitdaging samen met anderen te werken aan toekomstperspectief voor boeren en tuinders en ons allemaal?
Dan zoeken we jou!

in een aantrekkelijke omgeving. Je hebt daarvoor veel
contact met overheden, waterschappen en natuur- en
milieuorganisaties, onze partners in veel projecten. Je
brengt nadrukkelijk het agrarisch ondernemersperspectief in bij deze samenwerkingsprojecten.

Als projectadviseur ‘Landbouw en Omgeving’ acteer
je op het snijvlak van beleid en praktijk. Je ontwikkelt
projecten met en voor onze afdelingen en leden om te
werken aan een toekomstgericht land- en tuinbouw

Interesse?
Jouw sollicitatiebrief en CV kun je tot 29 januari 2021
per e-mail sturen naar vacature@ltonoord.nl.

Functieprofiel

LTO regio Oost zoekt enthousiaste stagiairs
Wil jij jouw kennis en vaardigheden in hoog tempo
opwaarderen en lijkt het je leuk en interessant een
periode met onze leden, bestuurders, partners en collega’s samen op te trekken? Dan is dit een fantastische
mogelijkheid om jezelf en daarmee onze vereniging
LTO Noord verder te ontwikkelen!

Heb je interesse?Dan kun je een mail sturen naar:
Annemieke Eggink, P en O: aeggink@ltonoord.nl

https://www.ltonoord.nl/vacatures

BESTUURDERSKAART
afdeling Noord-Oost Twente
Oldenzaal/Dinkelland, Losser en Tubbergen

ALFONS UIT HET BROEK
T 06-3069 3524		

JAN KUKS

T 06-1336 2339		

Portefeuille: Natura 2000, water

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

auithetbroek@planet.nl

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

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)

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 			

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

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 Duurzaamheid

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
Voor overige vragen neem contact op met het relatiebeheerteam 088.888 6666
(kies optie 1) of relatiebeheer@ltonoord.nl

Onze afdeling wordt mede ondersteund door de volgende bedrijven:

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

