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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. 

Plastic inzameling 
geslaagde dag hier
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UITNODIGING 
 
 
 

TER INZAGE  
Waterbeheerprogramma 
Op 25 mei 2021 heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Vechtstromen het ontwerp van het Waterbeheer-
programma 2022 – 2027 vastgesteld.

Het Waterbeheerprogramma 2022-2027 laat zien welke resultaten we op strategisch en tactisch niveau 
in zes jaar willen halen. Het waterschap geeft aan welke maatregelen en voorzieningen ze daarvoor treffen en 
wanneer. De maatregelen in het programma zijn een aanvulling op en uitwerking van maatregelen die al in de 
waterprogramma’s van het Rijk en de regio zijn opgenomen.

Het ontwerp van het Waterbeheerprogramma 2022 – 2027 en de daarbij horende bijlagen ook digitaal in zien 
op de website van Vechtstromen via de volgende link: https://www.vechtstromen.nl/terinzage

De terinzagelegging vindt plaats met ingang van 28 mei 2021 tot en met 8 juli 2021.

Het Algemeen Bestuur van het Waterschap stelt het plan definitief vast op 15 december 2021. Vanaf 22 decem-
ber 2021 is het Waterbeheerprogramma van kracht.

Stikstofvragenuur 
Zoomlink hier  
 

Meer info over de terinzagelegging   klik hier

    

Omgevingsvisie Tubbergen & Dinkelland 
De nadruk werd gelegd op de verbrede landbouw. Heb je op- en of aanmerkingen? Neem 
contact op met omgevingswet@noaberkracht.nl 

Algemene bestuursvergadering  
31  /05 / 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

Bestuurdersnieuws 
Nieuw bestuurslid  

  
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! 

Stefan  
Weersink 
Landschapsdeal, Melk

Plastic inzameling 
geslaagde dag hier

Met Sjaak van der Tak en Dirk Bruins. 

LTO Nederland-voorzitter Sjaak van der Tak en LTO 
Noord-voorzitter Dirk Bruins geven een toelichting op het 
plan en gaan daarna in op jullie vragen. LTO Noord, Regio 
Oost-voorzitter Harold Zoet leidt de avond. 
Vragen kun je vooraf sturen naar kvveen@ltonoord.nl Zo 
kunnen wij vragen bundelen die mogelijk bij meerdere leden 
leven. Tijdens de avond is er ook de mogelijkheid om vragen 
via de chatfunctie te stellen.

Aanmelden is niet nodig.
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Met Sjaak van der Tak en Dirk Bruins. 

LTO Nederland-voorzitter Sjaak van der Tak en LTO 
Noord-voorzitter Dirk Bruins geven een toelichting op het 
plan en gaan daarna in op jullie vragen. LTO Noord, Regio 
Oost-voorzitter Harold Zoet leidt de avond. 
Vragen kun je vooraf sturen naar kvveen@ltonoord.nl Zo 
kunnen wij vragen bundelen die mogelijk bij meerdere leden 
leven. Tijdens de avond is er ook de mogelijkheid om vragen 
via de chatfunctie te stellen.

Aanmelden is niet nodig.

https://www.ltonoord.nl/afdeling/noord-oost-twente/nieuws/plastic-inzameling-was-een-groot-succes
https://www.ltonoord.nl/regios-en-provincies/regio-oost/actueel/twee-stikstofvragenuurtjes-voor-overijssel-en-gelderland
https://www.vechtstromen.nl/actueel/terinzageleggingen/
https://www.dinkelland.nl/file/2948/download
https://agrarischecoaching.nl/paulien-hogenkamp-gecertificeerd-in-bas-register-als-onafhankelijk-en-erkend-agrarisch-coach/
https://www.ltonoord.nl/afdeling/noord-oost-twente/nieuws/plastic-inzameling-was-een-groot-succes
https://www.vechtstromen.nl/actueel/terinzageleggingen/
https://www.ltonoord.nl/regios-en-provincies/regio-oost/actueel/twee-stikstofvragenuurtjes-voor-overijssel-en-gelderland

