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Gedeputeerde
op bezoek hier
Voorwoord
Beste leden,
de zomer zit er bijna weer op. Het nieuwe bestuursjaar is weer begonnen. Onlangs hadden we een zeer geslaagde BBQ voor de leden en deze was goed bezocht. Het was leuk en
gezellig om elkaar weer live te spreken. Hopelijk kunnen wij dat vaker gaan doen dit jaar.
Immers, het live in gesprek gaan me elkaar geeft meer reuring, vragen en duidelijkheid
naar elkaar toe dan digitaal.
In deze nieuwsbrief vinden jullie een enquête (graag vóór 13 september invullen). Neem
de tijd om deze in te vullen. Hiervoor geldt ook weer, des te meer er door ons zijn ingevuld,
des te beter komt er een agrarisch geluid bij de beleidsmakers binnen!
Mochten jullie onderwerpen hebben die je graag besproken wilt hebben tijdens onze
bestuursvergadering, geef het dan door en komt het eventueel toelichten. Met input van
jullie kunnen we nog beter het belang van jullie als onze leden behartigen. Heb je specifieke
vragen over een bepaalde portefeuille kijk dan ook op de bestuurderskaart en neem direct
contact op met de portefeuillehouder.
Graag tot ziens op een online of fysieke bijeenkomst.
Martin Oldenhof, co-voorzitter [06-2310 2783]

Bestuurderskaart
alle bestuurders hier

PLASTIC
2022
via andere kanalen
Tips!
Zoals ook vermeld in de vorige nieuwsbrief was de plasticinzameling dit jaar de laatste. De kosten stijgen te veel en
daardoor is het niet meer mogelijk om dit voor een goede
prijs in te zamelen. Wij hopen op jullie begrip hiervoor.
iEen oplossing die wij kunnen bieden is door via LTO
Ledenvoordeel rolcontainers bestellen. Zie hiervoor de
website (Afvalinzameling - LTO Ledenvoordeel) Door ons
grote aantal leden kan LTO Ledenvoordeel goede contracten
afsluiten met diverse partijen waaronder afvalinzameling.

Enquête LOSSER

Geef uw mening en reactie over de ruimtelijke
kwaliteit van ons buitengebied

De komende jaren krijgt het buitengebied van de gemeente Losser, door verschillende trends en ontwikkelingen, te maken met grote opgaven. Agrarische bedrijven
in het buitengebied ontwikkelen zich in diverse richtingen; van opschaling naar nog
grotere bedrijven tot het combineren van diverse functies. Ook zal in de komende
jaren op grote schaal agrarische bebouwing vrijkomen, doordat bedrijven – al dan
niet noodgedwongen - stoppen.
De gevolgen van veel leegstaande gebouwen zullen voor de ruimtelijke kwaliteit, vitaliteit en
sociaal-economische kwaliteit van het buitengebied groot zijn. Nieuwe en aangepaste beleidsinstrumenten zijn
daarom noodzakelijk om grootschalige leegstand in het buitengebied tegen te gaan.

Meer info? klik hier

Uiterlijk
13 september 2021

UITNODIGING

innovatieveld ruwvoerteelt
Dinsdag 7 september
10.00 of 13.30 uur

Loonbedrijf De Weer
Krooshoopsweg 3
7627 NA Bornerbroek.

whttps://youtu.be/tw6pQf1zQRU
ForFarmers organiseert een speciale demodag op
het ruwvoerteelt innovatieveld in Bornerbroek
. Hier krijgt u de gelegenheid om de nieuwste innovaties en
actuele zaken rondom de ruwvoerteelt te aanschouwen.
Deze dag is speciaal bedoeld voor melkveehouders die geen
GBM licentie hoeven te verlengen én voor de periferie. Ook
bestaat er de mogelijkheid om de demodag te bezoeken met
een studieclub, scholen, of afvaardiging.
Aanmelden kan via deze link. Klik hier!

UITNODIGING
Omgevingsfestival
Donderdag 9 september Losser
18-21.00 uur

www.omgevingsvisielosser.nl
Tijdens het Omgevingsfestival kunt u uw ideeën en wensen
naar voren brengen over hoe de gemeente Losser er in het
jaar 2035 zou moeten uitzien. Moeten er meer winkels en
bedrijven worden toestaan in het buitengebied? Mogen er
meer woningen komen in het buitengebied? Hoe wordt gezorgd dat een wijk veilig is ingericht en goed bereikbaar voor
jonge en oude mensen. Hoe zit het met verkeer en parkeren?
Wat doen we met zonnevelden en windparken?
Aanmelden is niet nodig. U kunt vanuit huis meedoen.

UITNODIGING
Bodemcongres
Donderdag 14 oktober
10.15-17.00 uur
www.twenteondersteboven.nl
Een initiatief van Mineral Valley Twente, Onder
Twente en Twents waternet.
Ga mee op ontdekkingsreis door de bodem samen met
weerman Dennis Wilt uit Borne. Doe mee met workshops
waarbij de thema’s klimaat, landbouw, wonen en energie
centraal staan, neem een kijkje op de informatiemarkt en
laat je inspireren door interessante sprekers. Kortom; zoek
het samen met ons tot de bodem uit en meld je aan.
Aanmelden kan via www.twenteondersteboven.nl

VERGADERING

Wat is er besproken
Algemene bestuursvergadering
23 /08 / 2021

Wat staat er op de planning?
1. In gesprek met de bestuurders & Provincie
Over de Koers Landelijk Gebiedsvisie 2050 en de belangrijke rol die de agrarische sector daar
in moet blijven spelen.
2. Tweede kamer landbouwwoordvoerders uitnodigen
Om kennis te maken met het gebied. I.s.m. Mineral Valley is een programma samengesteld.
Water
Op 25 mei 2021 heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Vechtstromen het ontwerp van het Waterbeheerprogramma 2022 – 2027 vastgesteld. Klik hier

Energie RES
RES 1.0 opgeleverd. Meer info vind je hier.

Bart Jansen
Beleidsadviseur LTO Noord Regio Oost

Mijn naam is Bart Jansen en ik kom uit het mooie Vriezenveen.
Sinds maart ben ik werkzaam bij LTO Noord als beleidsadviseur op het gebied van natuur en
fauna. Vanuit deze rol houd ik mij onder andere bezig met de gebiedsgerichte aanpak (GGA)
stikstof.
Samen met mijn collega Jeroen van de Kamp coördineer ik voor LTO Noord de GGA Stikstof in Overijssel, en neem ik deel aan de ambtelijke gebiedstafels in de deelgebieden Salland
en Noordoost Twente. Deze gebiedstafels gaan uiteindelijk samen met de gebiedsteams een
globale invulling geven aan de stikstofopgaves van het Rijk.
Wat de opgaves exact gaan worden voor Noordoost Twente is momenteel nog onduidelijk.
Samen met de andere landbouworganisaties in de regio zetten wij in op een duurzaam toekomstperspectief voor onze mooie landbouwsector.

Meer info: Site Provincie Overijssel

Geslaagde

Zomerborrel in Beuningen

zomerborrel
www.Hasman.nl

