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“De afdeling Heuvelland heeft het afgelopen jaar veel energie gestoken in het – samen
met afdelingen Sittard e.o. en Mergelland – omvormen van drie afdelingen naar één,
stevige LLTB-regio Zuid-Limburg. Ik wil dit moment dan ook gebruiken om nogmaals alle
(bestuurs)leden te bedanken voor al hun inzet ten behoeve van de afdeling de afgelopen
jaren.
Een druk jaar dus, want ondertussen stonden andere ontwikkelingen natuurlijk niet stil. In
de gemeente Voerendaal is op verzoek van de leden overleg geweest over het groenonderhoud. De wethouder met wie wij aan tafel hebben gezeten, zit daar helaas niet meer en
het is afwachten wat zijn opvolger met al dat voorwerk doet.
Met verschillende gemeenten in onze afdeling is overleg geweest over landbouwverkeer; een probleem dat feitelijk in heel
Zuid-Limburg speelt. In Simpelveld is dat een moeizaam proces, omdat het gemeentebestuur andere verwachtingen heeft dan
wij. Zij stellen omrijdroutes voor voor voertuigen breder dan drie tot drieënhalve meter. Tot nu toe zijn er nog geen ontheffingen verleend. Het is echter nog geen gelopen ‘race’. We proberen nog steeds in overleg met de gemeente tot een oplossing te
komen. Daarbij is mijns inziens ook een belangrijke taak voor de ondernemer weggelegd. Als we wat willen bereiken, moeten
we goodwill kweken bij burger en overheid door een beetje uit te kijken als we door de kernen rijden.

‘LANDBOUWVERKEER BLIJFT BELANGRIJK PUNT IN HEEL ZUID-LIMBURG’
Ook in Gulpen is overleg geweest over landbouwverkeer. De gemeente wil de Gulperberg verkeersvrij maken, wat voor de
ondernemers in het gebied lange omrijdroutes betekent. We hebben daar enkele suggesties neergelegd voor eenrichtingsverkeer en tractorsluizen, waarvoor de gemeente in principe openstaat, maar ik vrees dat dat een traject van de lange adem wordt.
Ook zijn we druk bezig geweest met het Boost-programma, waarin wordt gezocht naar oplossingen voor toekomstige problemen als gevolg van de klimaatverandering. Door middel van waterbuffering of –berging kunnen we daaraan als sector wellicht
een bijdrage leveren. Door nu mee te praten, staan we in elk geval mee aan het roer in plaats van dat beslissingen worden
genomen, waarmee we later worden geconfronteerd en dan voor voldongen feiten staan.”

uitgelicht

Nationaal Landschap
Het Zuid-Limburgse cultuurlandschap is
feitelijk hoogontwikkeld boerenland. Boeren,
burgers en toeristen plukken hier elke dag de
vruchten van. Zonder boeren, geen mooi
onderhouden cultuurlandschap. Het zijn
communicerende vaten. We proberen
politiek, publiek en pers via gemeenteoverleggen en ingezonden stukken naar diverse
media constant te overtuigen van het feit dat
de landbouw geen bedreiging, maar juist een
voorwaarde is voor het behoud van het
Nationaal Landschap.

RESULTATEN 2017

Contracten agrarisch natuurbeheer
Door bezuinigingen vanuit de provincie
dreigden afgelopen contracten voor agrarisch
natuurbeheer niet te worden verlengd. Na
stevige lobby vanuit onder meer LLTB en
Natuurrijk Limburg zijn die contracten toch
verlengd tot 2021.

