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“Het was een druk jaar voor LLTB-afdeling Venray. De Visie Veehouderij was een van de
belangrijkste onderwerpen. De kern daarin was in het buitengebied een situatie te creëren,
waarin ondernemers en burgers in harmonie met elkaar samenleven. De visie is in januari
door de gemeenteraad van Venray aangenomen. In principe zijn we te spreken over de
handelswijze van de gemeente bij het opstellen van deze visie en ook over het resultaat, al
laat een aantal punten nog ruimte voor verbetering. Met name in de uitvoering. Daar
blijven we dus bovenop zitten. Dat gebeurt niet meer als afdeling, maar als (de) LLTB-regio
Noord-Limburg die afgelopen jaar is gevormd uit de afdelingen Venray, Horst-Venlo,
Maasduinen en Peel en Maas. In dat kader wil ik dan ook alle (bestuurs)leden die zich
afgelopen jaren hebben ingezet voor de afdeling van harte bedanken.

‘JE MÓÉT ER ALS LLTB BIJZITTEN’
Een ander belangrijk onderwerp het afgelopen jaar was landbouwverkeer. De N270 hebben we voor landbouwverkeer weten te
behouden, de rondweg bij Ooijen-Wanssum helaas niet, ondanks dat we ons daar met hand en tand tegen hebben verzet. De
provincie houdt vast aan de stelregel dat nieuwe provinciale wegen niet toegankelijk zijn voor landbouwverkeer. Een opmerkelijke keuze, als je bedenkt dat onderzoek heeft uitgewezen dat bijvoorbeeld op de N270 slechts 1 procent van het verkeer
landbouwverkeer betreft. Mensen onthouden die ene keer dat ze achter een trekker hebben gezeten blijkbaar beter dan die 99
keer dat het niet het geval was. Overigens kent zo’n besluit maar weinig winnaars. Een verbod op een provinciale weg betekent
meer landbouwverkeer in de kernen.
Binnen dit soort trajecten hebben we jaarlijkse meerdere overleggen, waarbij het vooral een kwestie is van de vinger aan de
pols houden. Opletten dat er geen bakens worden verzet en dat iedereen zich houdt aan eerder gemaakte afspraken. Daar
móét je als LLTB bij zijn, want als een besluit eenmaal is genomen, draai je het niet zo makkelijk meer terug.”

uitgelicht
Ondernemersprijs VOP
De gezamenlijke Venrayse Ondernemersverenigingen, verenigd in het Venrayse Ondernemers Platform (VOP), reiken
sinds 2002 jaarlijks de Loek Nelissenprijs uit aan de ondernemer van het jaar en de Rabobank Publieksprijs aan de
ondernemer met de beste persoonlijke presentatie. De prijzen zijn bedoeld ter stimulering van het ondernemerschap
in de gemeente Venray en omgeving. Afdeling Venray heeft in 2017 LLTB-lid Boomkwekerij Michels-Classens
aangedragen, die er begin dit jaar met de vakjuryprijs vandoor ging.

Bijensymposium
In de aanloop naar het bijensymposium dat
dit jaar wordt gehouden, is in 2017 al hard
gezocht naar mogelijkheden om boerenerven
bijvriendelijker te maken en waar mogelijk de
biodiversiteit in het algemeen te verbeteren.
Door als LLTB te laten zien dat je actief
meewerkt aan dergelijke initiatieven verbeter
je je onderhandelingspositie in andere
trajecten.

RESULTATEN 2017

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum
Een plan dat zich uitspreidt over meerdere jaren en waarbij in het
gebied tussen de dorpen Ooijen en Wanssum tal van maatregelen
worden genomen om de waterveiligheid te verbeteren. Inmiddels is
een start gemaakt met de uitvoering, die voor een aantal leden
positief uitpakt, maar voor sommige helaas ook nadelige gevolgen
heeft. De inzet van de LLTB richt zich vooral op een natuurbeheerrol
voor agrariërs.

