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“Het buitengebied van de gemeenten Weert en Nederweert kent verschillende belangen, inhoudelijke en maatschappelijke doelen en opgaven. De provincie Limburg heeft
beide gemeenten gevraagd als trekker voor het project ‘Platteland in Ontwikkeling (PIO)
Weerterland’. Binnen het PIO bekijken - naast de twee gemeenten en de provincie LLTB, Natuurmonumenten en Waterschap Limburg hoe projecten, die bijvoorbeeld
voortkomen uit de Landschapsvisie Weert en Buitengebied in Balans, integraal kunnen
worden aangepakt, waarbij de doelen en belangen van alle betrokkenen worden
meegenomen. Een stoel voor de LLTB aan die overlegtafel is uitermate belangrijk, zodat
we kunnen meepraten over plannen in het buitengebied.

WEERTER
LAND

Daarnaast was afgelopen jaar het geurbeleid van de gemeente Nederweert een belangrijk onderwerp. Door gebruik te maken van de kennis bij onze leden in een ondernemersgroep is er in goed overleg met de
gemeente een werkbare verordening uitgekomen. Zonder inbreng van een organisatie als de LLTB had dat voor veel ondernemers wel eens naar kunnen uitpakken.
De aanpak via een ondernemersgroep is inmiddels een beproefde methode, merkten we ook in de ontwikkelingen rond de
Tungelroysebeek. Op aandringen van de LLTB is er een schouw uitgevoerd, waarbij een aantal knelpunten is geïnventariseerd.
Die punten zijn ook daadwerkelijk aangepakt, zoals bleek uit een tweede schouw achteraf. Dit heeft geleid tot een verbetering
van de inrichting en van het onderhoud van de beek.

‘DE ONDERNEMERSGROEP IS INMIDDELS EEN BEPROEFDE METHODE’
Ook onze inzet rond de randweg Nederweert (N266) heeft voorlopig een positief resultaat. Mede door inzet van de LLTB wordt
gekeken naar meer alternatieven voor de randweg of naar het behoud van de huidige situatie, maar met oplossen van
knelpunten. De nieuwe randweg rond Nederweert komt er vooralsnog in elk geval niet, wat een hoop landbouwleed bespaart.
Wat het wel wordt, is nog onduidelijk, dus wordt vervolgd…
Tenslotte hebben we afgelopen jaar veel aandacht besteed aan het omvormen van onze afdeling en de afdelingen OostMaas
en De Winning Limburg tot één stevige LLTB-regio Midden-Limburg. Ik wil dit moment dan ook gebruiken om nogmaals alle
(bestuurs)leden te bedanken voor hun inzet ten behoeve van de afdeling Weerterland!”

uitgelicht
PR
Gelabelde gelden vanuit de regiovorming en Boerenbond
Nederpeel-gelden worden ingezet voor de promotie van de sector in
het Weerterland. Daarbij valt te denken aan initiatieven als Loeren bij
de Boeren, Boeren van Nederweert en diverse ondernemersprijzen.

Zaaibakkenproject
Verschillende basisscholen in Midden-Limburg namen weer
deel aan het LLTB-zaaibakkenproject. Basisscholen in
Midden-Limburg worden jaarlijks door de LLTB aangeschreven
met de vraag of ze belangstelling hebben om met zaaizaad en
potgrond aan de slag te gaan op school. Elk jaar opnieuw leren
kinderen op deze manier op jonge leeftijd over het zaaien en
kweken van van planten en groenten.

RESULTATEN 2017

Knolcyperus
In Midden-Limburg is een ondernemersgroep
met een pilot gestart om de bestrijding van
knolcyperus effectiever op te pakken en verdere
verspreiding te voorkomen. Men wil onder
andere een langjarige proef op een besmet
perceel in Midden-Limburg laten aanleggen om
diverse middelen en methoden van bestrijding
te toetsen op effectiviteit in de praktijk. Verder
is bij LTO Plant het verzoek neergelegd om –
eerst intern – te bespreken welke
mogelijkheden men ziet voor verbetering van
het huidige teeltvoorschrift KC van EZ / NVWA.

