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Oogstdankviering 
LLTB-afdeling OostMaas en de Werkgroep Oogstdankviering Midden-Limburg organiseerden voor alle LLTB-leden en hun 
gezinsleden de jaarlijkse oogstdankviering. De viering op het melkveebedrijf van familie Timmermans in Maria Hoop, met als 
thema 'Van nature met elkaar verbonden', werd door zo’n 250 geïnteresseerden bezocht. Voorgangers waren pastoor 
Koumans, geestelijk adviseur van LLTB-regio Midden-Limburg en Mariëlle Beusmans, geestelijk adviseur bij de LLTB. De collecte 
van de oogstdankviering komt ten goede aan vrouwen en hun gezinnen in Nicaragua.

Kavelruil
Het kavelruilproject in Koningsbosch is 
goedgekeurd. Dat wordt in de loop van 
2018 tot voorjaar 2019 opgepakt. De 
aanvraag voor De Schil van Montfort is nog 
in behandeling bij RVO en provincie 
Limburg. De verwachting is dat daar eind 
maart uitspraak over wordt gedaan.

Wildraster
Op aandringen van de LLTB gaat provincie Limburg aan de slag met het 
onderhoud van het wildraster bij natuurgebied Meerlebroek. Dat 
natuurgebied ligt tussen Reuver en de grens met Duitsland. Het 
ursusraster moet voorkomen dat wilde zwijnen schade toebrengen aan 
de landbouwgronden in die regio, maar het raster vertoont zwakke 
plekken en is op sommige stukken kapot. Het was lange tijd onduidelijk 
wie verantwoordelijk was voor het onderhoud van het raster: provincie 
Limburg, Rijkswaterstaat of Staatsbosbeheer.

uitgelicht

“Elk jaar is anders en elk jaar hebben we als afdeling genoeg op ons bordje om ons bezig 
te houden. Snel internet in het buitengebied, de mogelijkheden voor het produceren van 
duurzame energie, wegbermbeheer tegen ontwikkeling van gevaarlijke onkruiden als 
knolcyperus en het verfraaien van het buitengebied, allemaal onderwerpen waarmee we 
als afdeling druk zijn. Centraal in al onze activiteiten staan onze leden. Hoe zorgen we 
ervoor dat jullie voldoende ruimte houden om te ondernemen? Of dat nou letterlijk is via 
ruimtelijke ordening vraagstukken of meer in figuurlijke zin het creëren van draagvlak 
voor hoe wij ondernemen.

Een jaarlijks terugkerend punt van aandacht is water. Zo hebben we afgelopen jaar te 
maken gehad met de nasleep van de wateroverlast in juni 2016, maar ook met het op 
orde brengen van verschillende watersystemen. We hebben bijvoorbeeld veel energie gestoken in het inventariseren van de 
knelpunten rond de Schelkensbeek. Bij de Vlootbeek en Pepinusbeek zijn de bodems  niet op peil, doordat de watergangen zijn 
verzand. Dat heeft in 2016 voor nogal wat extra schade gezorgd. Daar moeten we in de toekomst aandacht voor houden, zodat 
dat niet meer gebeurt. Dankzij de goede banden van de LLTB met waterschap en gemeenten wordt voortvarend gewerkt aan 
het oplossen van die knelpunten, zij het nog enigszins moeizaam. Ook Rijkswaterstaat heeft nog knelpunten op te lossen met 
betrekking tot waterdoorvoer onder de A73.

Een belangrijke succesfactor vormen de ondernemersgroepen die voor diverse projecten in het leven zijn geroepen. Voor de 
Schelkensbeek, maar ook het project rond de A2/NedCar. De kennis van leden is onmisbaar in deze discussies, net als de 
samenwerking met de voormalige afdeling Sittard e.o.. We zien dat in veel gevallen problemen niet ophouden bij de afdelings-
grens. Daarom zijn afgelopen jaar de tien afdelingen omgevormd tot drie stevige regio’s, LLTB-regio’s Noord-, Midden- en 
Zuid-Limburg. Dit is dan ook een mooi moment om alle (bestuurs)leden van de afdeling OostMaas te bedanken voor hun 
jarenlange inzet.

Met vereende krachten kunnen we ons verder inzetten voor projecten als PIO Roerdalen, de kavelruil rond Montfort en 
Koningsbosch, de N280 en het wildraster tussen Venlo en Roermond.”
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