
Het afgelopen jaar is in de LLTB-afdelingen hard gewerkt aan de omvor-
ming van tien afdelingen naar drie regio’s. Begin dit jaar zijn de LLTB-regio’s 
Noord-, Midden- en Zuid-Limburg officieel van start gegaan. De belangrijkste 
redenen voor de hervorming - feitelijk de uitvoering van een besluit van de 
ledenraad in 2014 - waren het efficiënter inzetten van bestuurlijke expertise 
en deskundigheid van medewerkers. Daarnaast zijn veel zaken afdelings- en 
gemeentegrensoverschrijdend en kunnen dus beter regionaal worden opge-
pakt. Tot slot hebben we te maken met een krimpend ledenaantal en lag het 
dus voor de hand ook te kijken naar het aantal bestuurders.

In maart waren de gemeenteraadsverkiezingen en nu worden in alle 
Noord-Limburgse gemeenten nieuwe besturen gevormd. Met die nieuwe 
bestuurders willen we zo snel mogelijk aan tafel om onszelf voor te stellen, 
maar ook om te bespreken hoe we onderwerpen op gemeentelijk niveau op 
de agenda krijgen en hoe deze aan te pakken. In de aanloop daarnaartoe 
hebben we een folder gemaakt, waarin we onszelf voorstellen en een aantal 
aandachtspunten toelichten. Die folder wordt dan ook gebruikt als handvat voor onze eerste gemeenteoverleggen met de nieuwe 
bestuurders. Onze speerpunten daarbij zijn zuinig omgaan met landbouwgrond, extra reductie van de uitstoot bij veehouderijen door 
innovatie, landbouwverkeer, huisvesting van arbeidsmigranten en de zorg voor flexibele bestemmingsplannen.

Het allerhoogste doel van de regio is nog dichter bij het lid te komen. Door leden meer te betrekken bij wat we doen, hóé we dat 
doen, ze onderdeel te maken van de oplossing en ook terug te koppelen wat er gebeurt. Ik wil leden dan ook vooral oproepen zaken 
te melden. Iedereen heeft inmiddels een smoelenboek ontvangen van het eigen bestuur; schroom niet dat te gebruiken! Samen moe-
ten we meer dan ooit een netwerk vormen, waarin we elkaars sterke kanten benutten. Daarbij is het ook uitermate belangrijk vanuit 
de regio nauw verbonden te blijven bij de landelijke vakgroepen. Het is daarom mooi dat we binnen ons bestuur een goede spreiding 
hebben over de verschillende takken van sport.

Dichterbij het lid

Pieter Lucassen
Voorzitter
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Afferden
Vaste plantenkweker 
Verenigingszaken 
Mook en Middelaar, 
Gennep 
plucassen@lltb.nl 
06-55166963

Helden
jlinssen@lltb.nl 
06-14412722
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tschreurs@lltb.nl 
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Pieter Lucassen  |  Voorzitter

Jan Linssen  |  Secretaris/notulist

Peter van Dijck  |  Vicevoorzitter
Theo Schreurs  |  Bestuurslid

Hans Lansbergen  |  Bestuurslid

Belfeld
Geitenhouder 
RO en Duurzaamheid 
Venlo 
ssmits@lltb.nl 
06-51490256

Woonplaats 
Bedrijf 
Portefeuille 
Gemeenten 
E-mail 
Telefoon

Sander Smits  |  Bestuurslid
Melderslo
Bloembollenkweker, 
akkerbouwer 
en vleesvarkenshouder 
MFL, Natuur en Fauna 
Horst aan de Maas 
emichiels-fleuren@lltb.nl
06-40302136

Woonplaats 
Bedrijf 

Portefeuille 
Gemeenten 
E-mail 
Telefoon

Elly Michiels-Fleuren  |  Bestuurslid

RESULTATEN 2017


