
Het afgelopen jaar is in de LLTB-afdelingen hard gewerkt aan de omvorming 
van tien afdelingen naar drie regio’s. Begin dit jaar zijn de LLTB-regio’s Zuid-, 
Midden- en Noord-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 deskun-
digheid van medewerkers. Daarnaast zijn veel zaken afdelings- en gemeente-
grensoverschrijdend en kunnen dus beter regionaal worden opgepakt. 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 de meeste 
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 aandachts-
punten toelichten. Die folder wordt dan ook gebruikt als handvat voor onze eerste gemeenteoverleggen met de nieuwe bestuurders. 
Onze speerpunten daarbij zijn onze rol in het landschap, bij waterbeheer, de bodem, duurzame energie en onze relatie met de maat-
schappij, nu en in de toekomst.

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

Jos Brands
Voorzitter

BESTUUR LLTB REGIO 
ZUID-LIMBURG 2018

Lemiers
Melkveehouder 
Verenigingszaken 
Gulpen-Wittem, Vaals 
jbrands@lltb.nl 
06-20602094

Spaubeek
Melkveehouder 
Water en Communicatie 
Beek, Nuth 
mkerckhoffs@lltb.nl 
06-15074514

Sint Geertruid
Fruitteler, melkveehouder 
en educatieboer
MFL en Communicatie 
Eijsden-Margraten, 
Maastricht
rsteinbusch@lltb.nl 
06-52436850

Mheer
Melkveehouder 
Natuur, Flora en Fauna 
Eijsden-Margraten, 
Meerssen 
glemlijn@lltb.nl 
06-51987505

Spaubeek  
Akkerbouwer en 
vleesveehouder 
Activiteitencommissie 
Onderbanken, Schinnen 
wjanssen@lltb.nl 
06-13749710

Heerlen
Akkerbouwer, melkvee- 
houder en verbrede 
landbouwer 
RO 
Brunssum, Heerlen, 
Kerkrade, Landgraaf 
perkens@lltb.nl 
06-51228836

Woonplaats 
Bedrijf 
Portefeuille 
Gemeenten 
E-mail 
Telefoon

Woonplaats 
Bedrijf 
Portefeuille 
Gemeenten 
E-mail 
Telefoon

Woonplaats 
Bedrijf 

Portefeuille 
Gemeenten 

E-mail 
Telefoon

Woonplaats 
Bedrijf 
Portefeuille 
Gemeenten 

E-mail 
Telefoon

Woonplaats 
Bedrijf 

Portefeuille 
Gemeenten 
E-mail 
Telefoon

Woonplaats 
Bedrijf

 
Portefeuille 
Gemeenten 

E-mail 
Telefoon

Jos Brands  |  Voorzitter

Monique 
Kerckhoffs-Schuurman  |  Bestuurslid

Rebecca 
Steinbusch-Lacroix  |  Bestuurslid

Gaston Lemlijn  |  Vicevoorzitter Wil Janssen  |  Penningmeester

Peter Erkens  |  Bestuurslid

Bocholtz
Akkerbouwer 
Water 
Gulpen-Wittem, 
Simpelveld 
bmerx@lltb.nl 
06-23612592

Woonplaats 
Bedrijf 
Portefeuille 
Gemeenten 

E-mail 
Telefoon

Bert Merx  |  Bestuurslid

Guttecoven
Varkenshouder 
en akkerbouwer 
Duurzaamheid 
Sittard-Geleen, Stein 
gsalden@lltb.nl 
06-22730716

Voerendaal 
Akkerbouwer 
RO 
Valkenburg aan de Geul, 
Voerendaal 
jkeijbets@lltb.nl 
06-46112025

Woonplaats 
Bedrijf 

Portefeuille 
Gemeenten 
E-mail 
Telefoon

Woonplaats 
Bedrijf 
Portefeuille 
Gemeenten 

E-mail 
Telefoon

George Salden  |  Bestuurslid

Jos Keijbets  |  Bestuurslid

RESULTATEN 2017


