
 
 
Criminelen die het leven van agrariërs en het buitengebied verpesten zijn een probleem 
voor de hele samenleving…. maar wat doen we eraan? 
 

 
 

Drugslabs of wietplantages in een legaal gehuurde schuur of pand, gulle sponsoring van de 
voetbalclub met contant geld, een ongevraagde ‘beveiliger’ in een café, bedrijven zonder 
afnemers, maar met veel omzet. Allemaal voorbeelden van ondermijning. 
 
Het effect is dat onder- en bovenwereld steeds meer met elkaar verweven raken en dat de 
grenzen tussen legaal en illegaal vervagen. De echte ondernemers, zoals het overgrote deel van 
de boeren en tuinders, krijgen er steeds meer last van. 
 
Ondermijning wordt de laatste jaren steeds beter onderkend, maar wat doen we eraan als 
samenleving? Inmiddels is duidelijk dat de politie en de gemeente dit niet alléén kunnen. Dus, wat 
kunnen we dan van elkaar verwachten? Hoe kan u als agrarisch ondernemer bijdragen? Wat 
hebben we er zelf al aan gedaan? Wat mag je van elkaar verwachten? Hoe kan de gemeente het 
beste aansluiten om uw belangen mee te behartigen? 
 
Kortom: de gemeente Peel en Maas en de LLTB-regio Noord-Limburg willen graag met u een 
vuist maken in het tegengaan van ondermijning. 
 
Komt u meepraten op 13 december? En gaat u met ons in gesprek? 

 
 



 
 
 
Het globale programma ziet er als volgt uit: 

• Vanaf 19.30 uur: inloop met koffie/thee/cake 

• 20.00 uur: opening door dagvoorzitter  

• 20.10 uur: burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo 

• 20.15 uur: ervaringsverhaal agrarisch ondernemer Giel Hermans  

• 20.45 uur: regiovoorzitter LLTB Noord-Limburg Pieter Lucassen 

• 21.05 uur: discussie/uitwisselen informatie 

• 21.35 uur: afsluiting door Hans Lansbergen en/of de dagvoorzitter 

• 21.40 uur: afsluitend een drankje  
 
Locatie: Huis van de gemeente, Wilhelminaplein 1 in Panningen. 
 

U komt toch ook! 
 
In verband met de logistieke voorbereiding vragen wij u zich aan te melden via lltb@regionoord.nl 
voor 1 december 2018. Wilt u dan uw naam/namen, uw bedrijfsnaam en uw e-mailadres 
doorgeven? 
 
Ondermijning tegengaan is meer dan het vaststellen dat het er is….. 
 

        
 
 
 
Met vriendelijke groet en graag tot 13 december, 
 
 
 
 
Wilma Delissen-van Tongerlo,                                     Pieter Lucassen, 
burgemeester gemeente Peel en Maas                       regiovoorzitter LLTB Noord-Limburg 
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