
 

 
Geachte agrariër, 
 
Hierbij nodigen wij u uit voor de informatiebijeenkomst van de verkeerscampagne ‘Goed Gezien’, 
een initiatief van LLTB-regio Zuid-Limburg. Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdag 27 
augustus bij Loonbedrijf Houten aan de Heiweg 1 in Mesch (Eijsden). 
 
Verkeersveiligheid rondom landbouwvoertuigen is een onderwerp dat om aandacht vraagt. De 
LLTB-regio Zuid-Limburg besloot daarom een campagne te starten: Goed Gezien – 
Boerenverstand in het verkeer. Met de campagne willen we mensen bewuster maken van 
mogelijke risico’s en gevaren en ervoor zorgen dat er meer wederzijds begrip is tussen 
weggebruikers.  
 
Als agrariër bevind je je vaak op de weg. De landbouwvoertuigen waar je in rijdt zijn groot en 
hebben extra aandacht nodig. Het is daarom belangrijk om op de hoogte te zijn van de laatste 
regelgeving. Door contact te maken met de overige verkeerdeelnemers weet je dat je goed wordt 
gezien. Met gezond boerenverstand zorgen we samen voor een veilig verkeer en een positief 
imago van de gehele landbouwsector. 
 
De campagne start in Eijsden-Margraten, omdat het een uitgesproken plattelandsgemeente is die 
hetzelfde over veiligheid denkt als het LLTB-regiobestuur. We vertellen u er graag alles over 
tijdens de bijeenkomst op 27 augustus. 
 
Het programma ziet er als volgt uit:  
13.00 uur: Ontvangst met koffie en vlaai 
13.15 uur: Start programma met de volgende sprekers: 
 - Rebecca Steinbusch-Lacroix en Monique Kerckhoffs-Schuurman namens de LLTB 
 - Wethouder Jos Custers namens de gemeente Eijsden-Margraten 
 - Désiré Smeets namens Loonbedrijf Houten VOF 
 - Marc Tychon namens Verkeersschool Marc Tychon 
15.00 uur Afsluiting, aansluitend is er de mogelijkheid een kijkje te nemen op Loonbedrijf  

Houten.  
 
Omdat we het belangrijk vinden dat iedereen in de sector op de hoogte is van deze 
verkeerscampagne zijn ook uw bedrijfspartner, familieleden of collega-agrariërs van harte welkom, 
ook als ze geen lid zijn van de LLTB. Wij verzoeken u vriendelijk om u middels een e-mail aan te 
melden voor 24 augustus bij regiozuid@lltb.nl onder vermelding van uw naam, adres en aantal 
personen. De campagneposters en stickers kunt u deze middag meenemen of bestellen via 
goedgezien@lltb.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het bestuur van de LLTB-regio Zuid-Limburg, 
 
Rebecca Steinbusch-Lacroix en Monique Kerkhoffs-Schuurman 

Aan de agrariërs in de regio Zuid-Limburg, 
in de gemeente Eijsden-Margraten. 
 
 
 
 

Regio Zuid-Limburg 
Steegstraat 5 
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