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Verspilling is in Meierijstad  

het toverwoord 

Door Gerard van Zutphen voorzi�er ZLTO Veghel 

Op dit moment komen  er allerlei rapporten boven 

water waar uit blijkt dat er meer, en wellicht grote-

re vervuilers zijn dan de agrarische sector. Tot 4,2 

keer meer s%kstof uit riool overstorten dan ge-

dacht. De fosfor emissies zijn zelfs tot 10 keer hoger 

dan gedacht.  

Op de plekken waar in Nederland het meeste vee staat is het fosfaatgehalte 

lager dan in het westen van het land, daar waar toch niet het meeste vee 

staat lijkt me. Ook de poli%ek houdt rapporten achter, vervuilende  

industrieën die dan als niet relevant worden beschouwd. Het is onze taak als  

collec%ef om hier iets aan te doen voordat het te laat is. In mijn beleving kan 

het toch  niet zo zijn dat het recht op deze punten niet zegeviert.  

Mooi om te zien dat Team Agro is gestart. Een mooie enthousiaste club van 

mensen die de landbouw in Nederland proberen te promoten bij de  

burger. Een goed ini%a%ef dat door ons allen wordt gesteund, een ini%a%ef 

met mooie en goede verhalen over onze verschillende mooie sectoren, dat 

kan zeker een succes worden.  

PR doen we met zijn allen, laat geen kans onbenut te vertellen wat je als 

agrariër doet. Boeren hebben al vele oplossingen voor veel en moeilijke 

vraagstukken. Of het nu gaat om co2 vastleggen in de bodem of  

voedselveiligheid en voedselzekerheid.  

Zorg en kinderopvang op onze boeren erven is razend populair (raar want 

daar word je toch ziek van!!!). Het is wel vervelend te constateren dat iedere 

boer als individu deugt maar als collec%ef schijnen wij boeren niet te deu-

gen. 



Verspilling en circulaire economie 

In Gemeente Meierijstad is ontze�end veel aandacht voor verspilling. 

Hu�en krijgt enorm veel aandacht met de verspillingsfabriek. Ik geloof zelf 

dat wij als landbouw ontze�end veel reststromen verwerken en omze�en 

tot mooie producten. Ik heb moeite met een enorme kronkel in het  

denken.  
Hoe kan het dat we als Nederland trots zijn op onze suikerindustrie. Ook 

onze bierindustrie en aardappel verwerkende bedrijven doen het in bin-

nen en buitenland super goed.  

Onze agrarische sector levert voor deze industrieën enorme mooie grond-

stoffen op. O ja en dan hebben we nog de mest. Mensen weten niet meer 

wat er gebeurt in die tussen%jd. Volgens mij vergeten veel mensen dat als 

het om circulair gaat, de landbouw voorop loopt.  

 

Vele reststromen uit de food-industrie vinden hun weg weer terug naar de 

veehouderij. Ik benoem bietenpulp, we leveren 100 ton bieten en laten 15 
ton suiker achter bij de suiker fabriek, de rest gaat terug naar de veehou-

derij en daar wordt het weer gebruikt bij de produc%e van melk en vlees.   

 

Ook de reststromen uit de bier- en aardappelindustrie vinden hun weg 

terug naar de boerderijen om voor dat ze mogelijk vergist worden eerst 

tot waarde worden gebracht in onze veehouderijen. Ik denk dat de  

mengvoerbedrijven in Meierijstad zomaar 8000 ton per dag aan  

reststromen uit de food industrie verwerken tot veevoer.  

Dit alles vinden we maar heel gewoon. Maar iemand die 10 ton tomaten-

kontjes en kromme 
komkommers gaat ver-

werken tot soep is de 

redder van de wereld.  

 

Hopelijk tot ziens op de 

jaarvergadering bij van 

de Beeten in Veghel. 
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SUPERSNEL INTERNET 

Door Jean-Paul van der Aa 

Supersnel internet, wie wil dat nou niet? 

Voor een goede bedrijfsvoering nu , maar zeker in de toekomst is een  

snelle internet verbinding een must. Op dit moment zijn er in het  

buitengebied van de ZLTO afdeling Veghel een aantal mogelijkheden om 

van internet gebruik te maken;  

• Via de telefoonlijn een erg trage verbinding 

• Via coax-kabel         redelijk goede mogelijkheden qua up-en 
    downloaden 

• Straalverbinding  dure en storingsgevoelige oplossing 

 

De meest toekomstbestendige en snelste methode is via glasvezel, wat op 

de meeste industrieterreinen en in de bebouwde kommen al is aangelegd. 

Ook het buitengebied van de gemeente Meierijstad krijgt nu de mogelijk-

heid om voor glasvezel te kiezen. 

 

De par%jen Mabib (maatschappij voor glasvezel in Brabant) en Glasvezel 

buitenaf,  gaan onder de naam GLASVEZEL BUITENAF  onder een aantal 
voorwaarden glasvezel aanleggen in het buitengebied: 

 

1. alleen de adressen waar nog geen glasvezel of coax ligt komen in 

aanmerking. 

2. alleen als minimaal 50% van hierboven genoemde adressen zich 

aanmeldt, gaat de aanleg door. 

 

• In de week van 5 maart krijgt iedereen die in aanmerking komt een 

persoonlijke uitnodiging voor een informa%eavond. 
• Op 19 februari start de inschrijving en op 7 mei moet de  minimale  

50 % zijn aangemeld. 

 

Ons advies is om naar de informa%eavond te gaan en je aan te melden 

voor deze unieke kans.  
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Agenda 
 

19 Februari  start inschrijving glasvezel aanslui%ng “Glasvezel Buitenaf”  

20 februari start bijeenkomst Vitaal Buitengebied  

26 februari  Algemene jaarvergadering ZLTO Veghel 

13 maart feestavond dorpscommissie Erp  

13 maart ledenavond  dorpscommissie Eerde  
 

Overleden leden 

Ṫ Dhr. Bekkers   Zijtaart 

Ṫ Dhr. Timmers   Veghel  
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ALPE D’HUNEGEN GAAT DE STRIJD AAN TEGEN KANKER 
  

In 2017 heeG Niek gefietst tegen kanker en dat heeG een enorm grote  

indruk gemaakt en ons ges%muleerd om ook in 2018 mee te gaan doen!!! 

 

Zowel de familie van der Cruijsen (Erp) als ook de familie van Rullen 

(Boxmeer) willen de Alpe d’HuZes met z’n negenen wandelend en fietsend 

beklimmen voor dit goede doel. Samen noemen wij ons Alpe d’HuNegen. 

Wij proberen daarvoor € 15.000,- aan sponsorgeld bijeen te krijgen. 

Niek zit in het Big Challenge pluimveeteam, Lo�e in het Big Challenge  

boerendochtersteam en de overige 7 zi�en in het alpe d’HuZus-team. 
  

Dat iedere kankerpa%ënt geneest van kanker, dat vinden wij een mooi  

streven. De agrarische sector gaat elk jaar met een groot aantal deelnemers 

naar Frankrijk om de Alpe d’HuZes te fietsen, lopen of rennen. Dit doen ze 

onder de naam Big Challenge, farmers against cancer. Een zeer ac%eve club 

die samen strijden voor een goed doel! 

 We hebben al een aantal leuke ac%es achter de rug, zoals de  

boeren-winterfair en een oliebollenac%e. Op paaszaterdag 31 maart is er 

een Hollandse feestavond bij van Haandel in Erp om geld in te zamelen. 

T.z.t. volgt er nog meer informa%e, iedereen is welkom!!! 
 Hebben jullie interesse in wat we allemaal nog meer doen om geld in te 

zamelen of willen jullie weten hoe geld te doneren op één van onze ac%epa-

gina’s? Kijk dan maar eens op onze website: www.alpedhunegen.nl   
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Algemene jaarvergadering ZLTO afdeling Veghel 2018 

Datum:   Maandag 26 februari 

Loca%e:  Van de Beeten 

  Erpseweg 9 

  5463 PG Veghel 

Aanvang:  20:00 uur ( zaal open vanaf 19.45 uur) 

Agenda: 

• Presenta%e door Bas van de Beeten eigenaar van grondverzet 

en transportbedrijf van de Beeten B.V. 

• Opening door afdeling voorzi�er Gerard van Zutphen 

• Vaststelling jaarverslag + notulen jaarvergadering 2017 

• Financieel verslag 2017 en begro%ng 2018 door Wilco Ver-

bruggen (kascontrole uitgevoerd door Karel Bekkers en Rob 

van de Tillaer) 

• Bestuursverkiezing  

• Jean Paul van der Aa en Gerard van Zutphen zijn beide aGre-

dend en herkiesbaar 

• Vorderingen  ZLTO Meierijstad  

• Presenta%e door Anke de Brouwer over de fusie partners 

ZLTO afd. Schijndel , Dommelland en Veghel  

• Peiling fusie onder de aanwezige leden.                                                  

• Pauze 
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• Presenta%e van het onlangs opgerichte Agroteam.nl door ……. 

Mogelijkheid tot  vragen  

• Mededelingen (uitslag bestuursverkiezing)  

• Rondvraag  

• Afscheid van Wern van Asseldonk als bestuurslid Zlto Veghel.  

• Afslui%ng 

Wenst u een tegenkandidaat aan te dragen als bestuurslid zouden wij u willen vragen 

de naam van de kandidaat uiterlijk 4 dagen voor de algemene jaarvergadering ken-

baar te maken bij het bestuur met de handtekeningen van tenminste 10 stemgerech-

$gde leden.   
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Boeren bundelen krachten in Team Agro NL  
 

Boeren en boerinnen uit verschillende landbouwsectoren hebben de  

krachten gebundeld in Team Agro NL. Met bestaande pr-ini=a=even en  

organisa=es gaan zij samen de pr en promo=e voor de Nederlandse land- en 

tuinbouw zelf uitvoeren.  

 

Team Agro NL is uniek, omdat voor het eerst alle type landbouwsectoren en 

alle type boeren de handen ineen hebben geslagen. Gangbare boeren,  
biologische boeren, natuurboeren, veehouders en akkerbouwers en tuinders 

trekken voortaan gezamenlijk op.  

 

Team Agro NL is géén nieuwe belangenbehar%ger. Belangenbehar%ging is 

een taak voor bestaande organisa%es als LTO en andere sectorale  

belangenorganisa%es. Team Agro NL wil func%oneren als koepel waarin al 

bestaande pr-ini%a%even samenwerken. Door deze krachtenbundeling kan 

worden gewerkt aan effec%eve en slagvaardige communica%e en public  

rela%ons voor de hele sector. Samenwerking, planning en afstemming met 
elkaar ontbreekt tot nu toe. Dit leidt tot een versnipperde boodschap, die het 

grote publiek niet bereikt. Bovendien communiceert ieder voor en met zijn 

eigen achterban. Het doel van Team Agro NL is om, door samen op te  

trekken, een krach%ge sectorpromo%e tot stand te brengen.  

 

Promo%e en pr voor Nederlands voedsel moet vanuit de voedselmakers zelf 

komen, meent Team Agro NL. ‘Wie kan zijn verhaal immers beter vertellen 

dan de boer zelf? Door als boeren en tuinders samen te werken en de  



Van AVan AVan AVan A aaaa     tot Ztot Ztot Ztot Z LTOLTOLTOLTO     
11 

krachten te bundelen binnen Team Agro NL, kunnen we dit’, zegt  

melkveehouder en voorzi�er van de S%ch%ng Team Agro NL, Geertjan  

Kloosterboer. ‘Wij zijn allemaal voedselproducenten en voedsel verbindt ons 

met elkaar. Wij kunnen elkaar versterken en met elkaar veel bereiken. Het is 
juist nu hard nodig dat we een gezamenlijke boodschap brengen.’  

 

Steun van diverse organisa=es  

Donderdagavond 11 januari heeG Team Agro NL een informa%ebijeenkomst 

gehouden voor bestaande pr-ini%a%even.  

 

• Varkens Vandaag 

• S%ch%ng Blij met een Ei 

• mmmEggies  

• @Boerburgertweet 

• Boer Bewust 

• Farm & Country Fair 
• Boert Bewust  

• Wija Internetmarke%ng 

• Boeren van Nederland 

• Keten Duurzaam Rundvlees 

 

Zij gaven %jdens deze avond al hun steun aan samenwerking en  

krachtenbundeling binnen Team Agro NL. Deze samenwerking wordt in de 

komende periode verder vorm gegeven en er zullen nog meer organisa%es, 

sectoren en pr-ini%a%even worden benaderd om samen te werken binnen 

Team Agro NL.  
 

‘De bedoeling is om straks, door nauwe  

samenwerking, gezamenlijk promo%ecampagnes te 

maken, bestaande campagnes te versterken,  

voorlich%ng te geven, lespakke�en te laten  

ontwikkelen en/of bundelen én structureel te  

communiceren met poli%ek, media en maatschappij 

over de Nederlandse landbouwsector en het  

Nederlandse voedsel’, aldus Kloosterboer.  
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De mensen achter Team Agro NL  

Team Agro NL is opgericht door: Geertjan Kloosterboer (melkveehouder in 

Oxe), Henny Verhoeven (melkveehoudster uit Keldonk), Jolanda KieGenbeld 

(pluimveehoudster uit Haarle), Tom Dekker (schapenhouder uit Nijeveen), 

Erik Stegink (varkenshouder en biologisch varkenshouder uit Bathmen), Coen 

Bosch (biologisch varkenshouder uit Heino) en Caroline van der Plas 
(eigenaar Farm & Food Communica%on en oprichter @Boerburgertweet)  

 

De groep is de afgelopen weken uitgebreid met melkvee- en  

varkenshoudster Suzanne Ruesink uit Aalten, akkerbouwer Peter van Damme 

uit Biddinghuizen, varkenshouder Jan Vogels uit Erp, natuurboer en  

melkveehouder Alex Datema uit Bril%l, vleesveehoudster Anita Heijdra uit 

IJsselstein en kringloopboerin en melkveehoudster Femke Wiersma uit  

Abcoude (ook bekend van Boer Zoekt Vrouw).  
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Team Agro NL, zoals het er nu staat, is wat hen betreG nog maar het begin. 

De s%ch%ng zoekt de komende maanden nog meer steun van en samenwer-

king met boeren en tuinders en met bestaande pr-ini%a%even en –  

organisa%es. ‘We willen ook de glastuinbouw, frui�elers en vissers bij ons 
ini%a%ef betrekken’, zegt Kloosterboer.  

 

Financiering  
Voor structurele communica%e en pr en bijbehorende campagnes is natuur-

lijk wel geld nodig. Team Agro NL denkt dat het haalbaar moet zijn om  

jaarlijks een substan%eel bedrag op te halen uit de sector. Boeren en tuinders 

zullen worden benaderd om donateur te worden van Team Agro N en ook 

bedrijven in de keten zullen worden gevraagd om (financiële) steun.  

‘Nederland telt, afgerond, circa 50.000 boeren, tuinders en telers. Als zij 

Team Agro NL allemaal elk jaar steunen met minimaal 50 euro, dan hebben 

we een prach%g budget voor onze plannen. OGewel: Voor nog geen 1 euro 

per week, hebben de Nederlandse boeren en tuinders een sterk collec%ef én 
een professioneel, breed gedragen offensief op het gebied van promo%e en 

pr’, aldus Kloosterboer. Binnenkort start Team Agro NL een  

crowdfundingsac%e.  

 

Grüne Woche 

Poli%ek, media en bedrijfsleven hebben al kennis gemaakt met Team Agro NL.  

De zeven boeren en boerinnen stonden namelijk op de Grüne Woche in Ber-

lijn. De Grüne Woche is de grootste landbouwconsumentenbeurs van Europa 

en een belangrijke ontmoe%ngsplaats voor (het bedrijfsleven) in de Neder-

landse land- en tuinbouw. ‘Een mooi moment om ons aan de hele sector te 

presenteren in het Holland Paviljoen én natuurlijk in aanwezigheid van  
landbouwminister Carola Schouten’, aldus Kloosterboer.  

 

Team Agro NL is vanaf nu ook te volgen op Twi�er (www.twi@er.com/

teamagronl) en Facebook (www.facebook.com/teamagronl). De website 

www.teamagro.nl gaat binnenkort live. 

 



Van AVan AVan AVan A aaaa     tot Ztot Ztot Ztot Z LTOLTOLTOLTO     
14 

Jaarverslag 2017 
door Wilco Verbruggen 

 

Leden en bestuurszaken  

Op 1 januari 2017 hadden we 306 leden, waarvan 125 bedrijfsleden, 73  

medeverantwoordelijke leden, 88 ex bedrijfsleden, 15 sympathisanten en 5 

agribusiness leden.  

2017 telde 20 stoppers, waarvan 4 Bedrijfsleden, 6 medeverantwoordelijke 

leden, 4 ex bedrijfsleden, 1 sympathisant en 5 in verband met overlijden. 

In 2017 melden zich 3 nieuwe leden aan, waarvan 2 bedrijfslid en 1 mede-

verantwoordelijke lid 

Op 1 januari 2018 hebben we nog 288 leden waarvan;  

• 122 bedrijfsleden 

• 66 medeverantwoordelijke leden 

• 80 ex bedrijfsleden 

• 14  sympathisanten 

• 6  agribusiness leden 

 

Het bestuur van ZLTO Afdeling Veghel 

Tijdens de algemene jaarvergadering van 6 maart was aGredend en  

herkiesbaar : Wilco Verbruggen . Ondergetekende is hierbij ook herkozen. 

Wern van Asseldonk heeG zijn bestuursfunc%e halverwege het jaar  

beëindigd waardoor het aantal bestuursleden momenteel 6 personen  

betreG.   

Theo Vilier en Jan Verhoeven zijn als respec%evelijk portefeuillehouder 

Boomteelt en akkerbouw/vollegrond gestopt met deze portefeuille.  
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Portefeuilleverdeling bestuur  

Gerard van Zutphen  voorzi�er en portefeuillehouder maatschappij 

Mar% Thijssen  vice Voorzi�er  

   portefeuillehouder omgeving en ontwikkeling 

Mirjam Goedkoop portefeuillehouder  maatschappij 

Wilco Verbruggen penningmeester secretaris  

   portefeuillehouder ontwikkeling 

Jean-Paul van der Aa  portefeuillehouder omgeving en ontwikkeling 

Sandra de Wit  portefeuillehouder maatschappij 

 

Portefeuillehouders buiten het bestuur zijn:  

Marc van Duijnhoven  pluimvee 

Lia Verhagen   met de klas de boer op  

 

Dorpscommissies  

Bij dorpscommissie Zijtaart hebben we afscheid genomen van Jan van  

Boxmeer en heeG Eric van Zutphen plaatsgenomen in de dorpscommissie.  

 

Karel Bekkers zal in Zijtaart de nieuwe voorzi�er/penningmeester zijn.  

 

Projecten: 

Vernieuwing Zlto website en ledenadministra%e 

In 2017 is er een nieuwe website in gebruik genomen door Zlto , ook de af-

delingssites die hieraan gekoppeld waren, zijn dus helemaal op de schop 

gegaan. Daarnaast is ook de ledenadministra%e volledig veranderd en wer-

ken we nu via Excel bestanden.  
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Gebruik braakliggende gronden industrieterrein 

Doordat de gemeente Veghel vele gronden in bezit heeG voor woningbouw 

dan wel industrie die voorlopig nog niet in gebruik zijn als zodanig hebben 

we een gedeelte van deze gronden samen met het IVN en de bijenhouders 
vereniging in gebruik gekregen. Deze gronden zijn ingezaaid als grasland met 

eromheen een bloemrijke akkerrand.  De percelen zijn verdeeld en daarna 

verloot onder onze leden.  

Totaal hebben we nu op de Dubbelen, Doornhoek en industrieterrein de 

Kemkens de beschikking gehad over ongeveer 40 ha .  

 

Collec%ef inzameling restafval 

Voor het inzamelen van het restafval is het contract met Suez ontbonden en 

hebben we momenteel samen met afdeling Boekel-Venhorst als collec%ef 

een contract afgesloten met de firma van Kaathoven uit Sint Oedenrode.   

 

Inzameling landbouwplas%c 

Voor de inzameling van landbouwplas%c kunnen de leden in onze afdeling 

vanaf dit jaar kosteloos terecht bij een 2 tal loca%es waar 1 of 2 x per jaar 

een container wordt geplaatst  

 

Burgerschapsvorming 

Ook dit jaar hebben weer een groot aantal leden hun bedrijven opengesteld 

voor de leerlingen van het Udens college. Waarbij deze leerlingen elk hun 

opdracht hebben uitgevoerd en tevens het een en ander hebben opgesto-

ken van de agrarische wereld.  

 

Huisartsen en Dierenartsen (SaMeDi) 

 In 2015 is er met de gezamenlijke afdelingen een project gestart waarin de 

huisartsen en dierenartsen uit de omgeving samen met de Zlto spraken over 

de rela%es tussen de veebedrijven en de humane sector. Hierin kwamen 

onder meer zoönosen, an%bio%ca gebruik en de gezondheidstoestand van 

agrariërs aan bod.  
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Deze gesprekken zijn in 2016 voortgezet en aangevuld met het gezondheids-

rapport wat in de zomer van 2016 is gepresenteerd.  

In 2017 is besloten om ons als afdeling Veghel af te splitsen van de afdelin-

gen Uden, Landerd en Boekel-Venhorst en een nieuw Samedi overleg op te 

richten met Schijndel en Dommelland.  

 

Promo%e Zlto 

Tijdens de Open dag bij plantenkwekerij van de Elzen in Erp , hebben we als 

Zlto op de achtergrond ons steentje bijgedragen.  
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(Leden)bijeenkomsten waren: 

 

17 januari  spuitlicen%e bijeenkomst Keldonk. 

22 februari  themabijeenkomst “de Notaris geeG uitleg”.  
6 maart  jaarvergadering bij de Verspillingsfabriek in Veghel.  

5 april   themabijeenkomst  “Hoe om te gaan met een  

  NVWA controle”  

8 juni   Uitstapje met senior leden en ex bedrijfsleden.  

4 juli   Sleutelac%e met College van B&W  tegen provinciale 

  s%kstofverordening.  

25 juli   Huiskamerbijeenkomst Melkvee , Eerde. 
3 september  Fietstocht Meierijstad “voor een appel en een ei”. 
29 September Toer de Boer met raadsleden en college van Meierij

  stad. 
7 oktober  open dag van den Elzen plants. 
27 oktober Big Business voor jonge agrariërs. 

30 oktober bezoek CDA Statenlid bij leden Keldonk. 
10 november Zlto Fes%val   Time out, Gemert. 
1 december vooral collegiaal 
7 december   themabijeenkomst “zonnepanelen”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rauwven 2  ERP - Tel. 0413 – 211536  
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Gemeentelijke en andere zaken waar we afgelopen jaar ons mee bezig  

hebben gehouden. 

• Overleg / samenwerking met afdelingen Veghel, Dommelland en 

Schijndel omtrent nieuwe gemeente Meierijstad.  

• Doornemen ledenbestand. “kijk op de toekomst” 

• Verkeersoplossingen voor doorgaande wegen door en rondom Erp 

• N279  

• Overleg met POM (pla[orm ondernemend Meierijstad) 

• Invulling van “Blauwe Poort” nabij het Leek in Boerdonk.  

• Bufferboeren project rondom het waterwingebied Veghel van Brabant 

Water.  

• Overleg met Rabobank Uden Veghel 

 

Bijzonderheden / gebeurtenissen 

Er ontvingen afgelopen jaar 3 leden een oorkonde i.v.m. hun 50 jarige lid-

maatschap: 

♦ P.A. Corsten               Zijtaart 

♦ M.A.A. van Boxmeer    Veghel 

♦ G.J.A. van Berlo          Keldonk  
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ZLTO makelaars/taxateurs  

 

• Taxatie nodig? 

• Verkoop/aankoop bedrijf/woonhuis? 

• Verkoop/aankoop landbouwgrond? 

• Advisering over bestemmingsplan en mogelijk-

heden met Uw locatie? 

• Advisering pachtzaken en onteigeningszaken? 

 

Wij hebben als ZLTO vastgoed alle deskundigheid voor U in 

huis. 

 

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op:  

 

Jos van den Heuvel   06 – 53 39 76 30  

of een collega via ons kantoor  073 – 217 35 80  

 

www.zltovastgoed.nl  
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Interview met Wern  

van Asseldonk 

Door Angelie van de Crommert 

 

Op een na(e januarimiddag schui) de 

redac$e, met een bakje koffie, aan tafel 

op Voorbolst in Erp, voor een interview 

bij het scheidend ZLTO bestuurslid Wern 

van Asseldonk (49). 

 

Hoe lang ben je bestuurslid geweest?  

Wern is ruim 3 termijnen bestuurslid geweest. Gestart eind 2003, begin 

2004 als vertegenwoordiger van de varkenshouderij, later is hier de R.O. bij 

gekomen. Hier had hij in de prak%jk al ruimschoots ervaring mee opgedaan 

door de verplaatsing van hun eigen bedrijf. Op het ouderlijk bedrijf aan het 

Oudveld in Erp runde men nog een gemengd bedrijf. Dat is gesaneerd, nadat 

tussen 1990 en 1996 door aankoop aan de Veghelsedijk, ook in Erp, een 

nieuw varkensbedrijf opgebouwd was. Toen een ander bestuurslid de  

varkenshouderij als portefeuille overnam is Wern zich volledig gaan richten 

op de R.O. Dit vond hij het interessantste; omdat je er al in een vroeg stadi-

um over mee gaat en moet denken, en het gaat over veel disciplines. Sinds 7 

á 8 jaar is hij ook ac%ef in de poli%ek. Vandaar dat hij de laatste jaren als 

ZLTO bestuurder geen poli%ek gevoelige onderwerpen meer opnam, om 

belangenverstrengeling te voorkomen. 

 

Waarom heb je uiteindelijk voor een lokale poli=eke par=j gekozen 

en bijvoorbeeld niet voor de poli=eke par=j die tradi=oneel de aan-

slui=ng met de landbouw maakt?  
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Ten eerste omdat Wern door DDB ( toen Democra%sch Dorps Belang, nu: 

Team Meijerijstad) gevraagd werd. Zijn interesse in de lokale poli%ek was er 

al jaren, juist omdat die zich onderscheidt van de landelijke poli%ek. Ook 

vindt Wern de aandacht voor het sociale aspect belangrijk voor een poli%eke 

par%j, maar hij vindt dit ook belangrijk voor ZLTO. Hij houdt binnen zijn  

poli%eke par%j van de samenwerking tussen allerlei gezindten en de  

ontwikkeling naar een zienswijze. 

 

Inmiddels is DDB overgegaan naar Team Meijerijstad. Nog meer ver-

anderingen behalve de naam?  

Ja zeker ! ,,,,,,,,, niet alleen DDB is TEAM geworden wat een hele grote  

verandering is, maar ook Veghel is in Meierijstad opgegaan. Zowel de  

diverse poli%eke par%jen, de coali%e, de gehele raad en het college van B en 

W moeten nog flinke stappen ze�en om er een goede organisa%e van te 

maken.  We zi�en met 11 zetels in de raad en in de coali%e. Hiermee kun-

nen we een stempel op het beleid drukken. Team Meijerijstad heeG een  

geografische spreiding over de gehele gemeente. Wern heeG weer R.O. en 

deels milieu in zijn portefeuille, met daarnaast economie en bedrijven en 

een stukje verkeer. Ook is Wern nog steeds plaatsvervangend voorzi�er van 

team Meijerijstad.  

 

Komt je ZLTO bestuurswerk hierin nog ooit van pas?  

Ik heb met veel ex-bestuursleden samengewerkt, ik heb van allemaal wel 

iets geleerd. Ze zijn mijn leerschool geweest voor mijn huidige werk. 

 

Team Meijerijstad spreekt in haar programma over “Vitaal  

buitengebied”. Kun je uitleggen wat dit voor ons betekent?  

Dit onderwerp raakt de gehele landbouw in de gemeente Meijerijstad. Eens 

per 10 jaar wordt het bestemmingsplan buitengebied geactualiseerd.  
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Uiterlijk 2020 komt dit tot een afronding. De aanloop hiernaar toe start  

medio februari a.s. Dan mogen alle belanghebbenden (van fietsbond, IVN 

tot ZLTO) hun visie over de inrich%ng van het buitengebied Meijerijstad  

kenbaar maken. Onderwerpen die dan zeker ter sprake komen zijn: geur, 

vrijkomende bedrijfsgebouwen, economische bedrijvigheid in buitengebied, 

teeltondersteunende maatregelen, inrich%ng primair buitengebied en -, 

kernrandzones. 

Wern raadt alle ZLTO leden aan om naar deze bijeenkomst te gaan. Omdat 

je nu nog invloed kunt uitoefenen op het plan. Dit is een uitgelezen kans om 

vóóraf je mening kenbaar te maken. 

Heb je nog een laatste boodschap aan de ZLTO leden? 

Blijf gezamenlijk optrekken. Maak gebruik van het Team Agro voor PR van 

agrarische ac%viteiten. “Blijf aan de voorkant meedenken” wil Wern ons op 

het hart drukken. “Kom daarom allemaal naar de startersbijeenkomst over 

het Vitaal buitengebied. Denk ac%ef mee, en praat van tevoren! Ik wil hier 

mensen waar nodig ac%ef in helpen. Ze mogen mij al%jd benaderen.” Dus ze 

mogen je al=jd bellen? ”…..…Nu roep ik iets over me af, maar ja, men mag 

me al%jd bellen”. 
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Bestuur ZLTO afdeling Veghel 
 

Voorzi@er + Maatschappij en omgeving 

Gerard van Zutphen      06 - 22491507  

 

Secretaris. - penningmeester - website                        

Wilco Verbruggen zltoveghel@zlto.nl      0413 - 211342  

        

Ontwikkeling - Paddenstoelen 

Jean - Paul van der Aa      0413 - 212883 

 

Vice  voorzi@er -Omgeving - Water - Rundveehouderij 

Mar% Thijssen       06 - 11102646  

 

PR en communica=e - Maatschappij   

Mirjam Goedkoop       06 - 25011641 

Sandra de Wit       0413 - 364176 

 

 

Secretariaat dorpscommissies 

Boerdonk     Keldonk 

Harrie Jaspers  0492 - 464634 Hans Rijkers  06 - 57317553 

Eerde     Veghel – Mariaheide 

Carolien van de Ven 0413 - 341052 Gijs Kemps  0413 - 343071 

Erp     Zijtaart 

Antonet Delissen  06 - 28355936   Karel Bekkers  06 - 34031262  

 

 

Portefeuillehouders buiten het bestuur 
  

Pluimvee     Met de klas de boer op 

Mark van Duijnhoven  0413 - 364001 Lia Verhagen  0413 - 342463 


