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BESTUURSLEDEN ZLTO AFDELING VEGHEL 
 

Voorzitter + Maatschappij en omgeving 

Gerard van Zutphen      tel.06 - 22491507  
 

Secretaris. - penningmeester - website                        

Wilco Verbruggen zltoveghel@zlto.nl     tel. 0413 – 211342  

        

Vice voorzitter - Omgeving en Milieu 

Wern van Asseldonk      tel. 0413 – 212006 

 

Ontwikkeling - Paddenstoelen 

Jean - Paul van der Aa      tel. 0413 – 212883 

 

 

Omgeving - Water - Rundveehouderij 

Marti Thijssen      tel. 06 - 11102646  

 

PR en communicatie - Maatschappij   

Mirjam Goedkoop      tel. 06 - 25011641 

 

Sandra de Wit      tel. 0413 - 364176 

 

PORTEFEUILLEHOUDERS BUITEN HET BESTUUR 
 

Boomteelt en vaste planten    Akkerbouw + Vollegrondstuinbouw 

Theo Vilier  0492 - 463041  Jan Verhoeven     0413 - 211584 

  

Pluimvee     Met de klas de boer op 

Mark van Duijnhoven  0413 – 364001  Lia Verhagen 0413 - 342463 

 

SECRETARIS  DORPSCOMMISSIES 

 

Boerdonk      Keldonk 

Harrie Jaspers  0492 – 464634 Hans Rijkers 0413 – 206180 

Eerde     Veghel – Mariaheide 

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

Erp     Zijtaart 

Antonet Delissen  0413 – 211187 Jan van Boxmeer 0413 – 209487 
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LEDENBLAD  ZLTO AFDELING VEGHEL 

 

Uitgave  februari 2017 

 

Zuidelijke Land en Tuinbouworganisatie 
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AGENDA VOORJAAR 2017 

◊ 22 februari , Thema avond “de Notaris geeft uitleg” 

◊ 6 maart  Algemene jaarvergadering in de Verspillingsfabriek  

◊ Maart / April  dag voor ex bedrijfsleden 

 

 

 

 

 

 

 

IN MEMORIAM 

 

Erp 

 

Dhr. van de Steen  

September 2016 
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VOORWOORD 
 

 

 

Vanaf deze plaats iedereen een gezond en 

goed 2017 gewenst, wat laat maar volgens mij 

mag je een ieder te allen tijde het beste wen-

sen.  

 

 

2016 was een bewogen jaar met weer uitersten. Oogsten die niet mee vielen, 

prijzen van varkens die in het voorjaar ronduit slecht waren en in het najaar 

opkrabbelden naar aanvaardbare niveaus. Voor de melkveehouderij eenzelf-

de scenario met in het begin van het jaar slechte prijzen die ook gedurende 

het lopende jaar aantrokken. We wensen dat deze prijzen zo blijven zodat we 

op zijn minst kostendekkend kunnen werken.  

Bij de melkveehouders is er nog steeds een heleboel onzeker, wel of geen 

fosfaatrechten. Wel of geen derogatie in 2018. Voor 2017 is inmiddels wel de 

goedkeuring van Brussel binnen, onder voorwaarden. Deze onzekerheid 

maakt het enorm lastig om een deugdelijke be-

drijfsvoering uit te oefenen. Het is te hopen dat al 

de partijen die voor de boeren werken het juiste 

voor elkaar krijgen om zo min mogelijk pijn voor de 

bedrijven te hebben. Ook de pluimveehouderij 

heeft het lastig op dit moment nu de vogelgriep op 

de loer ligt. Het enige wat je kan doen is de hygi-



ëne protocollen na te leven en hopen dat er geen besmette vogels boven je 

bedrijf rondvliegen. 

Het enige wat we kunnen doen is met de kennis van nu de juiste beslissin-

gen nemen. Neem nu de uitgifte van de industriegronden dat willen we al-

tijd zo snel mogelijk doen i.v.m. de te maken teeltplannen. Maar ambtena-

ren hebben weinig kennis van het feit dat we dit eigenlijk voor 31 januari 

moeten weten. Te moeten wachten op besluiten die belangrijk voor ons zijn 

is vaak frustrerend, mede omdat de 

mensen die daarover moeten beslis-

sen totaal geen notie hebben van de 

tijdsdruk die er voor onze bedrijven 

achter zit. Afgelopen week hebben 

we gelukkig de kavels onder onze 

leden opnieuw kunnen verloten. 

Hierdoor hebben we deze onderne-

mers toch weer wat ruimte in hun 

bedrijfsvoering kunnen geven.  

Verder is de nieuwe gemeente Meijerijstad een feit. Het eerste college is 

gevormd. Het lijkt me voor de landbouw geen slecht bestuur, een bestuur 

met veel mensen die affiniteit hebben met de landbouw hebben. Ik ver-

wacht een degelijk en stabiel gemeentebestuur waar wij als Zlto afdelingen 

goed mee kunnen samenwerken. Ook het samenwerken met de andere 

afdelingen is al in gang gezet. Dit gaat op een goede en relaxte sfeer. We 

hebben allemaal dezelfde wensen en doelen. De vraag is hoe deze samen-

werking er op de korte of lange termijn uit gaat zien. Gaan we frequent met 

een afvaardiging van de verschillende besturen om tafel zitten om alles op 

een lijn te zetten. Of gaan we fuseren en gaan we in werkgroepen de bin-

ding met de leden versterken. Het belangrijkste is wat mij betreft dat we als 
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Agenda: 

• Presentatie door Corien Poederbach of Frenk van den Berg werk-

zaam bij Hutten Catering. We praten u bij over de problematiek 

van verspilling en het ontstaan van THREE-SIXTY en De Verspil-

lingsfabriek.  

• Opening door afdeling voorzitter Gerard van Zutphen 

• Vaststelling jaarverslag + notulen jaarvergadering 2016 

• Financieel verslag 2016 en begroting 2017 door Wilco Verbruggen 

(kascontrole uitgevoerd door Karel Bekkers en Hans Coolen) 

• Bestuursverkiezing 

• Wilco Verbruggen is aftredend en herkiesbaar 

• Inleiding door Hans Huijbers voorzitter Zlto 

• Mogelijkheid tot  vragen 

• Mededelingen (uitslag bestuursverkiezing) 

• Rondvraag 

• Afsluiting 

Wenst u een tegenkandidaat aan te dragen als bestuurslid zouden wij u wil-

len vragen de naam van de kandidaat uiterlijk 4 dgn voor de algemene jaar-

vergadering kenbaar te maken bij het bestuur met de handtekeningen van 

tenminste 10 stemgerechtigde leden.   
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ALGEMENE JAARVERGADERING ZLTO AFD. VEGHEL 2017 

∗ Maandag 6 Maart 

THREE SIXTY Verspillingsfabriek Huygensweg 10  5466 AN 

Veghel 

Ontvangst met koffie vanaf 19:30. Aanvang vergadering: 20:00  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rauwven 2  ERP - Tel. 0413 – 211536  

vereniging staan als een huis. Dat is heel belangrijk met alle bedreigingen 

om ons heen, wij moeten als agrarisch blok blijven opereren en ons niet 

uiteen laten drijven 

door krachten uit de 

provinciale en landelij-

ke politiek. Ik denk dat 

het juist nu op dit mo-

ment belangrijker is 

als ooit dat we met 

een stem praten en 

we de belangen moeten behartigen met vuur.  

 

We staan voor hete vuren die we als individu niet kunnen blussen maar als 

we met zijn allen blussen krijgen we de dreigende brandhaardjes wel ge-

blust.  

 

Het beste gewenst voor 2017 

 

JAARVERSLAG 2016 

Leden en bestuurszaken 

 

ZLTO afdeling Veghel begon het verenigingsjaar 2016 met 319 leden. In 
2016 melden zich 6 nieuwe leden aan, waarvan 1 bedrijfslid,1 sympathi-
sant en 4 medeverantwoordelijke leden.  

Gestopt zijn er 15, waarvan 4 in verband met overlijden (2 ex bedrijfslid, 
1bedrijfslid, 1 medeverantwoordelijklid) 2 vanwege de kosten, 4 vanwege 
kosten/baten lidmaatschap, 2 omdat ze geen binding meer met de sector 
hadden, 1 lid vanwege onvrede belangenbehartiging en 2 onbekend. 
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Op 1 januari 2017 hebben we nog 306 leden waarvan;  

◊ 125 bedrijfsleden 

◊ 73 medeverantwoordelijke leden 

◊ 88 ex bedrijfsleden 

◊ 15  sympathisanten 

◊ 5 agribusiness leden 

Per 1 januari 2016 hadden we nog 319 leden, waarvan 135 bedrijfsleden, 
76 medeverantwoordelijke leden, 88 ex bedrijfsleden, 15 sympathisanten en 
5 agribusinessleden  

 

Het bestuur van ZLTO Afdeling Veghel 

Tijdens de algemene jaarvergadering van 29 februari hebben we afscheid 
genomen van Ria Vilier en Eric van Zutphen zij waren beide aftredend en 
niet herkiesbaar.  

Wel herkiesbaar en ook herkozen was Wern van Asseldonk. 

Mirjam Goedkoop en Sandra de Wit hebben zich verkiesbaar gesteld en zijn 
beide verkozen in het afdelingsbestuur van Zlto Veghel. 

 

Gerard van Zutphen             Voorzitter en portefeuillehouder   
    Maatschappij 

Marti Thijssen                      portefeuillehouder Omgeving en Ont 
    wikkeling 

Mirjam Goedkoop                 portefeuillehouder  Maatschappij 

Wern van Asseldonk             vice Voorzitter /portefeuillehouder  
    Omgeving en Ontwikkeling 
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U kunt bij uw notaris een ‘levenstestament’ opmaken. In uw levenstes-
tament wijst u één of meerdere personen aan die u onvoorwaardelijk 
vertrouwt. U geeft aan hen een volmacht om uw wensen op medisch 
gebied kenbaar te maken en om goede zorg te organiseren. 

Daarnaast geeft u volmacht om uw vermogen te beheren, waarbij u 
uitgebreide instructies kunt geven over de wijze waarop dit dient te 
gebeuren. 

Een levenstestament is van levensbelang, voor u, voor uw naasten, 
en voor uw onderneming. 

 

Wanneer u denkt hier moet ik meer van weten , wat betekent het voor 
mij of heb ik mijn zaakjes wel goed geregeld. Kom dan naar deze 
avond op woensdag 22 februari.  

 

U bent van harte welkom, 

Namens Zlto afdelingen Veghel , Uden , Landerd en Boekel-Venhorst.  
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UITNODIGING THEMA AVOND :  

 “DE NOTARIS GEEFT UITLEG” 

Wanneer:  Woensdag 22 februari  

Aanvang : 20:15 Nia Domo te Boekel     
          

Beste leden ,  

Samen met Notaris kantoor Gerrits & van Gulick houden we een the-
ma avond over het Testament algemeen en ook met name over het 
Levenstestament.  

De regie zelf in handen houden 

Wellicht heeft u weleens nagedacht over wat er gebeurt wanneer u 
een zwaar ongeluk krijgt, ernstig ziek wordt of gaat dementeren? Wie 
kan dan uw wensen op medisch gebied kenbaar maken aan de be-
handelend arts? Wie regelt voor u het beste verzorgingshuis of uitste-
kende particuliere zorg? Hoe en door wie wordt uw vermogen goed 
beheerd? 
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Wilco Verbruggen                 Penningmeester Secretaris en porte 
    feuillehouder Ontwikkeling 

Jean-Paul van der Aa            portefeuillehouder Omgeving en Ont 
    wikkeling 

Sandra de Wit                      portefeuillehouder Maatschappij 

 

De overige portefeuillehouders buiten het bestuur zijn:  

 

Jan Verhoeven     (akkerbouw - vollegrondstuinbouw),  

Marc van Duijnhoven    (pluimvee)  

Lia Verhagen van de Crommert:  “Met de klas de boer op”  

Theo Vilier     portefeuille Boomteelt 
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Dorpscommissies  

Bij dorpscommissie Boerdonk hebben we afscheid genomen van Jan Berg en 
heeft Ria Vilier plaatsgenomen in de dorpscommissie.  

 

Projecten: 

Gebruik braakliggende gronden industrieterrein 

Doordat de gemeente Veghel vele gronden in bezit heeft 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 vereni-

ging in gebruik gekregen. Deze gronden zijn ingezaaid als grasland met erom-
heen een bloemrijke akkerrand.  De percelen zijn verdeeld en daarna verloot 
onder onze leden.  

Totaal hebben we nu op de Dubbelen, Doornhoek en industrieterrein de Kem-
kens de beschikking over ongeveer 40 ha .  

 

Collectief inzameling restafval 

 

Voor het inzamelen van het restafval is inmiddels een collec-
tief gestart en hiervoor zijn er afspraken gemaakt met de 
Firma Suez ( Sita). Er zijn nu ongeveer 30 leden die met dit 
collectief mee doen.   

 

Inzameling landbouwplastic 

Voor de inzameling van landbouwplastic kun-
nen de leden in onze afdeling vanaf dit jaar 

kosteloos terecht bij een 2 tal locaties waar 2 
x per jaar een container wordt geplaatst  
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ZLTO makelaars/

taxateurs  
• Taxatie nodig? 

• Verkoop/aankoop bedrijf/woonhuis? 

• Verkoop/aankoop landbouwgrond? 

• Advisering over bestemmingsplan en mogelijkheden 

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, mobiele nummer 06 – 53 39 76 30 of een  

collega via ons kantoor, telefoonnummer 073 – 217 35 80  

 

www.zltovastgoed.nl  
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Elk jaar in mei wordt er vanuit het Sociaal Fonds van de ZLTO een 
gespreksdag georganiseerd voor weduwen en weduwnaars. Op deze 
dag wordt er gesproken over de overleden partner en de periode 
daarna, de gezamenlijke ervaringen en vragen, hoe ervaren de kin-
deren de nieuwe situatie, over of en hoe je naar de toekomst durft te 
kijken, en wat het overlijden betekende voor het bedrijf en de bedrijfs-
voering. 

 
Meer informatie en/of aanmelden via sociaal@zlto.nl  

of bij Willem Leys  willem.leys@zlto.nl 06 295 202 42 
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Fabriek Magnifique 

Op 22 23 en 24 Juli heeft het evenement Fabriek Magnifique plaatsgevonden 
in Veghel. Ook wij hebben  als Zlto daar een belangrijke bijdrage met onze 
stand kunnen leveren. Ook mede met de inzet van de leden hebben we ons 
daar weer goed kunnen presenteren.  

 

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 op-

dracht hebben uitgevoerd en tevens het een en ander hebben opgestoken van 
de agrarische wereld.  

 

Huisartsen en Dierenartsen (SaMeDi) 

 

 

In 2015 is er met de gezamenlijke 
afdelingen een project gestart 
waarin de huisartsen en dierenart-
sen uit de omgeving samen met de 
Zlto spraken over de relaties tussen 
de veebedrijven en de humane 
sector. Hierin kwamen onder meer 
zoönosen, antibiotica gebruik en de 
gezondheidstoestand van agrariërs 
aan bod.  

 

Deze gesprekken zijn in 2016 voortgezet en aangevuld met het gezondheids-
rapport wat in de zomer van 2016 is gepresenteerd.  
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Promotie Zlto 

Vanwege Fabriek Magnifique en bestuurswisselingen hebben we onze jaar-
lijkse Open dag een jaartje overgeslagen.  

De column “Boerengeluk” loopt nog steeds maandelijks en zorgt voor een 
mooie open promotie. 

Daarnaast zijn de reportages “op bezoek bij boer en tuinder” ook een welko-
me aanvulling. 

 

(Leden)bijeenkomsten waren: 

 

• 28 Januari bijeenkomst Pas en 
Geurverordening samen met uitgifte 
industriegronden. 

• 15 Februari Huiskamerbijeenkomst melkvee / jongeren  

• 29 Februari jaarvergadering bij Van den Bosch Experience in Erp 

• 17 Maart Spuitlicentie bijeenkomst Boerdonk 

• 4 April Themabijeenkomst N279 

• 31 Maart Zelf de regie voeren over uw financiering  

• 22 Juli onthulling bord akkerranden op de Doornhoek 

• 13 Juli met jonge agrariërs naar Europarlement in Brussel  

• 15 September Huiskamerbijeenkomst Pluimvee 

• 22 September Bijeenkomst mestverwaarding en dieraantallen 

• 26 September Bijeenkomst 50+ zonder opvolging 

• 18 November Vooral Collegiaal 

• 29 November Huiskamerbijeenkomst melkvee 
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Serieuze momenten en gezelligheid zullen elkaar afwisselen. 
De dagen zullen geleid worden door Willem Leys van het Sociaal 
Werk van ZLTO. Omdat het 
plaats zal vinden in een hotellocatie, zal er een eigen bijdrage ge-
vraagd worden van €150,- per persoon. Die ZLTO-leden, echtparen of 
alleenstaanden, die interesse hebben in deze cursus kunnen zich al-
vast aanmelden. 
De cursus zal gehouden worden in de Guldenberg te Helvoirt op 28 t/

m 30 maart 2017.  

Meer informatie en/of aanmelden via sociaal@zlto.nl  

of bij Willem Leys  willem.leys@zlto.nl 06 295 202 42 

 

STILSTAAN BIJ ROUW 
 
In de periode net na het overlijden van je partner is er vaak nog veel 
aanloop en aandacht. Maar na verloop van tijd wordt dit minder terwijl 
de behoefte om over het verlies te kunnen praten wel aanwezig blijft.  
 
Gespreksdag voor weduwen en weduwnaars met een bedrijf 
Het is vaak zo’n dubbel gevoel. Aan de ene kant wil je mensen niet 
steeds weer dezelfde verhalen vertellen over de overleden partner, 
aan de andere kant merk je aan mensen dat ze er ook niet meer over 
willen praten, dat je verdriet maar eens voorbij moet zijn. Een gevoel 
wat veel weduwen en weduwnaars zullen herkennen. Mensen van wie 
de partner is overleden herkennen vaak veel in verhalen en ervarin-
gen van elkaar. 
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PENSIOEN IN ZICHT VOOR AGRARIËRS EN HUN PARTNERS  

en/of aanmelden via sociaal@zlto.nl of bij 

Is er wel eens de tijd genomen om te ontdekken dat er ook nog ande-
re hobby’s, activiteiten of interesses bestaan waar je van kunt genie-
ten? Veel agrariërs hebben zich nooit afgevraagd of er naast de boer-
derij ook nog andere zaken zijn die je als mens als heel zinvol kunt 
ervaren. 
Als er echter geen opvolger voor het bedrijf is, of zoon of dochter gaat 
het bedrijf overnemen en zijn ondernemer genoeg om het bedrijf zon-
der jou te managen. Afstand nemen is dan een goede zaak. Dan ko-
men de vragen wel op de voorgrond over hoe je leven er gaat uitzien 
wanneer het werken op het bedrijf gaat stoppen. 
 

 
Je pensioentijd komt in zicht, en hoe 
ga je dat invullen op een goede 
en zinvolle manier na het bedrijf? 
 
Voor die mensen willen we een drie-
daagse cursus (met twee overnach-
tingen) aanbieden onder de naam 
“Pensioen in zicht”. Deze cursus is 
bedoeld voor diegenen die in 2016 

hun bedrijf afbouwen of de werkzaamheden op het bedrijf gaan stop-
pen of al gestopt zijn. 
In die drie dagen gaan we met een groep aan de slag rond bovenge-
noemde vraag. In de vorm van gesprekken, opdrachten en een uitje 
komen thema’s zoals ‘welzijn’, ‘vitaliteit’, ‘evenwicht in je leven’, 
‘emotionele basisbehoeften’, ‘veranderen’ en ‘nieuwe werkzaamhe-
den’ aan bod. 
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Gemeentelijke en andere zaken waar we afgelopen jaar 
ons mee bezig hebben gehouden. 

 

• Overleg met afdelingen Veghel, Dommelland en Schijndel omtrent 
nieuwe gemeente Meierijstad.  

• Opstelling (afdelingen Veghel, Dommelland en Schijndel) van Position 
Statement voor politieke partijen in Meierijstad.   

• Verkeersoplossingen voor doorgaande wegen door en rondom Erp 

• Overleg met gemeente omtrent afvalstoffenheffing 

• Overleg met gemeente omtrent ondergrondse leidingen onder ge-
meentelijke wegen. 

• Aanwezig met stand bij open dag pluimveebedrijf van fam. Van Zut-
phen in Erp   

• Invulling van Vrijkomende agrarische bebouwing (VABs)  

• Noord-Oost corridor – N279  

• Aankaarten bij de gemeente van het onderzoeksrapport varkenshou-
derij “hof van Twente” wat ook van toepassing is in onze afdeling.  

• Werkgroepen gemeente m.b.t. het buitengebied (met name geurveror-
dening en Vab beleid) 

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

• Grootschalige huisvesting arbeidsmigranten 

• Uitbreiding waterwingebied Brabant Water in Veghel 
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Bijzonderheden / gebeurtenissen 

 

Er ontvingen afgelopen jaar 6 leden een oor-

konde i.v.m. hun 50 jarige lidmaatschap: 

♦ A. van den Hurk             Zijtaart 

♦ H. van Duijnhoven         Veghel / Mariaheide        

♦ M. Coolen                      Boerdonk 

♦ M. Kanters                      Boerdonk 

♦ P. Biemans                      Boerdonk 

♦ T. van Lankvelt                Erp 
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De Dommel en Aa zijn beeldbepalend in de kernen  Sint-Oedenrode 

en Veghel. In Schijndel en Sint-Oedenrode is de natuur overal dichtbij. 

In specifieke landschappelijk waardevolle gebieden staan we bebou-

wing niet toe, wat de landschaps- en natuurwaarden van het buitenge-

bied versterkt. De landbouw in de gemeente Meierijstad heeft een be-

langrijke plaats in het landelijk gebied. Het landelijk gebied kent nog 

altijd grote intensieve veehouderijen en concentraties van bedrijven. 

Bij de (her)inrichting en revitalisering van het landelijk gebied wegen 

de (gezondheids-)risico’s mee. Daarnaast is er in het landschap ruim-

te voor (nieuwe) natuur, water en mogelijkheden voor recreatie. De 

verbinding tussen de Maashorst en het Groene Woud, het Dommeldal 

en Aadal zijn hier voorbeelden van. Een belangrijk aantal bedrijven 

heeft de agrarische activiteiten beëindigd. De gemeente geeft ruimte 

aan andere vormen van economie in het buitengebied, passend bij de 

aard, schaal en gewenste kwaliteit van het landelijk gebied. 
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staan op in Meierijstad. Onze oudere inwoners zijn vitaal, hebben aan-

dacht voor een gezonde leefstijl, met de focus op voeding en bewe-

ging. Ze wonen zo lang als mogelijk  zelfstandig. 

 

2.3 Ruimtelijk Ordening 

Het is 2025: Een ruimtelijke balans tussen werken, wonen en leven 

Een optimale inrichting van de ruimte:  we reserveren ruimte voor… In 

de gemeente Meierijstad zijn stad en land met elkaar verweven. Het 

gebied kenmerkt zich door drie hoofdkernen met daar omheen tien 

kerkdorpen, elk met hun eigen karakter en identiteit. Er is duidelijk on-

derscheid tussen de bebouwde en groene omgeving. Het voorzienin-

genniveau is afgestemd op de omvang van onze gemeente met haar 

80.000 inwoners. Het water, spoor en wegennet zorgen voor de be-

reikbaarheid en leefbaarheid van onze hele gemeen-

te.Landschapskenmerken  
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VERNIEUWDE WEBSITE 

De website van de diverse afdelingen is afgelopen maand vervangen door de 
nieuwe algehele website van Zlto  www.zlto.nl . Hieronder hangen vervolgens 
de afdelingen.  Deze zal voor de afdeling Veghel rechtstreeks te bereiken zijn 

onder www.zlto.nl/veghel   maar ook de oude link www.zltoveghel.nl zal be-
houden blijven.  
De nieuwe website zal ook een nieuwe uitstraling en indeling krijgen waar-

door het voor u ook makkelijk zal zijn om onze informatie en berichtgevingen 

te vinden. Momenteel zijn wel nog volop bezig om de pagina goed in te rich-

ten , het kan dus zijn dat nog niet alles naar behoren werkt of ingevuld is. We 

hopen dit komende maanden af te ronden.  

Wij blijven u via deze site maar ook via de facebookpagina van zltoveghel 

informeren over het wel en wee in onze afdeling.  U kunt onze facebook pagi-

na zltoveghel dus ook liken zodat u ook daar op de hoogte blijft.  

Mocht u ideeën of aanvullingen hebben voor de website of facebook pagina 

dan horen wij het graag van u.  

 

Maak jouw nieuwsbrief zelf op maat 

 

Heb je al gezien dat je zelf kan kiezen over welke sectoren en thema’s jij 

nieuws van ZLTO wilt ontvangen? 

Vul op onze website via MijnZLTO zelf jouw voorkeuren in. Scrol helemaal 
naar beneden in het scherm en klik op ‘Wijzig mijn interesses’. Hier kan je 



Van  Aa t o t  ZLTO 14 

behalve thema’s en sectoren ook de ZLTO-afdelingen aanvinken die je wilt 
volgen. 
Als je weer terug bent in het scherm van MijnZLTO, kan je in de rechterkolom 
aangeven of je de nieuwsbrief dagelijks of wekelijks wilt ontvangen. 
 

Inloggen op MijnZLTO 

Onlangs hebben alle leden van ZLTO 
een e-mail met inloggegevens ontvan-
gen om op MijnZLTO te kunnen inlog-

gen.  
Na de eerste keer inloggen kan je aan-
geven dat je ingelogd wilt blijven.  
 
Dan zie je bij het bezoeken van ZLTO.nl 
steeds jouw persoonlijke pagina. Mocht je het wachtwoord vergeten zijn, dan 
kan je dit met één druk op de knop weer opvragen. 
Nog vragen? Bel dan de ZLTO Informatielijn via (073) 2173333. 
 

E-MAIL !!!!!!  

Ontvangt u van ons geen mailtjes in uw postvak , dan hebben wij waarschijn-

lijk geen of een verouderd mail adres van u.  

U mist hierdoor wellicht interessante informatie voor u, dit zou jammer zijn. 

Natuurlijk kunt u ook altijd kijken op onze website voor de laatste info 

www.zlto.nl/veghel  , maar hier geldt ook dat specifieke informatie voor een 

bepaalde groep leden hier niet altijd te vinden is.  

Dus heeft u de laatste maanden geen mailtjes van Zlto Veghel  ontvangen en 

u heeft hier wel behoefte aan , stuur dan een berichtje naar zlt-

oveghel@zlto.nl zodat wij u weer up to date kunnen maken.  
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lijke balans tussen werken, wonen en leven. Meierijstad koestert de 

unieke waarden van natuur, landschap, cultuur en onderwijs. 

Sociaal/maatschappelijk  

Het is 2025: Iedereen kan meedoen Typering bevolking De inwoners 

van de gemeente Meierijstad zijn gemoedelijk, gastvrij, saamhorig, 

betrokken en actief. Het is vooral daardoor plezierig wonen, werken 

en verblijven in onze gemeente. Onze inwoners kennen elkaar, zijn 

betrokken bij elkaar en zorgen voor elkaar. De bevolking is passend 

opgeleid. Samen zorgen de inwoners van elke kern voor een eigen  

identiteit, die herkenbaar en voelbaar is: bourgondisch,  coöperatief, 

no-nonsens. Iedereen, van jong tot oud, neemt actief deel aan de ge-

meenschap. De jeugd voelt zich verbonden met en bouwt een be-
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De visie  

De gemeente Meierijstad 

 Het is 2025: een gemeente met een missie en ambities  In het belang 

van haar inwoners, bedrijven, instellingen en  verenigingen is een am-

bitieuze en bestuurskrachtige gemeente noodzakelijk. Elke inwoner 

telt mee en kan mee doen binnen  sterke sociale netwerken en een 

rijk vrijwilligers- en verenigings- leven. Meierijstad maakt zich samen 

met het bedrijfsleven sterk voor een gezonde lokale en regionale eco-

nomie met voldoende werk- gelegenheid. Food is de verbindende fac-

tor: de productie in het buitengebied, de voedingsindustrie en nieuwe 

product- ontwikkeling. In Meierijstad is het genieten in de vele restau-

rants en op de terrassen. De beroepsbevolking is aan het werk. Wo-

nen en werken in Foodcapital trekt jeugd aan. Er is een goede ruimte-
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KENNISMAKING MET EEN NIEUW BESTUURSLID. 

Wie is Mirjam Hanenberg-Goedkoop?  

31 jaar jong en sinds 3 maanden getrouwd met Martin Hanenberg. 

Elkaar ontmoet op de universiteit van Wageningen, waar ze beiden 

dierwetenschappen studeerden. Sinds 3 jaar fulltime werkzaam bij 

Friesland-Campina als buitendienstadviseur (voorheen heette dit 

melkwinningsadviseur) in de regio Limburg en Z.O.- Brabant. Over 3 

maanden gaan ze van huis ruilen met de ouders van Martin, en zullen 

ze voortaan bij het melkveebedrijf op de Veluwe in Erp wonen. 

Ik hoor geen zachte G?  

Dat kan ook niet als je in Rotterdam-Zuid geboren bent. Dichtbij de 

Kuip, en dus een echte Feijenoordfan. En dat blijft gevaarlijk in Bra-

bant…Zonder enige  binding met de agrarische sector.  
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Hoe kom je dan op dierwetenschappen in Wageningen terecht? De 

intentie was om diergeneeskunde voor kleine huisdieren te gaan stu-

deren. Maar daar werd ze uitgeloot. Hierdoor ging ze in het tussenjaar 

dierwetenschappen studeren. En daar is ze gebleven omdat het zo 

boeide. In eerste instantie lag haar aandacht bij de intensieve veehou-

derij m.n. varkenshouderij. Tussen 2011 en 2015 was ze secretaris 

van de Stichting “Varkens vandaag”, met als doel om deze sector met 

positieve berichten in de media te krijgen. De stichting opereert inmid-

dels landelijk. Daar heeft ze veel geleerd. Maar door Martin, zijn be-

drijf en Mirjam’s huidige baan is de aandacht naar de melkveehouderij 

verschoven.  

En nu ben je voor het ZLTO-bestuur gevraagd.  

Hier wil Mirjam graag tijd voor vrijmaken. Al wordt  tijd de grootste uit-

daging. Het is wel prettig dat ze de portefeuille PR-communicatie en 

maatschappij met Sandra de Wit deelt. Dan kunnen ze elkaar aflossen 

en aanvullen. Ze zijn nu gestart met een kennismakingsronde voor 

alle dorpscommissies. Het is opvallend hoe enthousiast deze grote 

groep is. Alles wat ze vraagt wordt opgepakt door betrokken mensen. 

Onze afdeling kent veel actieve leden. Dat ziet ze op regionaal niveau 

wel eens anders. En binnenkort willen ze zo ook kennis maken met de 

PR werkgroepen. 

Waar ligt jou grootste taak binnen het bestuur.  

Ze wil als jongste bestuurslid graag de jongeren bij de ZLTO betrek-

ken. Het AJK heeft ook een fanatieke aanhang in deze regio. De jon-

geren vragen om een andere benadering. De What’s app groep: “Jong 
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27.000 voetbalvelden. En is hiermee op dit moment de grootste 
gemeente van Brabant. 

 
Bedrijfsleven 
⇒ Meierijstad telt 7620 bedrijven. Samenwerkingsverbanden zoals 

de As50 en AgriFood Capital zorgen voor een sterke positie in 
de regio. Landelijk staan we in de top 10 van zakensteden. Mei-
erijstad zorgt voor 44.000 banen. 

 
Agrarische Sector 
⇒ Meierijstad telt maar liefst 700 bedrijven werkzaam in de agrari-

sche sector.  
Cultuur 
⇒ Meierijstad kent vijf culturele educatieve centra, 1 bioscoop, 2 

theaters en 122 rijksmonumenten. 
 
Sport 
⇒ Meierijstad heeft 50 sportaccommodaties en 197 sportverenigin-

gen. 
 
Onderwijs 
⇒ Meierijstad 

heeft 37 
scholen 
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Enkele  passages hieruit zijn; 
 

 We bieden ruimte voor de ontwikkeling van bestaande bedrij-
ven, het aantrekken van nieuwe bedrijven en faciliteren inno-
vatie binnen het bedrijfsleven. Daarvoor is een sterknetwerk 
tussen ondernemers, overheid en onderwijs nodig 

 
 Samen met het bedrijfsleven én partijen op het terrein van cul-

tuur/toerisme/recreatie zoals Platform Ondernemend Meierij-
stad, AgriFood Capital, Visit Brabant, ZLTO en Recron werken 
we aan de kwaliteiten en de naamsbekendheid van Meierijstad 
en de diverse kernen 

 
 Voor zowel het buitengebied als het stedelijk gebied stellen 

we, samen met belanghebbenden, een omgevingsvisie en -
plan op waarbij de ruimtelijke kwaliteit per gebied wordt be-
paald. Doel is een economisch florerende en aantrekkelijke 
gemeente met een balans tussen wonen, landbouw, volksge-
zondheid, dierenwelzijn, milieu en recreatie. Een uitnodigend 
ruimtelijk beleid waarbij de eigenaar verantwoordelijk is voor 
de ruimtelijke kwaliteit binnen de door de gemeente gestelde 
kaders. 

 
Enkele feiten en Cijfers  
⇒ Meierijstad heeft 80.000 inwoners en 33.000 huishoudens. De 

gemeente staat hiermee in top 10 van grootste gemeenten van 
Noord-Brabant. 

 
Meierijstad is groot! 
⇒ Meierijstad telt ruim 186 vierkante kilometers. Dat zijn maar liefst 
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ZLTO” wordt over een grotere regio uitgesmeerd. En zoekt de verbin-

ding tussen AJK en ZLTO. 

Jongeren communiceren via Facebook. Wilco Verbruggen beheert 

deze pagina nu uitstekend. Maar heeft als penningmeester-secretaris 

zijn handen al vol. Mirjam wil hem hierbij ondersteunen. Ook wil ze 

haar pijlen gaan richten op de actualisering van de ZLTO website en 

communicatie met (lokale) kranten. 

Welke voetafdruk wil je over tien jaar binnen het bestuur achterlaten.  

Het handhaven van het goede imago van de Nederlandse landbouw! 

Ze hoopt dat haar activiteiten op afdelingsniveau zullen gaan bijdra-

gen aan een positief imago voor de sector. En hier komt haar passie 

voor de landbouw echt naar boven:  Ze vertelt dat het imago niet 
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slecht is. Alle onderzoeken naar imago wijzen op een heersend posi-

tief imago. Er bestaat wel een kleine groep die heel hard roept met 

negatieve berichten over ons vak. Maar aan ons de kunst om niet te 

reageren op die negativiteit. Je moet immers niet gaan wrijven in een 

vieze vlek. Maar juist veel positief nieuws tussen die slechte berichten 

“posten”.  

Begin bijvoorbeeld met een facebookpagina over de dagelijkse praktij-

ken op je eigen bedrijf. En nodig zo 

vaak mogelijk mensen uit op je bedrijf. 

Om te vertellen hoe je het doet, en 

waarom je het zo doet. Mensen zullen 

dan ook je bedrijfseconomische motie-

ven begrijpen. 

Toen haar eigen familie, door haar 

verkering, in aanraking kwam met de 

agrarische sector, hadden ze vooral 

geen mening. Maar door de mooie 

verhalen werd die mening  positief. En 

nu wil bijvoorbeeld haar vader het 

liefst van alle details op de hoogte 

worden gebracht. Zo interessant vindt 

hij het vak van Mirjam en Martin. 

 

Angelie van de Crommert 

Redactie van Aa tot Zlto 
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MEIERIJSTAD IS EEN FEIT 

 
De gemeentes Veghel , Schijndel en St-Oedenrode  zijn op 1 januari 

2017 gefuseerd tot Meierijstad, Dit tracject was al ingezet in 2013, de 

afgelopen jaren zijn er dan ook diverse bijeenkomsten  geweest om 

tot deze keuze te komen. Zo is in 2014 het herindeling   advies opge-

steld  en is de naam van Meierijstad gekozen.  Op 23 november 2016 

waren de herindelingverkiezingen voor  de inwoners van Veghel, 

Schijndel en St-Oedenrode . De volgende uitslag is daaruit gekomen ; 

 

1. CDA     9 zetels 

2. Team Meierijstad (TEAM)   11 zetels 

3. SP (Socialistische Partij)              3 zetels 

4. VVD     3 zetels 

5. Gemeentebelang Meierijstad             1 zetel 

6. Partij van de Arbeid (PvdA)  2 zetels 

7. (blanco lijst)    2 zetels 

8. Democraten 66 (D66)              1 zetel 

Hart voor Schijndel   3 zetels 

Op  12 januari  is het coalitie akkoord aangeboden aan de gemeente-
raad van Meierijstad.  “Meierijstad zijn we samen! “ Dit akkoord is be-
reikt door Team Meierijstad, CDA, VVD en PvdA .   


