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VOORWOORD DOOR JAN VAN IERSEL 

 

Als voorwoord deze keer de tekst die ik bij de 
raadsvergadering op 22 december 2016 heb 
uitgesproken. 

Bij deze tekst heb ik een motie ingediend die 
door heel de raad en het college is 
aangenomen: 
 
“Voor de boeren in Brabant en dus ook in Haaren is 
het vijf voor twaalf”  
 

De landbouw moet vernieuwen én verduurzamen. 
Dat vindt ook het CDA. De samenleving verandert en 
stelt nu andere eisen aan volksgezondheid, milieu en 
dierenwelzijn dan 50 jaar geleden. Terecht. 
 
Tegelijkertijd hebben we, in Nederland, meer dan 17 

miljoenen monden te voeden. Alleen al in Brabant 
dragen duizenden boerenfamilies bij aan die enorme 
opgave. Ook zij zien in dat het boerenbedrijf van 

vandaag niet hetzelfde is als dat van morgen. 
Vernieuwen en verduurzamen doe je echter wel op 
een eerlijke manier. Lange tijd hadden wij het 
vertrouwen dat VVD, SP, D66 en PvdA, de partijen 

die het nu in Brabant voor het zeggen hebben, dat 
óók voor ogen hadden.  
 
Vernieuwen en verduurzamen vraagt tijd, geld en 
draagvlak. Van de provincie kregen de Brabantse 
boeren, zoals afgesproken in een convenant, tot 
2028 de tijd om de kostbare maatregelen te nemen, 

die nodig zijn om de uitstoot van stikstof te 
verminderen. Een krappe maar haalbare datum, vond 
het CDA. Te meer omdat veel boeren al grote milieu-
investeringen hebben gedaan, de marges in de sector 
dusdanig klein  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
zijn dat er weinig investeringsruimte is én omdat een 
groot aantal boeren waarschijnlijk versneld stopt.  
 

Maar nu: nu vervroegt de provincie zonder inspraak 
en overleg de deadline naar 2020. Dit dwingt veel 
boeren om vervroegd te kiezen: dure extra 
investeringen doen óf stoppen. Zulke ingrijpende 
regels maar liefst 8 jaar naar voren halen: in geen 
enkele andere sector zou dát kunnen.  
 

Van de SP, PvdA en D66 kan je dit verwachten. Maar 
wat doet de VVD? Ooit waren de liberalen voor 
minder regels en meer ondernemerschap, nu helpen 
ze bij het omvallen van familiebedrijven en de 
leegloop van het platteland.  
 
Boerenzoons en -dochters zien namelijk het bedrijf 

van hun ouders aan telkens veranderende regels en 
negatieve publiciteit ten onder gaan. Zij maken 

andere toekomstplannen en willen het bedrijf niet 
overnemen. De meeste boeren hebben om aan de 
nieuwe eisen te voldoen een lening van de bank 
nodig. Banken geven deze lening alleen maar, 

wanneer de boeren deze kunnen terugbetalen. Dit 
kan vaak alleen maar door bedrijfsuitbreiding. Maar 
naast de extra vroege milieu-investeringen wil de 
provincie nu óók nog eens dat boeren die oude 
milieuvervuilende stallen willen vervangen door 
grotere milieuvriendelijkere stallen gaan betalen voor 
het afbreken van stallen bij gestopte boeren. Dit 

zorgt voor een dusdanige financiële drempel dat veel 
boeren worden gedwongen om te stoppen en dat 
veel boerendochters en -zoons er niet over piekeren 
om het bedrijf over te nemen. 
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Noemen we dit vernieuwen en verduurzamen? Het 
CDA niet. Wij zien aan de ene kant een sector die 
dichtgeregeld wordt, die moet vechten voor haar 
imago, en die niet weet waar zij aan toe is a.g.v. 
nieuwe en telkens veranderende regels. We zien 
keihard werkende mensen voor een loon tegen de 

armoedegrens. Aan de andere kant zien we een 
provincie die zich een uiterst onbetrouwbare overheid 
toont. De hardwerkende boer krijgt de rekening én 
het stigma van vervuiler opgeplakt. 
 
De provincie vat haar landbouwbeleid samen als 
People - Planet - Profit. Het CDA duidt het als 

Oneerlijk - Onbetrouwbaar - Onzorgvuldig. Zo 

verdwijnen niet alleen de boeren, maar ook het 
boerenverstand uit onze provincie. 
 
Ik doe hierbij een dringende oproep aan het college 
om zowel aan de provinciale staten als de 
gedeputeerde staten duidelijk te maken dat de 

plannen om de deadline van stikstof verordening 
naar voren te halen desastreuse consequenties heeft 
voor de vele familiebedrijven in onze gemeente. En in 
het bijzonder onze wethouder van economische 
zaken om zijn partijgenoten bij de provincie te 
overtuigen dat de plannen van gedeputeerde van 

Hout desastreus zijn voor ons buitengebied, immers 
28% van werkgelegenheid komt vanuit de agrarische 
sector    
 

Jan van Iersel  
 

 

MELKVEEHOUDERS IN GESPREK MET HANS 

HUIBERS EN JOS VERSTRATEN. 

11 januari 2017 bij Herberg v Boxtel 

 

Er is de laatste jaren veel op ons (als 
melkveehouders) afgekomen. Dit heeft ertoe geleid 
dat er verdeeldheid is ontstaan over onze 
belangenbehartiging.  ZLTO de leye heeft dit 
opgepikt en een speciale avond georganiseerd 
waarbij alle melkveehouders (lid of geen lid) 
uitgenodigd waren. Voor deze avond zijn Hans 
Huijbers (voorzitter ZLTO) en Jos Verstraten 
(voorzitter ZLTO  vakgroep melkveehouderij) 
uitgenodigd om eens flink van gedachten te wisselen 
over wat er bij de melkveehouders leeft. Uit de 
goede opkomst bleek dat er inderdaad een goede 
reden was om iedereen bij elkaar te roepen. 
   
Erik opende de avond er vertelde wat de afdeling zoal 
doet voor de leden, loeren bij de boeren, overleg met 
gemeenten, en het belang van korte lijnen naar de 
bestuursleden. Ook vroeg hij aan de zaal wat men 
vond van de belangenbehartiging door het  
 

GEZOCHT: DEELNEMENDE BEDRIJVEN! 

Komend jaar willen we voor de 5e keer Loeren 

bij de Boeren gaan organiseren. Een 
jubileumjaar! 
Na 4 succesvolle jaren in Biezenmortel-Haaren-
Helvoirt en Vught willen we dit jaar graag in 
Cromvoirt of Esch met enkele ondernemers een 
mooie Open Dag houden op Zondag 18 juni 
(datum staat nog niet vast) 

Hebt U interesse om mee te doen? Of wilt U 
informatie?  
Laat het ons weten via zltodeleye@zlto.nl 

 
Volgende bestuursvergadering: 14 februari, 14 maart 
 
Als U behoefte heeft om eens tijdens een vergadering 

te komen luisteren of als u onderwerpen in wilt 

brengen laat het ons weten, wij maken graag tijd 

voor U vrij. 

 

 
Melkveehouders in gesprek met Hans Huibers 
 
afdelingsbestuur, hierop kwamen vooral positieve 
reacties.  Daarna introduceerde hij Hans en Jos.                                         
Daarna werd de groep gesplitst en ging 1 groep met 
Hans Huijbers mee om over het beleid van ZLTO te  
discussiëren en de andere groep ging met Jos 
Verstraten mee om over de sectorproblemen te 
discussiëren. 
Iedereen kreeg eerst de gelegenheid om zich voor te 
stellen en te zeggen wat hij/zij vindt van het 
betreffende beleid. De discussies liepen soms hoog 
op, bij Hans bleken de onderwerpen zeer divers, er 
bleek nog al wat “oud zeer” te zitten over de situatie 
bij Vion en wat daar in het verleden allemaal gebeurd 
is. Hans ging daar goed op in en legde uit wat er 
allemaal gebeurd is en dat hij eigenlijk alleen maar 
puin moest ruimen als ZLTO  voorzitter, maar dat het 
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nu gelukkig weer een gezond bedrijf is. Ook werd het 
provinciale beleid over de verpachting van grond aan 
de kaak gesteld, de inschrijvingen lijden tot extreem 
hoge pachtprijzen (wat we natuurlijk zelf doen) maar 
het systeem moest volgens de meeste veehouders 
weer terug naar het oude. Ook de voorkeursgunning 
aan biologische bedrijven zat veel mensen dwars. 
Hans reageerde hierop door te zeggen dat de 
pachtwet geliberaliseerd is en de verpachters dus vrij 
zijn om de hoogste bieder te gunnen. Over het feit dat 
biologische bedrijven voorrang hebben en dat ZLTO 
dat in de pers naar buiten bracht was hij zelf ook niet 
zo gelukkig. Andere onderwerpen die aan bod 
kwamen waren de derogatie, LTO commerce, en de 
invloed van de ZLTO op het beleid van de overheid 
zowel in eigen land als in Brussel. De aanwezige 
veehouders vonden dat de ZLTO zich wel wat 
krachtiger mocht profileren. Ook de hoogte van de 
contributie was een stevig gespreksonderwerp. Hans 
stelde dat je voor dat bedrag nergens zo’n goede 
“verzekering” af kon sluiten, iets waar natuurlijk niet 
iedereen het mee eens was. 
 
Ook bij Jos Verstraten stelde iedereen zich eerst voor 
en vertelde wat hem/haar dwars zat in de 
melkveesector. Hier ging de discussie over het 
afschaffen van het melkquotum of dat nu wel zo'n 
goede beslissing was. Natuurlijk kwamen ook de 
fosfaatrechten aan de orde en het sectorplan 
waarover veel verdeeldheid is. Jos verdedigde zich 
door te zeggen dat we anders naar 
grondgebondenheid gingen en dat was iets wat we als 
sector niet willen. Daarnaast verliezen we dan de 
derogatie en dat kost de sector veel meer geld, dat 
was een mening waar niet iedereen het over eens 
was. Ook werd het belang van een ruime 
knelgevallenregeling benadrukt, maar dat zal een 
moeilijk verhaal worden volgens Jos.  Ook 
onderwerpen als wakker dier, beweiding, Campina en 
imago van de melkveehouderij kwamen ter discussie. 
Ook hier kwam naar voren dat we als sector een 
krachtiger geluid moeten laten horen met eventueel 
boerenacties, iets waar Jos helemaal geen 
voorstander van is gezien de ervaringen uit het 
verleden. Daarnaast missen we als sector een PR man 
die ons voortdurend positief in het nieuws brengt. We 
kunnen nu alleen maar reageren als we aangevallen 
worden en dat is natuurlijk verre van ideaal. Er werd 
tevens gevraagd of we als veehouders nauwer bij de 
te nemen besluiten betrokken kunnen worden en of 
de leden niet van tevoren over een onderwerp 

 

In gesprek met Jos Verstraten (vakgroep voorzitter.) 
 
kunnen stemmen bijvoorbeeld via internet. Jos gaf 
aan dat dit heel moeilijk word omdat de verdeeldheid 
in de sector en in het land erg groot is, het is 
onmogelijk om het voor iedereen goed te doen. 
 
Gezien de tijd werden de discussies afgesloten maar 
we konden nog wel enkele dagen door discussiëren!! 
 
Na afloop van de discussies was er nog een rondvraag 
en daarna nog een hapje en een drankje.  
Het was een avond met veel discussie maar ook 
positieve berichten voor ZLTO, het is natuurlijk 
moeilijk om het voor iedereen goed te doen maar op 
deze manier kan toch iedereen aangeven wat hij/zij 
ervan vindt. Er kan zeker een vervolg op komen. 
 
Iedereen bedankt voor de inzet en de goede opkomst. 
 
Alexander Vugts en Coen Simons. 
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KEUKENTAFEL GESPREK MET POLITIEK HAAREN 

 

Op woensdag 18 januari heeft er bij ons, Familie 
Pijnenborg, een keukentafel gesprek plaats 
gevonden met ZLTO De Leye en met een politieke 
partij uit Haaren, Progressief 96. 
De bedoeling van deze bijeenkomst is om nader 
kennis te nemen van elkaar en aandacht punten uit te 
wisselen, eventueel te verduidelijken. Namens de 
ZLTO waren aanwezig Rud van Herk en Erik van Asten, 
namens Progressief 96 waren aanwezig Tiny Assink en 
Brecht Gerritse. Tijdens het kennismakings rondje 
kwamen al snel enkele onderwerpen aan de orde. 
Waaronder het belang van de agrarische sector in en 
voor de gemeente Haaren, vrij komende agrarische 
gebouwen ( VAB ) en het hebben van een goede 
relatie met de politiek en de gemeente in Haaren. 
 
Nadien heb ik, Adrie, verteld over ons bedrijf, hoe 
mijn opa begonnen is met een gemend bedrijf, daarna 
mijn ouders die al begonnen met specialiseren tot het 
houden van speenbiggen nu, met als neven activiteit 
ongedierte bestrijding. Om het heden te 
verduidelijken hebben we een rondleiding gemaakt 
over ons bedrijf. Bij het bezichtigen van de biggen 
hebben we het ook over de definitie van mega stallen 
gehad, duidelijk werd dat niemand weet hoe groot of 
hoeveel dat is. Het wordt meer bepaald door emotie 
en de locatie waar een stal staat, ook Progressief 96 
kon zich hier in vinden. 
 
Na de rondgang hebben we de toekomst van de land- 
en tuinbouw sector in de gemeente Haaren 
besproken. Enkele onderwerpen die belicht zijn o.a.: 
werkgelegenheid, onderhoud buiten gebied, 
beperking van gebruik lokaas voor bestrijding 
ongedierte, wildschade door o.a. dassen en 
vrijkomende agrarische gebouwen (VAB). 
 
De VAB is op dit moment ook een belangrijk punt op 
de agenda van politiek Haaren. De gemeente ziet goed 
in dat er de komende jaren best veel gebouwen een 
andere bestemming zullen krijgen of leeg komen te 
staan. Om verpaupering en criminaliteit te voor 
komen is de gemeente aan de slag gegaan. De 
gemeente is in overleg gegaan met instanties, 
waaronder ZLTO De Leye, om te kijken hoe we het een 
en ander vorm kunnen geven. Er zijn ook inspraak 

avonden geweest voor bewoners/ondernemers in het 
buiten gebied. Het resultaat is dat door de gemeente  
nu een voorstel is gedaan en dat dit voorgelegd is aan 
de gemeente raad. 
In het voorstel zijn alleen de kaders aangegeven waar 
men rekening mee moet houden. De gemeente ziet 
graag dat ondernemers zelf met ideeën komen en de 
gemeente bekijkt dan per locatie of iets kan. Dit houdt 
wel in dat wat bij de één mag dit mogelijk op een 
andere locatie niet mag. De ZLTO De Leye staat achter 
dit initiatief, zo kan een ondernemer blijven 
ondernemen en kan er een verdien model blijven 
bestaan voor deze locaties. Door ZLTO De Leije is 
echter wel benadrukt dat deze ontwikkeling géén 
belemmering mag zijn voor de bedrijfsvoering en 
ontwikkeling van bestaande bedrijven in het buiten 
gebied. Ook Progressief 96 kon zich vinden in de 
gedachten van ZLTO De Leye 
 
Nadien hebben we het ook nog even gehad over de 
eventuele toekomstige herindeling. Tiny Assink gaf 
duidelijk aan dat dit voor Progressief 96 al een uit 
gemaakte zaak is. Wat hen betreft kan dit niet snel 
genoeg gaan. Komende week, 31 januari, zou de 
provincie komen met een stappenplan. 
 
Na afloop was iedereen het erover eens dat het een 
leerzame bijeenkomst was, waarbij elkaars 
standpunten goed besproken werden. Vooral  Brecht 
Gerritse ( Progressief 96) gaf aan nu een beter beeld 
te hebben van de agrarische sector en van de VAB in 
het bijzonder. Het is dan ook in ieders belang om dit 
vaker te doen. De ZLTO De Leye gaf ook aan dit met 
alle politieke partijen regelmatig te willen doen.  
 
Voor wat ons betreft vonden wij het ook leuk en 
leerzaam om het te doen. Je kunt op deze manier je 
netwerk wat verbreden en waar nodig heb je een 
korter lijntje naar de politiek. Daarom kunnen wij 
iedereen aanraden om positief te antwoorden als  
ZLTO De Leye met de vraag komt om je bedrijf en 
keukentafel beschikbaar te stellen voor dit soort 
gesprekken. 
 
Met vriendelijke groet,     Carine en Adrie Pijnenborg  
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GEMEENTELIJK OVERLEG VUGHT KRIJGT 

VERVOLG 

 

Op maandag 23 januari zijn Erik van Asten, 

Coen Simons en Hidde Hoetink op gesprek 

geweest met wethouder  en Jack Dijkmans van 

de gemeente Vught. Het werd tijd dat de 

gemeente de vertegenwoordigers van het 

buitengebied weer sprak. Doel van het gesprek 

was voornamelijk een hernieuwde 

kennismaking met de gemeente. Immers 

hebben we met Erik een nieuwe voorzitter, met 

Coen een nieuwe portefeuillehouder voor de 

gemeente Vught en met Hidde een nieuwe 

relatiebeheerder.  

 

Vught is altijd al een gemeente geweest die vooral op 

de bebouwde kom is georiënteerd. Veel van de 

beleidsbeslissingen worden dan ook genomen met 

deze ‘stadse bril’. Uiteraard is dat een gemiste kans 

want het buitengebied van Vught heeft veel te 

bieden. Boerenbedrijven die vol passie en trots 

werken aan de mooiste producten voor de wereld- en 

lokale markt. Wethouder Poppel, die binnen de 

portefeuille onder andere verkeer en vervoer, natuur 

en milieu en weg- en waterbeheer heeft, geeft dit 

ook toe. De verwevenheid van de stad en het 

buitengebied is enorm belangrijk voor de 

leefbaarheid. Bijvoorbeeld op het gebied van de 

Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB’s) ligt er 

nog een kans. Hoe kunnen we het platteland vitaal 

houden en de economische pijler ook een warm hard 

toedragen? Hier kan de gemeente nog veel leren van 

de buren, gemeente Haaren. Maar bijvoorbeeld ook 

op de gezamenlijke aanpak van de rattenoverlast. Dit 

is enkel goed te lijf te gaan als boeren, burgers en 

het waterschap de handen ineen slaan. De gemeente 

Vught is zich bewust van het feit dat agrariërs een 

belangrijke rol vervullen voor de samenleving. Dit 

brengt ook kansen met zich mee. Zo had de 

wethouder specifiek een aantal vragen over de 

koppeling van landbouw en zorg. 

 

Ook zag de wethouder het gevecht wat afgelopen 

jaar is gevoerd met de grote hoeveelheid water wat 

door het buitengebied moest worden afgevoerd. 

Beleidsmedewerker Jack Dijkmans, openbare ruimte, 

onderstreepte hier nadrukkelijk in dat de gemeente 

alles wil doen om de afvoer van water uit sloten, 

waar de gemeente verantwoordelijk is, op een juiste  

 

 

 

en praktische manier uit te voeren. Als ondernemer 

en bewoner kan je via de gemeente app op je 

smartphone direct doorgeven als er een knelgeval is. 

Uiteraard probeert de gemeente knelgevallen te 

voorkomen door op een juiste manier te maaien 

maar mocht dit niet het geval zijn, riep de gemeente 

ons op om dit ook te melden. Via de appstore of 

playstore kan je de gemeente app downloaden. De 

app heet “Mijngemeente APP’. 

 

Als oren, ogen en mond van het buitengebied hebben 

we de wethouder nadrukkelijk de handreiking gedaan 

om ons te gebruiken voor de beleidsvraagstukken 

welke op de bestuurstafel passeren. Hij gaat hier 

gebruik van maken naast dat we ons reguliere 

overleg met de wethouder voortzetten. Daarnaast zal 

er nog een afspraak worden gemaakt met de andere 

wethouder die voor het buitengebied van grote 

invloed is, de heer Pennings. 

 

Met vriendelijke groet, 

Hidde Hoetink (uw relatiebeheerder)   
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MAAIBELEID BERMEN EN SLOTEN GEMEENTE 

HAAREN. 
 

Per brief heeft het bestuur in 2016 een aantal 

knelpunten t.a.v. het maaibeleid van de 

gemeente Haaren weergegeven, hetgeen de 

aanleiding is geweest voor een gesprek. Op 

constructieve wijze met begrip voor elkaars 

standpunten zijn onderstaande oplossingen in 

gang gezet. Waar nodig zullen verbeterpunten 

met elkaar op een later moment geëvalueerd 

worden en het  beleid hierop aanpassen. 

 

De bermen en sloten vormen een onderdeel van de 

weg en met als functie zorg te dragen voor de 

veiligheid van de weggebruikers en waterafvoer van 

de weg en de aanliggende percelen, met als 

nevenfunctie, ligplaats voor kabels en leidingen, 

bomen en bermvegetatie etc. 

 

 

Binnen het huidige beleid worden de bermen in het 

najaar volledig gemaaid en maaisel afgevoerd. In de 

zomermaanden worden de uitzichthoeken en randen 

naast de fietspaden door onze buitendienst extra 

gemaaid. In de beleving van ZLTO kan dit voor de 

veiligheid van de weggebruikers uitgebreid worden 

door ruimer te maaien of jaarlijks twee maal te 

maaien.  
 

 

 
 Twee maal per jaar maaien kost 25 á 

30.000,- euro per jaar extra. De raad heeft 
hier niet voor gekozen; 

 De buitendienst wordt opdracht gegeven om 
speciaal op de veiligheid van de 
weggebruikers te letten; 

 Distels worden door de gemeentelijke 
buitendienst gemaaid. 

 Uitzichtproblemen kunnen gemeld worden via 
meldpunt Haaren.nl; 

 Verzoek ZLTO houtachtig gewassen in de 
wegbermen en sloten van de Belverse Akkers 

goed onder controle te houden; 
 

Binnen het maaibeleid voor de sloten werden de 

belangrijkste watergangen jaarlijks gemaaid en de 

overige sloten een keer per twee jaar.  

 Met ingang van 2016 worden alle sloten 

jaarlijks gemaaid om, de waterafvoer te 
verbeteren, onkruiddruk te verminderen en 
de groei van houtige gewassen te 
voorkomen; 

 In 2017 wordt als pilot gestart om een aantal 
sloten waar veel riet in voorkomt twee keer 
te maaien om het riet uit te putten; 

 ZLTO adviseert aandacht te hebben voor het 
schoon houden van de duikeropeningen; 

 Zowel gemeente als aangelanden hebben een 
verantwoordelijkheid voor het onderhoud van 
de sloten. 

 

Opmerkingen/ klachten: 

 Mochten gedurende het jaar opmerkingen 
klachten zijn, kunnen deze in het meldpunt 
van de gemeente Haaren geplaatst worden; 

 Indien er beperkte uitzichtproblemen zijn 
kunnen deze ook door belanghebbende 
opgelost worden door enkele meters te 
maaien; 

 Indien er beperkt  zaaiende onkruiden in de 
wegberm voorkomen kunnen deze 

pleksgewijs door aangelanden gemaaid 
worden. 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2tJL1h_DRAhXI0xQKHcfODOQQjRwIBw&url=http://groenmuiderberg.blogspot.com/2013_10_01_archive.html&bvm=bv.146073913,d.ZGg&psig=AFQjCNEP6Ek2jQezbn-jMBvQ8eQ6d1BwTw&ust=1486078211602563
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IN GESPREK MET WSD  
 

In November heeft het bestuur een gesprek 

gehad met Maarten Rooyakkers van de WSD.  

Vanuit de rol als uitvoerder van de 

Participatiewet denkt de WSD mee met 

gemeenten en werkgevers over hoe zij samen 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

kunnen helpen aan werk. WSD gelooft in een 

maatschappij waarin iedereen volwaardig en 

naar vermogen kan meedoen.  

 

Er is gekeken naar de mogelijkheden om een   

meeting te organiseren waar mede agrariërs hun 

verhaal delen over het werken met mensen met een 

beperking. 

De bedrijven waar deze mensen zijn gedetacheerd 

zijn echter zeer divers van aard. Het is praktisch niet 

haalbaar een dergelijke meeting te organiseren. 

Maarten: “Onze medewerkers hebben op de een of 

andere manier altijd een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Je kunt ze niet vergelijken met reguliere krachten. 

Wanneer je met deze mensen aan de slag gaat, zijn 

louter financiële redenen niet voldoende. Je moet het 

als ondernemer ook echt willen, het moet ook vanuit 

het hart gebeuren. Ik ben altijd bereid om naar de 

individuele ondernemer te gaan en samen met 

hem/haar en een collega van mij te kijken naar 

eventuele mogelijkheden. Samen met mijn collega ga 

ik dan kijken naar werkzaamheden op het bedrijf 

welke mogelijk geschikt zijn voor ‘onze’ mensen. 

Welke taken kunnen bij de duur   betaalde krachten 

worden weggehaald en uitgevoerd worden door onze 

mensen. Dit wordt ook wel jobcarving* en of 

functiecreatie genoemd.”  

  

  

*Wat is jobcarving/functiecreatie en hoe werkt 

het? 

Bij jobcarving ook wel functiecreatie genoemd, splits 

 je bestaande functies op om banen te creëren voor 

mensen met een beperking. Niet alleen zij profiteren 

hiervan, maar ook het bedrijf. Het draagt namelijk bij 

aan een hogere efficiëntie en een duurzame 

bedrijfsvoering. 

  

Voordelen 

Werkgevers die jobcarving inzetten, knippen functies 

op in gespecialiseerd en ongeschoold werk. Werk uit 

de laatste categorie kan een interessante baan 

opleveren voor mensen met een beperking. Dan gaat 

het bijvoorbeeld om telefoontjes beantwoorden, 

interne post rondbrengen, de administratie 

bijhouden, assisteren in magazijn, halen en brengen 

van auto's, enz. Het voordeel van jobcarving is dat 

gespecialiseerde* medewerkers in je bedrijf zich 

volledig kunnen richten op hun 

hoofdwerkzaamheden. Dit leidt tot meer efficiëntie, 

omdat zij niet meer worden afgeleid of belast zijn 

door bijzaken. Tegelijk zorgt het voor een duurzame 

bedrijfsvoering, omdat je kansen biedt voor mensen 

met een beperking. 
  

  

Waarom mensen met een beperking aannemen? 

Mensen met een beperking zijn extra gemotiveerd 

omdat ze vaak aan de zijlijn staan en graag voor een 

werkgever aan de slag gaan. Daarnaast blijkt uit een 

enquête van ondernemersnetwerk "De Normaalste 

Zaak" dat deze groep medewerkers bijdraagt aan een 

betere werksfeer. Dit heeft weer een positief effect 

op het ziekteverzuim. 

Bovendien wordt invulling gegeven aan 

maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). 

Daarmee creëer je niet alleen werkgelegenheid voor 

een groep die meestal buiten de boot valt, maar laat 

je als ondernemer ook zien dat je meer en sociaal 

betrokken bent bij de samenleving 

  

  

“Mochten leden van ZLTO de Leye 

geïnteresseerd zijn in een persoonlijke 

afspraak, dan kunnen ze uiteraard contact met 

mij opnemen voor een vrijblijvende afspraak”. 

  

  

Met vriendelijke groet, 

  

Maarten Rooyackers 

Accountmanager/Werkmakelaar WSD-groep 

Tel: 06-22416 977 

email: m.rooyackers@wsd-groep.nl 

www.wsd-groep.nl 

 

                        

mailto:m.rooyackers@wsd-groep.nl
http://www.wsd-groep.nl/
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  SOCIALE ACTIVITEITEN 

 

Ook dit jaar worden er weer diverse zinvolle 

activiteiten georganiseerd op sociaal gebied.  
Er is een divers aanbod voor belangrijke 

periodes in het leven. 

 

  

·         Gesprek dag “Stilstaan bij rouw”  

Voor Weduwen en Weduwnaars met een bedrijf, 

dinsdag 16 mei 2017. U ontvangt hierover nog 

nadere informatie. 

  

 

·         De Lourdesreis;  

Vliegreis van 2 – 7 oktober 2017.  

U ontvangt hierover nog nadere informatie. 

  

 

·         Wat houden we straks over?  

Tijdig gaan nadenken over de toekomstige 

inkomsten- en pensioensituatie voor 50+ers zonder 

opvolger. Bewustwordingsbijeenkomst, op initiatief 

vanuit de afdeling. Eventueel te combineren met 

ander afdelingen. 

  

 

·         Samenwerking op het bedrijf, een 

kunst apart;  

voor ouders, hun opvolg(st)er (en zijn/haar 

vriend(in)), over het samenwerken elke dag op het 

bedrijf. (Op initiatief vanuit de afdeling. Eventueel 

te combineren met ander afdelingen.) 

  

 

·         Pensioen in zicht.  

Stoppen met de werkzaamheden op het bedrijf en 

op zoek naar een nieuwe zinvolle invulling van het 

dagelijkse leven en vrije tijd. 

Een driedaagse cursus speciaal voor de 60-

plussers op 28-29-30 maart 2017, (datums 

onder voorbehoud) in “De Guldenberg” te Helvoirt. 

U ontvangt hierover nog nadere informatie. 

  

 

·         Mijn partner is boer. 

Gespreksbijeenkomst(en) voor vrouwen die naast 

de  boerderij een eigen carrière hebben. Tussen de 

8 tot 12 deelneemsters omdat het gesprek centraal 

staat. (Op initiatief vanuit de afdeling. Eventueel te 

combineren met ander afdelingen) 

  

 

 

 

 

         Tijd voor de toekomst.  

Voor welke belangrijke vragen en zorgen staan we de 

komende jaren?  

Voor alleenstaanden en echtparen om gezamenlijk in 

gesprek te gaan over de naaste toekomst voor het 

persoonlijk leven, het gezin en het bedrijf. 

Groepsgrootte tot 20 personen.  

(Op initiatief vanuit de afdeling. Eventueel te 

combineren met ander afdelingen) 

  

Mocht u interesse hebben of meer informatie 

willen over een activiteit laat het ons weten via 

zltodeleye@zlto.nl of neem contact op met 

Miriam Witlox tel: 0620317290 

 

Of informeer bij de sociaal werkers:  

Peter Greijmans, 06 - 29520293, 

peter.greijmans@zlto.nl 

Willem Leys, 06- 29520242, willem.leys@zlto.nl  
via zltodeleye@zlto.nl 

 

 
Ook dit jaar hebben enkele vrijwillige leden een 

kerstpakket gebracht naar zieke leden of leden die 

extra aandacht behoeven.  

 

mailto:zltodeleye@zlto.nl
mailto:peter.greijmans@zlto.nl
mailto:willem.leys@zlto.nl
mailto:zltodeleye@zlto.nl
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INFORMATIEBIJEENKOMST ONDERZOEK 

VEEHOUDERIJ EN GEZONDHEID OMWONENDEN  

Maandag 16 januari vond de informatieavond 
plaats voor inwoners uit Haaren, Boxtel en St. 
Michiels Gestel.  
Dit naar aanleiding van de resultaten van het 
VGO onderzoek dat begin juli door het RIVM 

werd gepresenteerd. Dit onderzoek vond plaats 
in Brabant en Limburg. De centrale vraag hierin 
was of uitstoot door veehouderijen effect heeft 
op de gezondheid van mensen die in de buurt 
van deze veehouderijen wonen. 
288 

Tijdens deze bijeenkomst presenteren de 

onderzoekers van het RIVM Dhr. Heederik de 

belangrijkste resultaten van het onderzoek. 

Aansluitend was er ruimte voor het stellen van 

vragen. Deze tijd om vragen te stellen was echter 

zeer kort. Vragen, gericht aan GGD, de onderzoekers 

of gemeente konden door de ±80 aanwezigen (veel 

70plussers) op memobloks worden gezet.  

 

Met een aantal leden en bestuursleden hebben we 

deze infoavond bezocht en zo o.a. de bezorgdheid 

van enkele kritische burgers aangehoord maar ook 

kritische vragen gesteld over de meettechnieken 

waarop de resultaten gebasseerd zijn. Zo zijn de 

meetpunten geplaatst bij verouderde stallen die niet 

voorzien zijn van emissiebeperkende systemen zoals 

bijv. luchtwassers. Dit is bewust gedaan omdat 

onderzoekers willen weten hoe endotoxinen zich 

verspreiden.  

Er zijn positieve en negatieve effecten gemeten, 

Een aantal worden nog verder onderzocht. 

Wat opvalt in de conclusie van het rapport is dat er 
herhaaldelijk de woorden: vermoedelijk, 
waarschijnlijk, suggestief, wij denken… enz. gebruikt 
worden. 
Dus eigenlijk geen keiharde bevindingen. 
 
Conclusies: 
In de buurt van veehouderijen hebben COPD-
patiënten meer complicaties van hun ziekte.  
Daarnaast zien onderzoekers in het onderzoeksgebied 
een vermindering van de longfunctie door de uitstoot 
van ammoniak, en komen longontstekingen vaker 
voor, met name bij pluimveebedrijven. (onderzoek 
van 2009-2013)  
Daarentegen is er dichtbij veehouderijen minder 
astma en allergie en wonen er minder COPD-
patiënten. 
Ben je opgegroeid op boerderij minder allergie 

 
 
Infecties met het hepatitis E-virus komen niet vaker voor 
bij mensen die in de buurt van veehouderijen wonen. 
Daarnaast zijn omwonenden niet vaker drager van ESBL-
producerende bacteriën en Clostridium difficile. 

 

Resultaten en vervolg 

Wat de uitkomsten betekenen en wat eventuele 

consequenties zijn voor beleid, wet- en regelgeving, 

daarover moeten het Rijk, de Provincie en 

gemeenten met elkaar in gesprek. De komende 

maanden zal pas duidelijk worden wat de diverse 

ministeries, provincie, GGD en gemeenten met de 

resultaten kunnen doen. Vragen hierover werden 

daarom tijdens deze avond nog niet beantwoord.  

 

Het is goed om samen met veehouders bij dit soort 

avonden aanwezig te zijn om de dialoog aan te gaan 

en de juiste informatie te verstrekken, vanuit de 

veehouderij gezien, die op feiten zijn gebaseerd. 

Zeker nu Media en Politiek aan de haal gaan met het 

rapport. 

  

Meer info op: 
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/V/Veehouderij_en
_gezondheid/Onderzoek_veehouderij_en_gezondheid
_omwonenden_VGO/Vragen_en_antwoorden_onderz
oek_VGO 
 

 

 

 

 

 

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/V/Veehouderij_en_gezondheid/Onderzoek_veehouderij_en_gezondheid_omwonenden_VGO/Vragen_en_antwoorden_onderzoek_VGO
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/V/Veehouderij_en_gezondheid/Onderzoek_veehouderij_en_gezondheid_omwonenden_VGO/Vragen_en_antwoorden_onderzoek_VGO
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/V/Veehouderij_en_gezondheid/Onderzoek_veehouderij_en_gezondheid_omwonenden_VGO/Vragen_en_antwoorden_onderzoek_VGO
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/V/Veehouderij_en_gezondheid/Onderzoek_veehouderij_en_gezondheid_omwonenden_VGO/Vragen_en_antwoorden_onderzoek_VGO
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WEBSITE BINNENKORT WEER AKTIEF! 

De afdelingswebsite wordt momenteel gevuld 

en zal vanaf 7 febr. weer operatief zijn. 

 

We houden de website graag  

actueel met  nieuwsberichten. 

Ook Uw hulp hebben we daarbij nodig: 

Hebt U iets te melden wat ook voor andere leden 

belangrijk  of leuk is om te weten? Geef het aan ons 

door dan plaatsen wij het op de website.  

  

Wist U dat U onderaan de Nieuwsbrief van 

ZLTO(hoofdkantoor) kunt zien of er nieuws uit 

afdeling-DeLeye is? Klik op de link en U komt 

bij het nieuwsbericht op de afdelingsite terecht. 

 

Check voor het laatste nieuws de afdelingssite: 

www.zltodeleye.nl  

 

VERHUUR PARTYTENT 

Hebt u een feestje of Opendag en een Partytent 

nodig? Huur dan als lid van ZLTO-deLeye deze 

partytent. 

De huurprijs is €35,00 per dag + borg van €100,00. 

Opbrengsten komen ten goede aan de PR van de afd. 

Hebt U interesse bel dan naar Miriam Witlox 06-

20317290 of mail naar zltodeleye@zlto.nl 

 

 

 

MENINGEN-SUGGESTIES-VRAGEN-INGEZONDEN 

STUKKEN: 

Suggesties en of ideeën zijn welkom. Deze 

rubriek zal telkens terugkomen in de 

nieuwsbrief en het is de bedoeling dat u als lid 

deze vult.  

Aan deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden 

ontleend.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u reageren voor de volgende nieuwsbrief?  

Stuur een mail of bel naar redactie: 

zltodeleye@zlto.nl 
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Erik van Asten, voorzitter (1) 
Portefeuille Verenigingszaken 
Tel: 06-51785180 
en E-mail : evanasten@agrokleding.nl 

  
Jan van Iersel, Vice-voorzitter (2) 
Portefeuille Rundveehouderij 
Tel 06-22412440 
E-mail: j.van.Iersel@hetnet.nl, 
 
Petra v Balkom, Secretaris (3) 

Biezenmortel 
tel: 013 5111923  
E-mail: petravanbalkom@ziggo.nl.  
  
Harry v d Pasch,  
Penningmeester (Buiten het bestuur) 

Tel: 0411-641524,  

E-mail: hrvdpasch@gmail.com 
  
 

 

  

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Patrick v d Hurk, Bestuurslid (4) 
Portefeuille Ruimtelijke Ontwikkeling 

Tel: 013 5111792 of 0655761086,  

E-mail: phurk@hetnet.nl 
 
Rud van Herk, Bestuurslid (5) 
Portefeuille Ruimtelijke Ontwikkeling en  
Verbrede landbouw 
Tel: 06-26888273, 

E-mail: rvherk@pergama.nl 
 
Coen Simons, Bestuurslid (6) 
Contactpersoon gemeente Vught 
tel. 06-20378326,  
E-mail: simons.schoenmakers@planet.nl 
 

Miriam Witlox, Bestuurslid, (7)                                   
Portefeuille Maatschappij (PR-landbouw en 
samenleving) 

Tel:06-20317290 
E-mail: miriam@witloxfokvarkens.nl 

Portefeuillehouders buiten het bestuur:  

Laurens de Bever, laurensdebever@home.nl                  
port. water 

Rene Simons, info@simonszachtfruit.nl,               
port. fruitteelt 
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