
 
Beste Leden, 

Namens het bestuur van ZLTO Rucphen willen wij jullie als eerste nog een gelukkig nieuwjaar 

toewensen. Dat het voor jullie bedrijven en families een mooi jaar mag worden.  

We kijken terug op een vreemd jaar. Een jaar waarin we het 125 jarig bestaan van ZLTO hebben 

gevierd. Maar ook een jaar waarin we gehoopt hadden het corona gebeuren achter ons te kunnen 

laten. Helaas is dat vooralsnog nog steeds niet het geval.  

 

Jaarvergadering 

Vanwege de corona maatregelen hebben we in 2021 geen jaarvergadering kunnen houden. Dit 

levert voor ons wel een paar praktische punten op waarvoor we op zoek zijn naar een oplossing. 

We hopen dat we begin dit jaar weer wel een fysieke ledenvergadering kunnen houden. Maar op dit 

moment ziet het er nog niet naar uit dat dit op korte termijn plaats zal kunnen vinden. 

Mocht de persconferentie van 14 januari nog onvoldoende uitzicht bieden dan gaan we kijken of we 

de jaarvergadering op een andere manier kunnen gaan houden. Hier komen we dan op een later 

moment nog op terug.  

 

Overleg gemeente 

Ondanks de corona hebben we dit jaar niet stil gezeten. We zijn met name druk geweest met 

zaken die spelen binnen de gemeente Rucphen en zelfs binnen de gemeente Roosendaal.  

De gemeente Rucphen heeft momenteel een omgevingsvisie in voorbereiding. De mening van ons 

als bestuur was dat daar de agrarische sector onvoldoende belicht was. Dit heeft er toe geleid dat 

wij een eigen landbouwvisie opgesteld hebben. Deze hebben we gepresenteerd aan de ambtenaren 

en de gemeenteraad. Momenteel is de gemeente druk bezig om de omgevingsvisie af te ronden. 

We volgen deze ontwikkelingen op de voet zodat we de belangen van onze sector kunnen blijven 

verdedigen.  

Naast de omgevingsvisie is de gemeente ook nog bezig met het opstellen van een Landschaps 

Ontwikkel Plan, kortgezegd LOP. In het LOP was eigenlijk enkel aandacht voor recreatie en groen. 

Wij als bestuur kregen het gevoel dat het LOP er door een aantal partijen op zeer korte termijn 

door heen gedrukt moest worden. Dit voelde niet goed. Het traject is gelukkig vertraagd waardoor 

er meer aandacht besteed kan worden aan het plan. Ook hier zitten we er weer kort op om te 

zorgen dat er voldoende ruimte blijft om de agrarische bedrijfsactiviteiten uit te kunnen blijven 

voeren.  

Tot slot zijn we op het gebied van de gemeentes ook nog in overleg met afdeling Roosendaal. Dit 

om het plan van de VLP in Roosendaal heeft gelanceerd tegen te houden. Als het aan de 

Roosendaalse VLP zou liggen dan wordt het gehele gebied tussen Visdonk en de Rucphense Heide 

omgezet naar een groot natuur en recreatie gebied. Wij als ZLTO zien dit als onwenselijk en haast 

onmogelijk. Er zitten daar een groot aantal agrarische ondernemers die nu zorg dragen voor een 

mooie omgeving. Voor de betreffende leden is een app groep aangemaakt waarin zij op de hoogte 

gehouden worden van de ontwikkelingen. Indien u hier niet in zit en toch denkt een belang te 

hebben meld het dan bij het bestuur dan kunnen we u alsnog toevoegen aan deze groep.  

125 jaar ZLTO 

In oktober hebben we gezamenlijk met afdeling Halderberge het 125 jarig bestaan van de ZLTO 

mogen vieren. We kijken terug op een mooie dag. 

De dag werd begonnen met een leuke fietstocht en afgesloten met een BBQ waarvan het vlees 

gesponsord was door VION. Waar het de week ervoor nog een zeer regenachtig dag was. Waren de 

weergoden ons zeer goed gezind. Het was heerlijk fietsweer en buiten aan de BBQ was het 

eveneens zeer goed vertoeven.  



 
De samenwerking met onze buurafdeling is ons ook goed bevallen. En heeft wel een deur 

opengezet om in de toekomst vaker dingen met buurafdelingen te organiseren.  

 

Bestuur 

Wij als bestuur zouden graag meer zaken oppakken en meer voor jullie willen organiseren. Maar 

daarbij lopen we tegen een aantal praktische punten aan.  

Ten eerste. Waar is behoefte aan. Heeft er iemand een idee wat hij/zij zou willen doen laat het ons 

weten. De ideeën mogen alle kanten op gaan. Van iets leuks tot iets informaties. Voor oud, maar 

zeker ook voor jong. Als we weten waar behoefte ligt dan gaan wij kijken wat we kunnen 

organiseren. Waarbij we natuurlijk wel afhankelijk zijn van de corona maatregelen.  

Ten tweede zouden we ook nog heel graag een uitbreiding binnen ons bestuur hebben. Met het 

vertrek van Rene Dekkers als secretaris hebben we helaas nog geen invulling van deze functie. 

Daarnaast kunnen we nog steeds ook bestuursleden gebruiken. Dus mocht je interesse hebben om 

ons bestuur te komen versterken als bestuurslid of als secretaris, informeer dan bij één van de 

bestuursleden.  

Het is voor al onze leden van groot belang dat het bestuur op sterkte blijft. Dit om leuke en 

interessante zaken te kunnen blijven organiseren. Maar zeker ook om jullie belangen goed te 

kunnen blijven behartigen.  

 

BHV herhaling cursus 

Al jaren lang doen wij als afdeling een BHV cursus regelen voor de leden in samenwerking met first 
care. Vorige jaar ging dat eerst fysiek niet door in ’t wapen van schijf, toen hebben we de 

samenwerking met afdeling Halderberge gezocht naar een oplossing. 
 
We konden toen bij Peter en Carlos Jansen terecht. 
Zij hebben een grote verwarmde loods  om  afstand van elkaar te houden i.v.m. de maatregelen. 
Maar dat ging op laatst ook niet door dus toen werd het digitaal. 
 
Voor dit jaar willen we als het toelaat ( maart of april ) weer fysiek bij elkaar komen. 

We gaan met Halderberge in overleg om bij iemand op het bedrijf te kunnen organiseren. 
 
Daar wordt u later verder over geïnformeerd. 
 
 

 
Storl verpakking . 

 
We hebben vorige jaar een melding gekregen dat de milieustraat in Etten Leur  niet onze storl lege 
verpakkingen in neemt. Dat zijn ze wel verplicht. 
 
We zijn druk in overleg met de verantwoordelijke wethouder hoe we dit probleem op te  kunnen 
oplossen. 

 
 
 
 
Met Vriendelijke Groet, 
 
 

Bestuur Zlto Afdeling Rucphen 


