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Met deze digitale nieuwsbrief willen wij u regelmatiger voorzien van 
actualiteiten binnen ZLTO en binnen onze afdeling. Uw tips, suggesties 
en wetenswaardigheden zijn uiteraard ook van harte welkom! 
 

Terugblik op Jaarvergadering 
Op maandag 26 februari 2018 werd in cultureel-centrum De Smeltkroes in 
Maarheeze onze jaarvergadering gehouden. Deze vergadering werd 
bezocht door 51 leden. Nadat de jaarverslagen van secretaris en 
penningmeester waren goedgekeurd, werd tijdens deze vergadering 
afdelingsvoorzitter Mark van Kuijk herkozen en werden ook Anja van 
Stipdonk-Kersten uit Leenderstrijp en Rob Meeuwissen uit Gastel 
gekozen als nieuw bestuurslid van onze ZLTO afdeling. Verderop in deze 
Nieuwsflits stellen zij zich aan u voor. Wij zijn blij met deze versterking en 
wensen hun veel succes toe! Komend jaar wordt er nog verder gezocht 
naar bestuurlijke versterking vanuit de gemeente Waalre.  
De tweede helft van de jaarvergadering werd ingevuld door Wim 
Cardinaal en Mark van de Wouw van Waterschap De Dommel. Zij 
verzorgden een interessante presentatie met als titel ‘Een duurzaam 
waterbeheer – samen kunnen we het realiseren’. Deze presentatie  is op-
vraagbaar via https://ocloud.dommel.nl/index.php/s/YOiTKLwEFxQR284 
en zal ook op onze afdelingswebsite worden geplaatst. 

 
Wijziging Verordening Water Noord-Brabant 
Tot 8 maart ligt ter inzage de 3e wijziging van de Verordening Water 
Noord-Brabant. De Wijziging van de Verordening geldt voor de hele 
provincie.  
 

Wat ging er aan vooraf? 
- In 2013 hebben alle waterschappen hun ‘watersysteem’ geanalyseerd. 

Dit tegen de achtergrond dat grasland niet vaker dan 1 keer per 10 jaar 
mag overstromen vanuit het oppervlaktewater, bouwland niet vaker 
dan eens per 25 jaar, intensieve land- en tuinbouw niet vaker dan eens 
per 50 jaar, stedelijk gebied niet vaker dan eens per 100 jaar en Den 
Bosch niet vaker dan eens per 150 jaar. Voor natuur en de ‘natuurlijke’ 
overstromingsgebieden langs rivieren en beken geldt geen norm. Dus 
die mogen vaker overstromen. 

- In 2016 hebben de waterschappen een tussentijdse evaluatie gedaan.  
Daarbij zijn een aantal gebieden inzichtelijk geworden waar het te duur 
is om maatregelen te treffen om aan de bovengenoemde normen te 
voldoen. Anders gezegd: het is niet kosteneffectief om het 
watersysteem zodanig aan te passen om regelmatiger overstroming te 
voorkomen.  

- In 2017 heeft Waterschap De Dommel een kaart gemaakt met 
waterbergingsgebieden en reserveringsgebieden waterberging, die 
door de provincie ter inzage is gelegd. Daar is bijzonder veel commotie 
over ontstaan: een groot aantal grondgebruikers heeft een zienswijze 
ingediend, alsook ZLTO en onze ZLTO afdeling. Maar ook enkele 
gemeenten.  Dat heeft er toe geleid dat de aanwijzing is uitgesteld tot 
de Verordening Water die nu ter inzage ligt. 

  

Wilt u meer informatie over de 
genoemde onderwerpen of 
heeft u ‘voer’ voor onze 
bestuursleden?  Belt u gerust: 
 

 
Mark van Kuijk 

        040-2016728 / 06-53643735 
fa.vankuijk@gmail.com 
Voorzitter 
RO Aalst-Waalre 
 

Erik Valkenburg 
 06-51786396 
erik_valkenburg@hotmail.com 
Vice-voorzitter 
RO Cranendonck 
 

Johan Bax 
 040-2060856 / 06-52667795 
johan.bax@hslnet.nl 
Secretaris  
Landbouw en Samenleving 
 

Mien Vermeer-van den Broek 
 040-2263703 / 06-20372506 
jenw.vermeer@planet.nl 
Penningmeester 
PR en Communicatie 
RO Heeze-Leende 
 

Leo van Velthoven 
        040-2062557 / 06-22522711 

ut-worteleindje@live.nl 
Natuur en landschap 
Flora en fauna 
 

Truus Phifrons-van de Ven 
        040-2014139 / 06-36072934 

tphifrons@hotmail.com 
RO Valkenswaard 
 

Anja van Stipdonk-Kersten 
        06-52377774 

stiptagro@gmail.com 
 

Rob Meeuwissen 
        06-51317492 

admin@meeuwissenvof.com 
 

Relatiebeheerder: 
 

Patrick van de Rijdt 
        06-21232593 

patrick.van.de.rijdt@zlto.nl 
 

ZLTO-Contactcentrum: 
073 – 217 33 33 
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Wijziging Verordening Water Noord-Brabant (vervolg voorpagina) 
Wat is er veranderd? 
- In Oost-Brabant niet veel. Een voorbeeld van verandering is het gebied de Leijgraaf waar nu een 

norm van 1 op 10 wordt voorgesteld, terwijl oorspronkelijk ‘geen norm’ aan de orde was. Kortom: een 
verbetering. 

- In West-Brabant zijn een aantal extra gebieden aangewezen als ‘geen norm’.  
- In Midden-Brabant zijn de gebieden van vorig jaar alsnog op kaart gezet, waarbij kennelijk wel 

duidelijker is gekeken naar gebiedskenmerken. Als voorbeeld: echt hoge koppen in het veld zijn niet 
meer aangeduid als waterbergingsgebied. 

 

Wat zijn de gevolgen van de aanwijzing op kaart? 
- In de aangeduide gebieden wordt geen schadevergoeding uitgekeerd na overstroming.  

Uitzondering vormen de gestuurde waterberging c.q. de waterbergingsgebieden die door het 
Waterschap zijn ingericht en waarover met grondgebruikers afspraken zijn gemaakt.  

- In de aangeduide gebieden mogen geen grootschalige kapitaalsintensieve investeringen worden 
gedaan. Dit betekent: geen nieuwvestiging agrarische bedrijven, woonwijken, bedrijventerreinen etc. 
Uitbreiding van bestaande agrarische bedrijven mag in beginsel wel. 

 

De Wijziging van de Verordening is na te lezen via de link: https://www.brabant.nl/loket/ter-
inzages/ontwerp-3e-wijziging-verordening-water-noord-brabant.aspx  
Als ZLTO afdeling zullen we uiteraard ook weer een zienswijze indienen.  
  

Vervolg waterschade 
Tijdens de jaarvergadering is door Toon van der Heijden een oproep gedaan aan de leden, die nog in 
procedure zijn met Waterschap De Dommel over de waterschade van 2016, om bij elkaar te komen en 
kennis en ervaringen met elkaar te delen. Mocht je je nog niet gemeld hebben, dan kan dat alsnog via 
0495 – 59 23 11 of toonvdheijden@outlook.com.   

 
Even voorstellen 
Mijn naam is Anja van Stipdonk-Kersten. Geboren en getogen in Asten. 
In 2005 ben ik in Leende komen wonen. Eerst in de Renhoek, (als 
buurvrouw van Leo van Velthoven), later in de Lindenlaan en nu sinds 
2011 aan de Strijperdijk in Leenderstrijp. Ik run hier samen met mijn 
man een melkveebedrijf en in mei van dit jaar openen wij in onze wei 
een camperplaats. Daarnaast ondersteun ik collega ondernemers in het 
voeren van hun administratie en sectorspecifieke regelgeving. Ik ben 
tevens bestuurslid van de Bedrijfshulpvereniging Leende e.o. en 
kandidaat-raadslid voor het CDA in de komende gemeenteraads-
verkiezingen. Maar eigenlijk ben ik op de eerste plaats vooral moeder 
van drie prachtige dochters en een fantastische zoon. De meiden gaan 
in Leenderstrijp naar school en mijn kleine manneke is nog lekker een 
paar jaartjes thuis. In mijn vrije tijd zing ik bij het dameskoor Switch in 
Leende, probeer ik af en toe nog wat aan sport te doen en ga ik graag 
met vrienden, familie en kinderen op pad. 

 

Hallo, ik ben Rob Meeuwissen, ik ben 34 jaar en woon samen 
met mijn vriendin Marianne op het ouderlijk bedrijf aan de 
Hoogstraat 10 in Gastel. Ik heb het bedrijf sinds januari 2018 
overgenomen van mijn ouders. Het is een gemengd bedrijf met 
akkerbouw en vleesvarkens. We telen 75 ha consumptie-
aardappelen, 4 ha pootgoed voor eigen vermeerdering, 90 ha 
mais, 10 ha suikerbieten, 2 ha wintergerst. 
Daarnaast hebben we nog 1650 vleesvarkens. Verder doen we 
nog loonspuitwerk met de Wingssprayer. 
Ik probeer zo duurzaam mogelijk voedsel te verbouwen; samen 
met de frietfabrieken zijn we met  een bodemlabel aan de slag 
gegaan om in kaart te brengen hoe we de organische stof, 
toepassen van groenbemester en gewasbeschermingsmiddelen 
kunnen toepassen. 
Verder zijn we met het project dripp-irrigatie in de aardappelen 
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ook enkele stappen verder gekomen, zodat we niet alleen water maar ook meststoffen kunnen 
toedienen met zo min mogelijk water, maar wel zo efficiënt mogelijk. Dit ook om uitspoeling van 
meststoffen tot een minimum te beperken. 
Daarnaast heb ik me de afgelopen jaren sterk gemaakt om glasvezel te verkrijgen in het buitengebied 
van Cranendonck, omdat de bedrijfsvoering gevaar liep en omdat een ondernemend bedrijf een goede, 
snelle internetverbinding nodig heeft in deze tijd! Maar dat is gelukkig ook allemaal gelukt! 
Ik wil voor ZLTO afdeling Groote Heide mijn steentje bijdragen en waar ik kan helpen om de sector ook 
in een goed daglicht te kunnen zetten door ons als agrariërs te laten horen bij de bevolking in Nederland, 
zal ik dit niet nalaten.  
 

KPJ Veteranen bestaan 40 jaar 
Hallo leden van ZLTO, 
 

Wij willen ons via de Nieuwsflits aan jullie voorstellen. Zoals je ziet, bestaan wij dit jaar 40 jaar. Er werd 
40 jaar geleden aan enkele oud-leden van de KPJ en zelfs aan oud-leden van de sportclub van de 
vroegere RKJB gevraagd om op een sportdag in Budel een demonstratie van een oefening te geven 
zoals die vroeger plaats vonden. Deze mensen benaderden op hun beurt verschillende oud-leden en er 
werd met groot succes een demonstratie gegeven. Deze groep wilde meer en de KPJ Veteranen was 
een feit. Er werd een locatie gezocht en enkele leden namen de leiding en verzorgden de sportavonden 
in de wintermaanden. Ook werden in de zomer enkele leuke activiteiten georganiseerd, zoals fietsen 
wandelen en zelfs voetballen. Enkele mensen die toen de kar trokken waren Jan van Weert Jos van 
Horrik en Albert van der Kruis, waarvan Jan van Weert nog steeds actief mee sport.  
Ongeveer 10 jaar geleden vielen er enkele mensen weg en dreigde de club uit elkaar te vallen. Enkele 
mensen vonden het toch jammer dat zoiets moois zou stoppen en zijn verder gegaan. Er werd een 
erkend sportleraar gevonden en het sporten kon onder deskundige begeleiding verder gaan.  
Er wordt nu iedere maandagavond van 21.00 uur tot 22.00 uur gezorgd dat alle spieren los worden 
gemaakt met als afsluiting een balspel. Dit gebeurt in de maanden september tot en met maart. Ook in 
de zomermaanden zijn er enkele leuke activiteiten, zoals jeu de boules, barbecue en een beugelavond. 
Deze activiteiten zijn ook voor de partners en voor onze oud-leden, die om wat voor redenen dan ook 
niet meer actief mee kunnen sporten maar toch lid willen blijven. We hebben op het moment 13 sporters 
en 8 mensen die niet meer mee sporten.  
Ook de vergrijzing slaat bij ons toe en om een  goede bezetting te hebben bij het sporten hebben we 
eigenlijk 15 sporters nodig. Daarom willen we via deze Nieuwsflits vragen of er belangstelling is van 
enkele mensen om op een gezonde, gezellige en leuke manier bezig te zijn. Leeftijd is niet belangrijk. 
We zitten nu tussen de 50 en 80 jaar. We bestaan nu 40 jaar maar we willen met zijn allen op naar de 50 
jaar. Maar dit kunnen we niet zonder leden. Onze locatie waar we sporten is in Heeze in de gymzaal aan 
de Spoorlaan.  
Mocht er belangstelling voor zijn, wil je een keer komen kijken of geheel vrijblijvend meedoen neem dan 
contact op met: Jan van Weert, tel. 040-2061513 of Theo van der Kruis, tel. 040-2062247. 
 

Graag tot ziens! 

 
Toneelavond in Sterksel 
Op dinsdag 6 maart organiseert onze ZLTO afdeling om 20.00 uur in Dorpshuis Valentijn in Sterksel 
haar jaarlijkse toneelavond. Naast leden van ZLTO zijn ook andere belangstellenden, na aanmelding 
vooraf, van harte welkom! 
Ook dit jaar zal de toneelclub uit Boekel deze avond verzorgen met het leuke toneelstuk “Edelweiss”. 
Het verhaal speelt zich af in berghotel Edelweiss in de Oostenrijkse Alpen bij hotelbezitster Inge, ober 
Franzi en klusjesman Leopold. In het hotel verzamelt zich een bont gezelschap aan gasten: een 
wandelclub onder leiding van een fanatieke gids, een vogelvriend met smetvrees, een door zijn uitgever 
gestuurde toneelschrijver en een mysterieus heerschap. De gasten en het hotelpersoneel hebben het 
druk met elkaar en met alle gebeurtenissen om hen heen: Leopold krijgt een klap op zijn hoofd, een 
wandelaar raakt de weg kwijt, eigendommen die verdwijnen en wat is er mis met de kabelbaan? 
 

De entree voor deze avond bedraagt € 10,00 per persoon inclusief koffie/thee en één consumptie.  
De zaal is open vanaf 19.15 uur. U kunt dan een kopje koffie of thee drinken en rustig een plaatsje 
zoeken, want het toneelgezelschap begint precies om 20.00 uur.  
 

In verband met de voorbereidingen in het Dorpshuis is het noodzakelijk dat U zich uiterlijk vandaag 
(maandag 5 maart) telefonisch of schriftelijk opgeeft via zltogrooteheide@zlto.nl of 040-2261878 (Hans 
van Middelaar) of 040-2060856 (Johan Bax). Let op: VOL = VOL. Momenteel hebben we 175 opgaven. 
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Ook voor ijspret zijn boeren en tuinders onmisbaar! 
In het Wilhelminapark in Valkenswaard is met vereende kracht van vrijwilligers een heuse schaatsbaan 
ingericht. Afdelingsvoorzitter Mark van Kuijk heeft, samen met omwonenden én met goedkeuring van 
Waterschap De Dommel en de gemeente Valkenswaard, 160.000 liter water uit de Tongelreep in het 
Wilhelminapark verspreid. Door de winterse weersomstandigheden is er een mooie ijsbaan gevormd, 
waarop van donderdag 1 maart tot en met zaterdag 3 maart door jong en oud ijspret beleefd kan 
worden. Iedere dag was het er al heel gezellig en druk! 
 

   
 
Belangrijke data 

 

 6 maart 2018:  Toneelavond, 20.00 uur, Dorpshuis Valentijn in Sterksel 
 

 12 maart 2018:  Adviesdag Faunaschade (13.00 uur – 17.00 uur, regio Valkenswaard) 
 

 21 maart 2018:  Gemeenteraadsverkiezingen 
 

 10 mei 2018:  Fietstocht 
 

 24 juni 2018:  Beleef de Plattelandsdag in Sterksel 
 
                                                                      
 
  

 

 


