
 

 

Van de Bestuurstafel: apr 2017 

 Er is overleg geweest tussen gemeente en ZLTO rondom het ophaalbeleid van afval. Als 
afdeling maken we ons zorgen over mogelijke toename van zwerfafval. De oproep aan u dit 
te melden bij de gemeente, wanneer u dit ziet. Telefoonnummer is te vinden op de website 
van de gemeente 

 Er is een brief gestuurd naar het waterschap waarin onze zorgen zijn geuit rondom de 
aanbesteding van het maaibeleid. De intentie is aanwezig dat er voor aanvang van het werk 
een bijeenkomst wordt belegd met de nieuwe uitvoerder.  

 Er wordt gewerkt aan een POP-subsidie voor het aanleggen van was- en spoelplaatsen voor 
landbouwspuiten. Dit alles loopt via de stichting Mineralen Middelen Meester, waarin ZLTO 
ook deelneemt.  

 de jaarvergadering is geëvalueerd. 

 nieuwe portefeuilleverdeling, vanwege het vertrek van Jan de Wilde en toestroom van Lysian 
van Dalen en Daan Goense. De volgende wijzigingen vinden plaats.  

o Portefeuille water: Daan Goense en Joris Wisse zullen de taken van Gert-Jan 
Boudeling en Jan de Wilde op termijn overnemen. 

o Portefeuille RO: Marco Noom 
o Vice-voorzitter: Gert-Jan Boudeling 
o Bestuurlijk Penningmeester: Hans Akkermans 

 Akkerrandenregeling. 18 mei a.s. zal er een voorlichtingsbijeenkomst gepland worden over 
het vervolg van de Pilot.  

 Situatie in de melkveehouderij is besproken en de gevolgen van de regelgeving, die op dit 
moment op bedrijfsniveau individueel hard kan aangrijpen. Terwijl het bij andere bedrijven 
erg mee kan vallen. Voor ons als afdeling is deze nieuwe realiteit ook niet prettig en zorgt 
deze situatie voor veel onmacht en ontevredenheid. 

 De werkgroep maatschappij is hard bezig voorbereidingen te plegen voor tweede 
pinksterdag, "Buurten bij de Boer"  te organiseren. Dit jaar rondom Tholen. 

 Er is een bijeenkomst geweest over pacht, waarin de zorgen vanuit een kritische groep leden 
rondom deze discussie op tafel is gekomen. Naast tekst en uitleg is er inhoudelijk 
gediscussieerd over hoe deze onderhandelingen in te gaan en zijn er afspraken gemaakt over 
de handelwijze en communicatie met leden inzake dit dossier.  

 Het bestuur en de werkgroep maatschappij zal ook weer vertegenwoordigd zijn bij de 7-
dorpentocht. 

 In oktober zal ZLTO meedoen aan de dag van de duurzaamheid en zal er een maaltijd in de 
Schutse worden aangeboden met Thoolse producten is de gedachte. 

 Er is ook weer een klas de boer op geweest bij fam. Vissers in Tholen.  

 Binnen de vroege aardappelen is er discussie over milieukeur.  

 Zoet water: in de Suzannapolder te Sint-Annaland wordt gewerkt aan een verbeterde en 
structurele oplossing van de afvang van kwelwater uit deze polder op het zoetwatersysteem.  

 Verder wordt momenteel volop zoetwater doorgespoeld. De kwaliteit is op de meeste 
plaatsen redelijk tot goed te noemen.  
 


