
 

Agenda agrarische sector

Boeren staan voor verschillende uit

dagingen. Samen stellen we jaarlijks

de Agenda Agrarische sector op. Met

boeren en partners zoals lokale O-

afdelingen en Rabobank ontwikkelen

we passende projecten/pilots.

Onze kavelruilcommissie werkt met de

kavelruilcoördinator aan plannen op

het Zeldam en in de Veldhoek waar-

door efficiënter kan worden gewerkt.

Via Toekomstgerichte erven (meer op

pagina 2} voeren we keukentafelge-

sprekken over de wensen van boeren

en mogelijkheden van hun erf. Verder doen we mee aan verschillende ‘proeftuinen’ die gericht zijn op verbetering van de bodem

(www.mineralvalleytwente.nl} en een project voor gezamenlijk waterbeheer in Markelose broek. Wilt u bouwen, verplaatsen of

beëindigen? Dan bieden het veegplan, de sloopvouchers of de inulling van vrijkomende agrarische gebouwen (VAB's} inferes-

sante mogelijkheden.

 

Digitale ervencoach

Een handig hulpmiddel om u te oriënteren op ondersteuningsmogelijkheden is www.hofvantwente.nl/digitaleervencoach

Hier vindt v verschillende regelingen, instanties of subsidiemogelijkheden die voor v interessant kunnen zijn.

Buurtschapsbezoeken beginnen in Stokkum

Het college van burgemeester en wethouders gaat in 2019 en 2020 de 13 buurtschappen in onze ge-

meente bezoeken. De eerste buurtschapsavond vindt plaats op 4 juli 2019 bij de buurtschap Stokkum.

Tijdens deze avonden gaat het college graag in gesprek over de diverse en actuele onderwerpen die leven

in de buurtschappen. Het college hoopt dat de bijeenkomsten net als in 2016 goed bezocht worden en

hoopt w daar e ontmoeten, Meer informatie? Neem dr contectp r NNNN

De komende bezoeken staan al gepland, de anderen volgen Stokkum - 4 juli 2019, Dijkerhoek- 2 okto-

ber 2019, Elsenerbroek - 14 oktober 2019, Pothoek - 29 oktober 2019, Herike Elsen - 20 november 2019.

Tot slot

De gemeente stelt zich actief op als het gaat over de toekomst van het landelijk gebied. Erven staan voor grote uitdagingen,

maar er zijn óók kansen. Wij hopen dat u die samen met ons wilt aangaan. Als gemeente gaan we graag in gesprek over

nieuwe ontwikkelingen en hoe we willen bijdragen aan duurzame vitaliteit van het landelijk gebied. Nieuwe ideeën zijn altijd

van harte welkom.

   

  

 

  

 

 

eer informatie?

leze Nieuwsbrief verschijnt twee keer per jaar. Dit is de derde uitgave. Aan de inhoud van deze nieuws-

rief kunt u geen rechten ontlenen. Heeft u ideeën en vragen of wilt u meer weten over een specifiek thema?

is het aanspreekpunt voor zowel inwoners als ondernemers in ons buitengebied.

p www.hofvantwente.nl/buitengebied vindt u ook meer informatie.

www.hofvantwente.nl/buitengebied
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 Nieuwsbrief Ons buitengebied Hof van Twente

Gemeente Hof van Twente staat voor een vitaal buitengebied voor bewoners, ondernemers en recreanten. Al jaren

zijn we er op gericht om nauw contact te houden met particulieren en ondernemers in het buitengebied. Veel initia-

tiefnemers en ondernemers doen en denken inmiddels meeen met trots staan wij op de kaart als de gemeente met een

eigen Agenda agrarische sector. Via deze nieuwsbrief praten wij u graag bijoverde diverse initiatieven en projecten.

UITNODIGING informatieavond ‘Toekomstgerichte Erven”

Graag nodigen wij v vit voor een informatiebijeenkomstop donderdag 20 juni 2019 om19.30 uur bij Herberg de Po!

Op deze avond vertellen we meer over de mogelijkheid om kosteloos mee te doen met het project Toekomstgerichte Erven. Samen

met v als erfeigenaar bekijken we met welke vragen of mogelijke problemen v te maken heeft rondom uw erf. De ervencoach kan

u begeleiden bij het nemen van maatregelen, het maken van keuzes of op het spoor zetten naar de juiste instanties, subsidies en

ondersteuningsmogelijkheden.

Deze gemeentebrede aanpak voor het buitengebied is een vervolg op het succesvolle pilotproject (zie pagina 2) dat eerder is toe-

gepast in de buurtschappen Herike-Elsen en Elsenerbroek. Meer informatie vindt u in deze nieuwsbrief en krijgt v op de informatie-

avond. Op de avond wordt toegelicht waarom de provincie Overijssel deze aanpak ondersteunt en wordt een website vol praktische

informatie gepresenteerd.

Meld u bij voorkeur even aan via info@hofvantwente.nl

 

Jonge boeren krachtig in de keten!

Bij het werken aan plattelandsontwikkeling in de Hof van Twente is het

betrekken van jonge boeren belangrijk. Graag ontwikkelen en onder-

steunen wij dan ook activiteiten door en voor agrarische jongeren. Op

donderdag 28 februari zijn we met een bus vol jongeren en raadsleden

op excursie geweest naar Langeveen. Als thema hebben we ons ge-

richt op de iosilie van de boer in de keten. Op uitnodiging van jonge
boeren nB verteiden verschillende mensen

bevlogen over de bewuste keuzes die zij hebben gemaakt voor Na-

tuurboeren of het WroetVarken. Verder schoven een aantal mensen van

UTO, Flynth en de Rabobank aan. De middag werd afgesloten met een

korte expeditie in het natuurgebied De Engbertsdijksvenen.

Tijdens de gesprekken in Langeveen werd duidelijk dat veel jonge boe-

ren best over de lange termijn na willen denken en “duurzame” keuzes

maken, maar worstelen met het inkomen van vandaag en de regels/

rompslomp die er nu zijn en/of nog gaan komen. Dit soort themage-

sprekken smaken in ieder geval wel naar meer. Mogelijke vervolgthema's zijn: biodiversiteit, kringlooplandbouw, Natura 2000 ten

opzichte van andere natuurgebieden, welke keuzes maak je voor je bedrijf voor zowel de korte als lange termijn?, gesprekken met

andere delen uit de keten voeren zoals: supermarkten, Friesland Campina, slachterijen, slagers, nader in gesprek met overheden

(provincie, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit).

 

Ben jij een jonge boer in de Hof van Twente met ambities. En heb je interesse om mee te doen aan bovenstaande of andere relevante

themd's Laat het ons weten, e kunt e elden biNNN
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Toekomstgerichte erven blijkt een succesvolle pilot

In de vorige Nieuwsbrief Buitengebied kon u lezen over het pilotproject

Toekomstgerichte erven in de buurischappen Herike:Elsen en Elsenerbroek

Door het insturen van een inventarisatieformulier konden erfeigenaren aan-

geven met welke vragen of problemen op en rond het erf ze te maken

hebben of krijgen. Een ‘ervencoach' dacht vrijblijvend en kosteloos mee

Samen metde erfeigenaar is geïnventariseerd wat er speelt en, nog belang-

rijker, hoe dan verder.

Deze twee foto's zijn ter decoratie. De getoonde

erven zijn niet betrokken bij de pilot.

Het project is een succes. De 130 erfeigenaren

die zich hadden aangemeld, zijn begeleid in hele

verschillende thema's, want elk erf is anders. Een

aantal algemene thema's kwamen wel vaak terug:

asbestproblematiek, ruimtelijke ordeningsvraagstuk-

ken en energie. Maar ook individuele thema's als

stoppen met het bedrijf en de fiscale gevolgen daar-

van, de financiële situatie of bedrijfsopvolging. 
Kortom, er is veel beweging! Veel deelnemers overwegen nu vervolgstappen of hebben inmiddels maatregelen genomen (zoals

sloop, asbestsanering en energiebesparende maatregelen). De provincie ondersteunde dit project en daarom stelt de gemeente op

dit moment een verantwoordingsrapportage op met de bereikte effecten. Op de informatieavond (zie blad 1} hoort u meer over

het vervolg van dit project.

Ontwikkeltafel

Bij het overgrote deel van plannen rondom erfinrichting komen bewoners en gemeente er goed uit met

elkaar. Er zijn een aantal situaties waarbij de erfinrichting wat meer aandacht nodig heeft. Bijvoorbeeld

omdat er verschillende inzichten zijn, er sprake is van een milieucontour en/of het erf onderdeel uitmaakt

van een kwetsbaar/karakteristiek gebied. Mochten we er echt niet uitkomen met elkaar dan kan de

Ontwikkeltafel worden ingezet voor een passende oplossing. De eigenaar en deskundigen, zoals bijvoor:

beeld een (landschaps) architect, een vergunningverlener of een medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling

denken aan tafel mee bij verdere uitwerking van het plan.

Wilt u meer weten Neem dan contact op me: N

Zon op daken

Coöperatie Hof van Twente Op Rozen

benut de beschikbare daken in ons bui

tengebied voor de productie van groene

stroom. Samen — dakeigenaren en coöpe-

ratieleden - profiteren van de zon is het

uitgangspunt. In Hof van Twente zien we

steeds meer agrarische daken gevuld met

zonnepanelen. Niet alleen goed voor de

wereld, maar ook financieel aantrekkelijk.

Wil u meer informatie kijk dan op

www.hofvantwenteoprozen.nl

Ons buitengebied Hof van Twente
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Mineral Valley Twente (MVT)

MVT is een netwerk van ondernemers en deskundigen om kennis en ervaringen te delen

over een gezondere bodem en slim hergebruik van mineralen.

Op dit moment lopen er verschillende proeftuinen:

- Loket gezonde voedingsbodem (gratis Keurcompost van Twence voor de landbouw]

- Twents meefnet bodem (hoe staat het metde bodemvruchtbaarheid van de bodem in Twente)

- Precisielandbouw [gebruik van drones in combinatie met precisiebemesting)

- Dunne fractie varkensmest (als vervanger van kunstmest)

- Bermgraslab (onderzoek naar mogelijkheid voor afzet in de landbouw].

Meer informatie vindt u op www.mineralvalleytwente.nl  
Kerngroep Groen Hof van Twente gaat voor vergroening en biodiversiteit

De gemeente Hof van Twente is een bijzonder groene gemeente, dat is één van onze kernwaarden. Inwoners en gasten genieten

dagelijks van de rust en ruimte van ons prachtige buitengebied. Samen met onze agrariërs en inwoners werken we aan meer

biodiversiteit en het herstellen van ons kenmerkende coulisselandschap. Alle initiatieven die gericht zijn op vergroening en het

versterken van biodiversiteit komen samen in de Kerngroep Groen Hof van Twente.

Oude situatie Nieuwe situatie

 
de kasten hoger voor een betere toegang.

    

Inmiddels zijn er verschillende initiatieven die zich richten op vergroening en het versterken van de biodiversiteit. Mooie voor-

beelden zijn projecten als ‘Bees Are Few’, het Adoptieproject Hof voor de Steenuil’ ‚ de ‘Groene Loper’ en de Markelose pilot

Langjarig Landschapbeheer’. Er zijn al vele hectares bloemenweide ingezaaid, de locatie Hazendam is

‘bijvriendelijk’ ingericht en er zijn veel erven voorzien van nestkasten voor uilen. In de week van 22 mei

(de landelijke dag van de Biodiversiteit] kregen verschillende projecten in de Hof speciale aandacht. Op

dit moment werken we aan een projectplan gericht op het vergroenen van erven. Tijdens de bijeenkomst

Toekomstgerichte Erven op 20 juni hoort u hier meer over.

Heeft u vragen en/of ideeën voor de kerngroep Groen, neem dan contact op met via 0547-

858585 of per mail: info@hofvantwente.nl. Voor overige vragen rondom toekomstgerichte mogelijkheden

kunt u contact opnemen met

Lege gebouwen? Voorkom misbruik van uw pand!

Verhuurt u uw woning, bedrijfspand, schuur of loods? Wees dan alert. Veel

verhuurders zijn het slachtoffer van criminelen. Onder valse voorwendselen

huren ze uw pand voor het telen van hennep of het maken van xtc. Dan

loopt v als verhuurder een flink risico, want u kunt verantwoordelijk worden

gesteld. Weet dus aan wie u verhuurt!

Tijdens de informatieavond Buitengebied op 20 juni zijn er ook mensen

aanwezig die u tips kunnen geven over veiligheid. Meer tips over het herken-

nen van signalen die wijzen op criminele activiteiten? U vindt ze op www.

hofvantwente.nl/veiligverhuren

www.hofvantwente.nl/buitengebied


