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Een gezonde veehouderij in een gezonde leefomgeving
Thema-avond Buitengebied in Balans, Samen doen
Een gezonde veehouderij in een gezonde leefomgeving is het thema van een openbare
bijeenkomst op woensdag 11 juni in de raadzaal van het gemeentehuis in Nederweert. De
avond maakt deel uit van het beleidsprogramma Buitengebied in Balans, Samen doen.
Aanvang: 19.00 uur.
Het doel van het programma ‘Buitengebied in Balans, Samen doen’ is om het buitengebied
in de gemeente Nederweert toekomstbestendig te maken en te houden. Tijdens de avond
presenteert milieu-epidemioloog professor Dr. Ir. Dick Heederik de laatste
wetenschappelijke inzichten over de relatie tussen veehouderij en gezondheid. Drs. Henk
Jans, arts milieu en gezondheid gaat in op de ervaringen die in Noord-Brabant op dit gebied
zijn opgedaan.

Professor Dick Heederik geldt als een autoriteit op zijn vakgebied

Nederweerter aanpak
Vervolgens richt het programma zich op de situatie en aanpak in Nederweert. Gestart wordt
met het presenteren van een overzicht van de ondernomen acties en activiteiten de
afgelopen twee jaar. Daarna is het de bedoeling dat bezoekers met elkaar de dialoog
aangaan over de gewenste aanpak. Het belooft een boeiende avond te worden. Noteer
alvast in de agenda: woensdag 11 juni, gemeentehuis Nederweert.

TOP Leudal geeft inkijk in innovatief zorgbedrijf en de agribusiness
in Leudal
Eerste netwerkbijeenkomst TOP Leudal in 2014
Op donderdag 15 mei jl. vond de eerste bijeenkomst van TOP Leudal in 2014 plaats. Dit
keer was Hoeve De Kaolder in Baexem de gastheer. Het thema van deze bijeenkomst was
de betekenis van de agribusiness in Leudal. Een gezelschap van ongeveer 30 ondernemers
en mensen uit de politiek was aanwezig.
Hoeve de Kaolder
Luuk Venner gaf een inkijk in de dynamische wereld van deze zorgboerderij. Voorheen een
melkveebedrijf en in 2006 gestart als kleine zorgorganisatie, gericht op kinderen en
jeugdigen met gedrags-, leer- en ontwikkelingsstoornissen. Zij bieden dagbesteding,
(tijdelijk) verblijf, ambulante begeleiding en training & scholing aan zo’n 250 jongeren.
Momenteel werken er 50 medewerkers, 6 vrijwilligers en 6 stagiaires. Onder andere door
innovatief bezig te zijn bereiden ze zich voor op de veranderingen per 1 januari a.s. als de
gemeente verantwoordelijk wordt voor het beleid en de uitvoering van de AWBZ, Jeudzorg
en Participatiewet. Bij de onlangs gehouden Ondernemersprijs Leudal 2014 won Hoeve De
Kaolder de Publieksprijs. Uiteraard kregen de gasten ook een rondleiding over het bedrijf.

Rondleiding Hoeve de Koalder

Thema netwerkbijeenkomst: de betekenis van agribusiness in Leudal
Hans Corsten, secretaris van het Gebiedsbureau Weert-Nederweert-Leudal, gaf een
presentatie over het onlangs verschenen rapport “Agribusiness in beeld binnen
Keyport2020”.
De agribusiness is goed voor een totale bruto toegevoegde waarde van 1,3 miljard euro
binnen de Midden-Limburgse Keyport-regio. Dit betekent dat 20% van alle economische
activiteiten agrarisch of agrarisch gerelateerd zijn. Voor de werkgelegenheid betekent dit dat
15% van de beroepsbevolking werkzaam is in de agribusiness. Dat impliceert dat binnen
Keyport 15.500 banen agrarisch of agrarisch gerelateerd zijn. De onderzoekers adviseren om
een agrifoodnetwerk in te richten en agrarisch accountmanagers aan te stellen. Opzet is om
hiervoor een “strategic agriboard” in te richten verantwoordelijk voor de versterking van de
primaire sector als aanjager van economische ontwikkelingen van het agribusiness complex
en daarnaast een meerjarig economisch programma op te stellen.
TOP Leudal
Onder de naam Trefpunt Ondernemend & Politiek (TOP) Leudal treffen ondernemers en
politici elkaar telkens op locatie bij een bedrijf in Leudal. Hierbij wordt een rondleiding door
het betreffende bedrijf gekoppeld aan een discussie over een actueel thema. Aansluitend is
er voor de aanwezigen volop gelegenheid om onder het genot van een drankje te
netwerken.
Heeft u een onderwerp dat u in de toekomst graag besproken ziet of wilt u een volgende
keer politici en ondernemers in uw bedrijf ontvangen? Maak dit dan kenbaar bij Bas Schinck
(b.schinck@leudal.nl of 0475859710).

Gebiedsbureau volgen op twitter
@gebiedsbureau
Het gebiedsbureau is te volgen op twitter. Naast tweets over het gebiedsbureau WeertNederweert-Leudal en haar netwerk kunt u daar ook tweets over
het platteland en de vele functies die het herbergt, aantreffen.
U kunt ons vinden onder @gebiedsbureau.

Mocht u deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen mail dan naar
reco.schmitz@weert.nl

