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Voorwoord
In de maand februari 2015 heeft het bestuur samen met de gebiedscoördinatoren, Leonard
Rouhof en Paul ten Velde, de voorintekening georganiseerd. De uitnodiging richting de leden
van de “Coöperatie Gebiedscollectief Noordoost-Twente U.A.” en de leden van LTO Noord,
OPG en NVWG De Grutto zijn goed over gekomen. Onze persberichten zijn echter niet overal
gepubliceerd. Vandaar dat we begin april nog twee extra voorintekenbijeenkomsten
organiseren. Ik kan u vertellen dat er al veel deelnemers zijn en het budget agrarisch natuur- en
landschapsbeheer zal met nog twee voorintekenbijeenkomsten voor de boeg waarschijnlijk wel
overtekend worden. Niet ieders wensen kunnen dus gehonoreerd worden. De voorintekening is
samen met de beheerstrategie die we hebben opgesteld de basis voor de gebiedsofferte die we
de komende maanden in overleg met de Provincie Overijssel zullen uitwerken. De
beheerstrategie is door leden van de NVWG De Grutto opgesteld op basis van het huidige
voorkomen van doelsoorten. Op de ledenvergadering van 22 april aanstaande zullen we uitleg
geven over dit proces.
Verder zijn we als bestuur bezig om ons te certificeren als gebiedscollectief. We werken immers
met overheidsgeld (EU-gelden en POP3) waar ook verantwoording over moet worden afgelegd.
SCAN (Stichting Collectief Agrarisch Natuurbeheer) begeleidt ons in het proces om te komen tot
een gecertificeerd agrarisch collectief. Lothar vön Bönninghausen is trekker van dit onderdeel.
Er is voor het komende half jaar nog veel werk te doen voor het collectief, maar ik heb er
vertrouwen in dat we met de basis zoals we die nu hebben, deze klus kunnen klaren. We
houden u op de hoogte! Herman Nieuwe Weme, Voorzitter

Voorintekenbijeenkomsten
Eind februari zijn door de “Coöperatie Gebiedscollectief Noordoost-Twente U.A.” voorintekenbijeenkomsten georganiseerd, om middels een voorintekening de wensen kenbaar te maken
voor mogelijke deelname aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer. We kunnen stellen dat
deze dagen boven verwachting zijn verlopen. Niet iedereen is, om verschillende redenen niet, in
de gelegenheid geweest om zich te laten informeren, dan wel mee te doen aan de
voorintekening. Wij als bestuur hebben besloten twee extra voorintekenbijeenkomsten te
organiseren om iedereen die niet in de gelegenheid is geweest, alsnog de mogelijkheid te
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De voorintekenbijeenkomsten worden voor heel Noordoost-Twente gehouden op
onderstaande data en locaties.
 1 april; Erve Boerrigter (Dorpshoes), Plechelmusstraat 14, 7587 AM De Lutte
 2 april; Erve Broam, Nijenkampsweg 4, 7636 RG Agelo
Voucher gemeente Dinkelland – gratis zaad voor inzaai van akkeranden
De “Coöperatie Gebiedscollectief Noordoost-Twente U.A.” heeft een voucher van de gemeente
Dinkelland ontvangen en wil met deze voucher graag gratis zaad aanbieden voor de inzaai van
akkerranden. Het betreft zaad inclusief inzaai ervan. Heeft u als grondeigenaar of –gebruiker in
Noordoost-Twente interesse in gratis zaad, stuur dan een mail met naam, adres, oppervlakte en
hoeveelheid naar info@gebiedscollectiefnot.nl. Wij zullen uw aanmelding verwerken en
vervolgens afspraken met u maken over hoeveelheid, periode van inzaaien en controle. Grijp
deze kans en meldt u aan!
Ledenvergadering
Op 22 april 2015 van 20.00 uur tot 22.00 uur vindt de volgende ledenvergadering plaats van de
“Coöperatie Gebiedscollectief Noordoost-Twente U.A.”. Tijdens deze ledenvergadering worden
de leden geïnformeerd over de huidige stand van zaken, de stappen voor de komende periode,
het financieel verslag en geeft Mark Sekhuis (ecoloog) zijn visie op agrarisch natuurbeheer.
Voor de ledenvergadering ontvangen alle leden persoonlijk nog een uitnodiging.
Volgende nieuwsbrief
Het streven is om jullie als leden begin juli 2015 door middel van de volgende nieuwsbrief nader
te informeren over actualiteiten en huidige stand van zaken. Tussentijds vindt u op de website
(www.gebiedscollectiefnot.nl) meer informatie. Ook kunt u reageren via
info@gebiedscollectiefnot.nl.
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