
   UITNODIGING DDB LEDENAVONDEN 

 
Hoe gaan we om met stijgende eisen door ‘mee-eters’ en ‘beterweters’?  

De melkveehouderij wordt in 2019, meer dan ooit, belaagd door ‘mee-eters’ en ‘beterweters’. Die hun eisen en wensen                                                         

verpakken in wettelijke en bovenwettelijke eisen en voorwaarden. Jammer genoeg worden deze (boven) wettelijke eisen regelmatig    

met halve waarheden en aannames gerechtvaardigd. Hoe willen wij, als melkveehouders én als DDB daarmee omgaan?   

Daarover willen we met u overleggen op vier DDB bijeenkomsten.   

 

Het is voor ons als melkveehouders zaak ons niet alleen goed te laten informeren maar ook de goede keuzes te maken.                         

Daar krijgt u in 2019 op het gebied van uw stemrecht, een aantal keren de kans voor: niet alleen de verkiezingen voor het Europees   

Parlement staan voor de deur (23 mei) maar ook de Waterschapsverkiezingen en de verkiezingen voor de Provinciale Staten (20 maart).  

Betreffende de Waterschapsverkiezingen staan weer diverse veranderingen op de agenda die tot gevolg kunnen hebben dat u als boer, 

fors meer gaat betalen. Om dit naderend onheil zo veel mogelijk te beperken is het inwinnen van goede informatie vooraf, noodzakelijk. 

Daarom nodigt de DDB op twee van haar ledenavonden sprekers uit die u uitgebreid gaan informeren over de voorgenomen veranderin-

gen binnen de Waterschappen: Geert Dubben (Voorzitter werkgroep Zetmeelaardappelen van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond 

(NAV) zal in Nijkerk op 7 maart meer vertellen over de veranderingen binnen de Waterschappen en in Waarder op 14 maart hebben we 

daarvoor Bert de Groot uitgenodigd (hij is hoofd ingelanden met de geborgde zetel). In Waarder staat ook het initiatief van een aantal 

leveranciers binnen Bel Leerdammer die een leveranciersvereniging hebben opgericht, op de agenda. Voorzitter Corné Vermaat van de 

Leveranciers Vereniging Leerdammer Collectief (LVLC) zal ons daarover informeren.  

Aandacht voor bestrijding van halve waarheden hebben we ook op onze ledenavonden: we hebben Geesje Rotgers, onderzoeksjourna-

list bij V-focus  - winnaar van een Gouden Faironika 2018 - en tevens verbonden aan de nieuwe Stichting Agri Facts (STAF) gevraagd om 

ons op 6 maart in Joure en 12 maart in Wadway bij te praten over de fosfaatproblematiek en het werk van STAF.  

En natuurlijk zult u geïnformeerd worden over de voortgang binnen de DDB en de EMB.   

Kom daarom op één van onze vier diverse en informatieve avonden en discussieer mee. 

Zie ommezijde voor de data, aanvangstijd en locaties van de DDB-bijeenkomsten. 


