
allekernentroef.nl         de echte lokale Woensdrechtse partij

AKT  KRACHTIG WOENSDRECHT

Trots op de boer

Samen bouwen aan de Woensdrechtse toekomst

BOEREN EN TUINDERS ZIJN 

BELANGRIJK VOOR ONZE GEMEENTE
De landbouw in Nederland moet verduurzamen. Dit vergt een

transitie die forse impact heeft op de bedrijfsvoering van boeren

en tuinders. Nederland staat voor ingrijpende maatschappelijke

opgaven rond klimaat, energie, natuur, wonen en landbouw, die

ruimtelijk hun beslag moeten krijgen. Daarmee staat het

Nederlandse land(schap) aan de vooravond van een

ingrijpende verbouwing.

De meeste plannen worden landelijk en provinciaal gemaakt

met de grote landbouworganisaties. Voor de individuele boer

wordt het steeds lastiger een redelijk gezinsinkomen te

behalen.

Door de eeuwen heen heeft de land- en tuinbouw bewezen

goed in te kunnen springen op veranderingen. AKT is van

mening dat de opgaven die nu bij de boeren wordt neergelegd,

en met name het tijdsbestek hiervoor, voor veel boeren een niet

haalbare taak is.

CREATIVITEIT
De kracht van de boeren en tuinders is altijd de grote creativiteit

en innovatie om problemen het hoofd te bieden. Juist in deze

tijden hebben boeren de ruimte nodig om hun creativiteit tot een

maximum te kunnen benutten. AKT wil dat de gemeente die

creativiteit tot een maximum gaat ondersteunen. Dat de

gemeente de randen van de mogelijkheden gaat verkennen en

bewandelen. Samen optrekken met de boeren om de ruimte die

de wetten geven op te rekken of te wijzigen, voor zover dat in

de macht van de gemeente ligt.

Een opsomming
Boeren hebben al veel tijd en geld geïnvesteerd in nieuwe

ondernemingsvormen. Meestal worden deze activiteiten

gedaan naast het boerenbedrijf. We noemen er een aantal en

vergeten er ongetwijfeld nog een aantal.
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Teambuilding Zelfplukdagen

Windmolens Zonneparken

Kaasboerderijen …………

OMGAAN MET DE REGELS
Veel van de mogelijkheden vergen een creatieve invulling van de

regels. AKT vindt dat gemeente keihard naast de boer moet gaan

staan. Een gemeente die niet vertelt dat het niet kan. Maar een

gemeente die samen met de boer bekijkt hoe het wel kan en bereid is

daarvoor zijn nek uit te steken bij de provincie of hoger. De gemeente

heeft hiervoor veel meer ruimte dan waar nu van uitgegaan wordt.

BEHEER
De gemeente is deels opdrachtgever als het gaat om landschaps- en

natuurbeheer. Inschaling van lokale boeren of boerencollectieven bij

het beheer heeft veel voordelen. Daarnaast kan de gemeente een

maximale inspanning leveren om andere opdrachtgevers op dit

gebied te bewegen hier bij aan te haken. De visie van AKT is hier

duidelijk over. Lokaal doen wat lokaal kan en stimuleren dat er meer

lokaal kan.

BOER-BURGER INITIATIEVEN
Boeren en burgers staan niet tegenover elkaar. De boerenprotesten

werden breed gesteund. Die verbinding moet gebruikt worden om

gezamenlijke initiatieven te ontwikkelen in het belang van de boer, de

burger en de natuur. Dat bijt elkaar niet, dat versterkt het resultaat.

Ook hier kan de gemeente een mooie rol vervullen door regels weg te

nemen.

EDUCATIE
Boerenbedrijven worden geleid door boeren en boerinnen met een

stevige opleiding in de breedte. Juist daarom kunnen boeren een

belangrijke rol vervullen in het spelenderwijs leren omgaan met

natuur, dieren en gewassen. Schoolreisjes zouden niet meer naar de

Efteling moeten gaan, het boerenbedrijf kan een veel gevarieerder,

sportiever en spannender uitstapje zijn.

TOEKOMST
AKT wil naast de boeren staan. Samen met de boeren op de

barricades staan om een toekomst af te dwingen. Een toekomst

waarin het boerenbedrijf en natuur hand in hand gaan, zoals dat

eeuwen is gegaan. De rol van de gemeente is maar klein, maar door

mee te denken, mogelijkheden helpen te creëren kan het desondanks

het verschil mee helpen maken.
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