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Voor de goeie!
Ligt jouw stembrief klaar voor zondag? Jij bent er klaar voor om met het rode potlood de juiste bolletjes te
kleuren of het computerscherm op de juiste plaats aan te raken? De kieskoorts bereikt inderdaad stilaan
haar hoogtepunt en we kregen de voorbije dagen en weken heel veel mooie en beloftevolle boodschappen
toegestuurd. Zeker via de media, nu ook via de sociale media, maar ook veel folders in onze bus, zelfs ‘persoonlijke’ brieven, waarvan ik me afvraag van welke lijst mijn adres komt in tijden van strenge privacy. Daarnaast ook persoonlijke boodschappen op de markt, op straat en aan onze deur. Kortom een gans pallet van
boodschappen en voornemens om de volgende zes jaar onze gemeente en provincie echt beter te maken.
In de vele, dikwijls felle en zelfs bitsige, debatten, van de voorbije dagen en weken, kwamen ook heel veel
thema’s naar boven. Veiligheid, mobiliteit, huisvesting, inspraak, tewerkstelling,… Hier en daar hoorde ik
ook boodschappen over ruimtelijke ordening en invulling van onze open ruimte. Maar het begrip landbouw hoorde ik weinig. Het
klopt, zeker in de nationale media wordt er quasi alleen maar aandacht geschonken aan de verkiezingen in de centrumsteden. En
inderdaad in die steden leven andere zaken dan denken aan landbouw. Hier en daar in de marge hoor je iets over projecten inzake
stadslandbouw, maar weinig. Maar wees gerust, aan eten wordt daar wel gedacht. En wie is de eerste schakel in onze lokale voedselproductie en in het kwaliteitsvolle eten dat we hier hebben? Juist, wij de Vlaamse en Belgische land- en tuinbouwers.
Natuurlijk onze land- en tuinbouw hangt nog steeds samen met het platteland. En daar komen inderdaad plattelandsthema’s wel
meer aan bod. Maar de vraag is: hebben die thema’s voldoende aandacht voor ons, de actieve land- en tuinbouwer? Of blijven die
thema’s vaag en wat dwarrelen rond begrippen als voldoende open ruimte, minder CO2, dorpsontwikkeling, duurzame plattelandsontwikkeling, circulaire economie,…?
Zijn er lokale lijsten, zijn er kandidaten die met concrete land- en tuinbouwthema’s naar buiten komen? Gelukkig, er zijn er. Waarschijnlijk niet echt veel, maar hier en daar zijn er kandidaten die specifieke landbouwthema’s zoals bijvoorbeeld onderhoud van
landbouwwegen en grachten, de installatie van een landbouwraad, stimuleren initiatieven plattelandstoerisme, voorstellen inzake
waterbuffering, promotie van korte keten,… in de aandacht brengen.
Vanuit het Algemeen Boerensyndicaat hadden we hier vooraf wel aandacht voor, voor het concretiseren van land- en tuinbouwthema’s op gemeentelijk en provinciaal niveau.
We hebben al in het voorjaar een ‘memorandum voor de lokale verkiezingen 2018’ opgemaakt. Dit memorandum is een 40-punten-plan met aanbevelingen in het belang van onze land- en tuinbouw, een leidraad met 30 concrete aanbevelingen voor onze
Vlaamse gemeenten en 10 concrete aanbevelingen voor onze Vlaamse provincies. In de Drietand van 4 mei ll. kan u het volledige
memorandum nog eens herlezen. Dit memorandum hebben we overgemaakt aan alle politieke partijen en de overkoepelende organisaties van gemeenten en provincies.
De leidraad voor ons memorandum was en blijft: ons gezond (boeren)verstand en een oproep aan onze lokale politici voor duidelijke aandacht voor onze land- en tuinbouwers in de volgende legislatuur.
Het is duidelijk en niet nieuw: onze landbouw staat onder druk… maar een maatschappij zonder landbouw en zonder eigen voedselvoorziening is o.i. niet mogelijk. Vandaar dat landbouw belangrijk is en blijft. Heel belangrijk zelfs. Ook in uw gemeente en provincie.
Wij hopen dan ook dat er daar kandidaten zijn die zullen deelnemen aan het beleid de volgende zes jaar en die land- en tuinbouw
niet stiefmoederlijk zullen behandelen, maar aanzien als een volwaardige en belangrijke lokale, economische speler.
Al bijna een halve eeuw probeer ik te peilen bij mijn ondertussen bejaarde moeder voor wie ze gestemd heeft. Al van kleins af aan
hoorde ik steeds het zelfde antwoord: ‘Voor de goeie!’. Wel als we zondag allemaal voor de goeie stemmen, en die goeie hebben
inderdaad de volgende zes jaar toch enige aandacht voor de concrete belangen en bezorgdheden van onze land- en tuinbouwers,
en dus met uitbreiding voor onze eigen lokale en kwaliteitsvolle voedselproductie, dan hebben we inderdaad op een juiste manier
onze ‘burgerplichten’ vervuld.
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