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Genk, 14-12-2020

JONGE BOEREN VRAGEN RUIMTE MET
TRACTORENACTIE
“Met de 250 tractoren willen we een duidelijk signaal geven
aan de regering”
Genk - Geef jonge landbouwers ruimte om te ondernemen, dat is de boodschap van de actie van Groene Kring
Limburg. Jonge boeren uit heel Limburg komen samen met de vraag om een degelijk vergunningsbeleid.
Verspreid over de provincie vormen zij de woorden “#Geef boeren ruimte” met meer dan 250 tractoren op
vrijdagavond.
Vergunningen zijn nodig om het bedrijf te kunnen ontwikkelen, om het economisch rendabel te houden, maar
ook om te zorgen dat we aan de nieuwe normen kunnen voldoen wat betreft dierenwelzijn en de uitstoot van
emissies. Om een toekomstgericht bedrijf te runnen is een goede bedrijfszekerheid en daarmee een
vergunning cruciaal. Het ongefundeerd weigeren van vergunningen door de Vlaamse regering brengt de
ondernemingszekerheid van jonge landbouwers in gevaar en is onleefbaar voor jonge landbouwers.
Tientallen tractoren zijn zo opgesteld dat zij de verlichte woorden “#geef boeren ruimte” vormen. Jonge
boeren uit heel Limburg zijn op hun tractor geklommen om op drie verschillende locaties de woorden te
vormen. Met deze actie willen ze laten zien dat het belangrijk is, om binnen de wettelijke kaders, ruimte te
geven aan ondernemers. De jonge landbouwers willen verder, maar zien de toekomst somber in op deze
manier.
“Geen vergunningen meer verlenen, ook niet aan projecten die aan alle wet- en regelgeving en de laatste eisen
voor milieu en dierenwelzijn voldoen, dat kan gewoon niet. Daarmee willen we niet zeggen dat alles vergund
moet worden, maar wel dat er geluisterd moet worden naar de experten. Geen vergunningen meer uitgeven
zal ervoor zorgen dat we over 20 jaar geen boeren meer hebben in Vlaanderen.” Zegt Sam Magnus,
ondervoorzitter Groene Kring.
Met deze actie willen de jonge boeren van Groene Kring een duidelijk signaal geven aan de Vlaamse regering.
De jonge boeren en tuinders staan klaar om ook in de toekomst voeding te voorzien op een duurzame manier.
Het huidige beleid plaatst de jonge boeren echter onder een stolp. De jonge boeren reiken de hand dan ook uit
om op zoek te gaan naar constructieve oplossingen.

U bent van harte uitgenodigd om de actie mee te volgen. De beelden zullen op zaterdagvoormiddag ook op de
website van Groene Kring (groenekring.be) verschijnen.

PRAKTISCH
Perslocatie: Oudsbergen, Weg naar Zwartberg (51.043593,5.529281)
Datum: 11 december 2020
Uur: 21:15
Beeldmoment: 21:30
Woordvoerder ter plaatse: Bram Van Hecke
Telefoonnummer: 0472 475317
Andere locaties:
Locatie Zuid-Limburg: Tongersesteenweg 310, 3840 Borgloon
Woordvoerder ter plaatse: Lotte Arkens
Telefoonnummer: 0468 098933
Locatie Noord-Limburg: Tussenstraat, Pelt (51°14'37.5"N 5°25'04.6"E)
Woordvoerder ter plaatse: Hans de Schutter
Telefoonnummer: 0477 171375
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VOOR MEER INFORMATIE: Bram Van Hecke | voorzitter | 0472 47 53 17 | bram.vanhecke@groenekring.be
GROENE KRING?

Groene Kring is de grootste overkoepelende jongerenorganisatie in de Vlaamse land- en
tuinbouwsector. Groene Kringleden kunnen er terecht voor ontmoeting, opleiding en belangenverdediging. Groene Kring maakt deel uit van groep Boerenbond. Neem een kijkje op de website
www.groenekring.be of op onze Facebookpagina www.facebook.com/groenekringnationaal!

