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Roeselare, 12-2-2021

JONGE BOEREN VRAGEN RUIMTE MET
TRACTORENACTIE
“We hopen een duidelijk signaal te geven met zoveel
tractoren samen”
Roeselare - Geef jonge landbouwers ruimte om te ondernemen, dat is de boodschap van de actie van Groene
Kring West-Vlaanderen. Jonge boeren uit heel West-Vlaanderen komen samen om ruimte te vragen om te
boeren. Zowel op vlak van vergunningen als toegang tot grond merken zij namelijk dat het steeds moeilijker
wordt. Verspreid over de provincie vormen zij, met meer dan 250 tractoren de woorden “Wieder wiln plekke” en
een valentijnshart op zaterdagavond.
Boeren hebben ruimte nodig om hun bedrijf te kunnen ontwikkelen en om het economisch rendabel te
houden. Om een toekomstgericht bedrijf te runnen is een goede bedrijfszekerheid en daarmee een vergunning
en toegang tot grond namelijk cruciaal.
Tientallen tractoren zijn zo opgesteld dat zij de verlichte woorden “Wieder wiln plekke” vormen, daarnaast
wordt een valentijnshart gevormd. Jonge boeren uit heel West-Vlaanderen zijn op hun tractor geklommen om
op vier 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.
“Wij hebben ruimte nodig om te kunnen boeren. Als jonge boeren moeten wij namelijk ons bedrijf
toekomstgericht kunnen ontwikkelen en daarvoor hebben wij zowel vergunningen als toegang tot grond nodig.
Wij merken dat dat die ruimte om te boeren steeds meer beperkt wordt en daarom willen wij een signaal
geven” zegt Celine Brutsaert, provinciaal voorzitter van Groene Kring West-Vlaanderen.
Met deze actie willen de jonge boeren van Groene Kring een duidelijk signaal geven. 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 te veel 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 zondagvoormiddag ook op de
website van Groene Kring (groenekring.be) verschijnen.

PRAKTISCH
Locatie Poperinge:, Ouderdomseweg 46, Poperinge
Datum: 13 februari 2021
Uur: 21:15
Beeldmoment: 21:30
Woordvoerder ter plaatse: Stijn Baelde
Telefoonnummer: 0498 77 61 41

Locatie Roeselare: Expo Roeselare: Diksmuidsesteenweg 400, 8800 Roeselare
Woordvoerder ter plaatse: Wim Wyseur
Telefoonnummer: 0499 19 25 90
Locatie Pittem: Steenbakkerij, 8740 Pittem
Woordvoerder ter plaatse: Benoit Provyn
Telefoonnummer: 0473 13 03 10
Locatie Veurne: parking furnevent: Nijverheidsstraat 8, 8630 Veurne
Woordvoerder ter plaatse: Pieter Faes
Telefoonnummer: 0493 63 32 06
(hier wordt het valentijnshart gevormd)
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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!

