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Met deze digitale nieuwsbrief willen wij u regelmatiger voorzien van
actualiteiten binnen ZLTO en binnen onze afdeling. Uw tips, suggesties
en wetenswaardigheden zijn uiteraard ook van harte welkom!

Wilt u meer informatie over de
genoemde onderwerpen of
heeft u ‘voer’ voor onze
bestuursleden? Belt u gerust:

Gemeenteraadsverkiezingen
Beste leden,
Morgen, woensdag 21 maart, vinden de gemeenteraadsverkiezingen
plaats. Aan de vooravond van deze verkiezingen vinden wij het belangrijk
om u als lid te informeren, welke leden zich verkiesbaar stellen. Om deze
reden geven wij eenmalig een Nieuwsflits per gemeente uit.
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen hebben wij als ZLTO
afdeling alle politieke partijen in ons werkgebied een position paper
toegestuurd. In dit document hebben we de huidige en toekomstige politici
de highlights van de agrarische sector in Waalre gepresenteerd. Aan de
hand van de thema’s ‘voedselzekerheid en gezondheid’, ‘klimaat en
energie’ en ‘vitaal platteland’ hebben we hen geïnformeerd welke
antwoorden boeren en tuinders hebben op vraagstukken in onze
gemeente. We hebben aangegeven om samen met de nieuwe
gemeenteraden en Colleges de schouders eronder te willen zetten om
onze gemeente gezonder, duurzamer, innovatiever, slimmer en
leefbaarder te maken.
Om deze reden roepen wij u ook op om morgen, woensdag 21 maart, uw
stem uit te brengen. Het is voor iedere agrariër belangrijk dat er in elke
gemeenteraad mensen komen met een boerenhart, met gezond
boerenverstand en die makkelijk benaderbaar zijn voor de agrarische
sector! De komende jaren krijgen we immers diverse belangrijke dossiers
voor de kiezen…
In de gemeente Waalre is lid Frank van de Gevel verkiesbaar:
In deze Nieuwsflits stelt hij de speerpunten van zijn politieke partij aan u
voor.
We wensen Frank veel succes met de laatste loodjes en aan u de
dringende oproep om uw stem niet verloren te gaan!
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Frank van de Gevel, Waalre
Speerpunten CDA Waalre komende vier jaren: 2018-2022
1. Economische verandering in het buitengebied
Als agrariër weten we allemaal dat 20 koeien meer houden de makkelijkste weg is, maar we komen
altijd grond tekort. Dus moeten we oog hebben voor activiteiten in het buitengebied die weinig grond
vragen en die niet altijd agrarisch zijn. Voorbeelden hiervan zijn de reeds gerealiseerde
caravanstalling op het Achtereind, Bed en Breakfast en winkel bij de Laarhoeve, kinderdagverblijf
Betsie Boe en zorgboerderij ’t Angelag (waar mijn moeder op 90 jarige leeftijd een geweldige
dagbesteding heeft). CDA Waalre wil een divers en kleinschalig winkelaanbod. Dit biedt kansen voor
(nieuwe) landwinkels en verkoop aan de achterdeur.
Hiervoor hebben we een gemeentebestuur nodig dat ruimdenkend met het buitengebied omgaat
2. Gemeentelijke gronden
We houden vast aan de eerder opgestelde gebiedsvisie voor de westrand van Waalre. Wij vinden
dat aan die kant niet verder gebouwd mag worden en dat er zo een bufferzone richting ’t Loon blijft.
Daardoor blijft de agrarische ruimte behouden. Niet alle gemeentelijke gronden hoeven wat betreft
het CDA in deze periode te gelde gemaakt te worden. In het kader van het rentmeesterschap is een
grond-reserve een mooie spaarpot voor later. Hierdoor blijven pachtgronden beschikbaar voor
grondgebonden agrariërs. De gemeente zou wel een actieve rol kunnen spelen bij het proces van de
ruilverkaveling.
3. Onze bossen, beekdalen en heide
CDA maakt bos, heide en beekdalen beleefbaar door wandelpaden te verbinden tot wandelroutes.
We zetten ons voor wandelaars, fietsers en ruiters aantrekkelijke Waalrese buitengebied op de kaart.
Mogelijk biedt dit kansen voor agrarische nevenactiviteiten.
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