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De landbouw wordt steeds complexer en steeds vaker heeft de burger een mening over de
landbouw. Het wordt dus steeds belangrijker dat er in de lokale politiek mensen zitten met voldoende kennis van de
landbouw. Op 21 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Om u te helpen bij uw keuze hebben we alle
politieke partijen in de gemeente Hellendoorn gevraagd om kort aan te geven hoe ze aan kijken tegen het
buitengebied! Hieronder vindt u de reacties die we hebben ontvangen. Mocht u ook geïnteresseerd zijn in alle
ontvangen reacties van de partijen in de andere gemeenten? Op onze website staan ze allemaal!
www.ltonoord.nl/afdeling/salland
Hopelijk heeft u hier iets aan bij uw keuze!
Bestuur LTO Salland en LTO Noord afdeling West Twente
Onze landbouw is ook een innovatieve sector. Wij
steunen initiatieven om de productie te vernieuwen
zodat de sector nog duurzamer, gezonder en
concurrerender wordt.
Het CDA wil:
•Een duurzame balans tussen natuur, landbouw en
recreatie.
•Ruimte en waardering voor landbouwers die ook
de groenbeheerders en voedselmakers van ons
land zijn.
•Geen beperkingen op huidig agrarisch gebruik bij
herontwikkeling van agrarische locaties naar andere
bestemmingen.
•De gevolgen van de aanwijzing van
waterwingebieden tussen Daarle en Daarlerveen
kritisch volgen en waar nodig goede
compensatiemaatregelen laten treffen.
•De mogelijkheden onderzoeken voor kleine
zonneparken rond waterwinputten in Daarle en
Daarlerveen

CDA
Willy Kemper,
Willy woont in Haarle, getrouwd, 3
kinderen en werkzaam in de
agrarische sector als operator bij
mengvoer coöperatie CAVV Zuid Oost
Salland.
Uw vertegenwoordiger voor LTO Salland,
Lijst 1 nr.7
Judith Plaggenmars-Kamphuis,
Judith woont in Daarle. Getrouwd
met een varkenshouder, moeder van
4 kinderen en werkzaam als
pedagogisch medewerker.
Uw vertegenwoordiger voor LTO West Twente.
Lijst 1 nr.8
In de gemeente Hellendoorn kennen we een lange
traditie van land- en tuinbouw.
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“Mijn voormalige schoonfamilie in de Peel bestaat
uit boeren en veehouders. Ik heb meer dan dertig
jaar van dichtbij het wel en wee van hun bedrijf
meegemaakt. Hart voor hun dieren, maar wel
gezond ondernemen. Veel overheidsregels,
varkenspest en de Oost-Europese concurrentie. Het
was niet altijd makkelijk.”
Wat heeft de PvdA boeren te bieden?
“Veel. Momenteel vormt, naast de lage melkprijs,
het mestoverschot de belangrijkste bedreiging voor
een gezonde bedrijfsvoering. De PvdA is een warm
voorstander van een mestverwerkingsfabriek van
Twence op de voormalige stortlocatie Elhorst
Vloedbelt. De gemeente Borne heeft dat
tegengehouden, maar is inmiddels op de vingers
getikt door de provincie. Zij acht het regionale
economische en agrarische belang – in onze ogen
terecht – hoger dan het private belang van enkele
omwonenden, die overlast vrezen.
Ik was als toenmalig communicatiemanager van
Twence nauw betrokken bij het project en een
bondgenoot van LTO-Noord. De PvdA zal zich
blijven inzetten voor een verantwoorde
mestverwerking in Twente.”

VVD
Mijn naam is Peter-Jort Bakhuis. Ik
ben boerenzoon uit Daarle en
studeer op dit moment. Voor de VVD
sta ik als 3e op de lijst in de
gemeente Hellendoorn. Omdat ik ben opgegroeid
op een melkveehouderij, weet ik als geen ander hoe
het eraan toegaat in een agrarische onderneming.
Zo begrijp ik ook waar boeren tegenaan kunnen
lopen in de omgang met de gemeente. Die kennis
neem ik mee in de politiek en daarop baseert de
VVD in Hellendoorn haar standpunten m.b.t. de
landbouw. De VVD wil boeren natuurgronden laten
beheren, aangezien zij hiervoor de beste kennis
hebben. Verder wil ik namens de VVD in de
gemeenteraad pleiten voor het vereenvoudigen van
vergunningsaanvragen en het verbeteren van de
infrastructuur In het buitengebied, zodat we
agrarisch ondernemerschap stimuleren. De VVD
ziet de landbouw als het vliegwiel van de
plattelands economie. Ik ga graag voor de
landbouwsector en dus voor u aan de slag! Stem
daarom 21 maart op de nummer 3 van de VVD lijst
in gemeente Hellendoorn!

Christen Unie
PvdA

Gineke Welleweerd Bollemaat. Nr 3
ChristenUnie Hellendoorn.
Woordvoerder argrarische zaken.
Gineke Welleweerd-Bollemaat, 25
jaar, boerendochter, agrarisch
assistent accountant, betrokken, hart voor de
agrarische sector. De agrarische sector is van
cruciaal belang voor de gemeente Hellendoorn.
Gezonde gezinsbedrijven hebben een centrale rol in
de sector, deze bedrijven willen wij zoveel mogelijk

PvdA Hellendoorn heeft echt hart
voor boeren
Geert Geujen is als lijsttrekker van
de Partij van de Arbeid in
Hellendoorn nieuw in de lokale
politiek. Toch weet hij veel van
gemeenten en het agrarische bedrijfsleven. Dat de
PvdA geen partij voor boeren zou zijn, is een
misvatting, aldus Geujen.
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de ruimte geven om te ontwikkelen. Wij willen
meedenken met agrarische ondernemers met
nevenfuncties om deze goed te kunnen realiseren
en duurzame initiatieven geven wij graag een
steuntje in de rug. Deze duurzame initiatieven
kunnen binnen de gemeente plaatsvinden, maar
ook gemeente-overschrijdend zijn. De ChristenUnie
vindt dat de agrarische sector de aandacht moet
krijgen die het verdiend. Om dit
te kunnen realiseren maakt de ChristenUnie zich
sterk voor een ambtenaar die zich specifiek bezig
houdt met de agrarische sector. Iemand die weet
wat er speelt en zich bezig houdt met het
plattelandse wegennetwerk, eventuele
verpaupering, weloverwogen bermbeheer,
optimaliseren behandeltijd van vergunningen en het
leggen van contact tussen de agrarische sector en
de andere inwoners van deze gemeente. Zo
houden wij het platteland leefbaar en kunnen de
agrariërs doen waar ze goed in zijn: zorgen voor de
dieren en het platteland!

oplossingen te ontwikkelen. Daarbij geeft een
duurzame en verantwoorde langetermijn-visie zowel
boeren als natuurbeheerders meer zekerheid.
Hellendoorn heeft in vergelijking met andere
gemeenten een zeer aantrekkelijke leefomgeving.
Het behoud, de ontwikkeling en het beheer van
groen, ruimte en waar mogelijk schoonheid in de
bewoonde omgeving vereisen visie en het maken
van keuzes. Inwoners moeten in staat gesteld
worden daaraan een bijdrage te leveren.
D66 wil dat de ontwikkeling van vitale
gezinsbedrijven in de landbouw bevorderd wordt en
dat daarmee een vitaal platteland en vitale kleine
kernen behouden blijven. De vestiging van megaveehouderijbedrijven is een ernstige bedreiging
voor het behoud van een vitaal en leefbaar
platteland.
D66 wil daarom de vestiging van dergelijke
bedrijven in onze gemeente ontmoedigen
Groen Links

D66

Ik ben Dennis op den Dries,
lijsttrekker van GroenLinks en ik
heb tevens landbouw en het
buitengebied in mijn portefeuille.

Lijsttrekker/woordvoerder D66
Hellendoorn; Edo op den Dries
(Nijverdal)
De agrarische sector in het
buitengebied is van oudsher
belangrijk voor de bedrijvigheid, de
economie en de vormgeving van het landschap van
onze gemeente. We willen zuinig zijn op onze
natuur en we willen dat op een duurzame én
economisch rendabele manier gezond voedsel
wordt verbouwd. Ook dit vraagt om innovatieve
oplossingen, en een gemeente die (agrarische)
ondernemers de ruimte en kansen geeft om deze

Het huidige landbouwsysteem is
niet meer houdbaar. In Zuid-Amerika worden
bossen gekapt voor ons veevoer, voedsel wordt
over de hele wereld versleept, door
schaalvergroting veranderen boeren
langzamerhand in zetbazen van megabedrijven en
supermarkten verkopen voedsel tegen stuntprijzen.
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GroenLinks wil schaalverkleining. Zoveel mogelijk
produceren waar het gebruik is, met zoveel mogelijk
gesloten kringlopen. GroenLinks wil dat boeren
weer een eerlijke prijs krijgen voor hun producten.
Deze omslag vraagt een (inter)nationale aanpak en
kan niet alleen in Hellendoorn worden
bewerkstelligd. Maar we kunnen boeren wel helpen
om in plaats van door schaalvergroting hun bedrijf
te versterken door uitbreiding met nevenactiviteiten,
zoals op het gebied van zorg, verkoop van
streekproducten of schone energie-opwekking.
GroenLinks ziet boeren tevens als
samenwerkingspartner om ons landschap te
onderhouden en de zwaar bedreigde biodiversiteit
te herstellen.
Daarnaast vindt GroenLinks het belangrijk om het
buitengebied leefbaar te houden, door
voorzieningen te behouden, te zorgen voor
voldoende woningen voor jongeren en het
versterken van de sociale structuren op het
platteland.

Wat lokaal kan doen we lokaal, ook met eigen
ondernemers.
Lokaal Hellendoorn wil met allen die leven en
werken in ons buitengebied een plattelandsvisie
voor de toekomst te ontwikkelen.
Familiebedrijven in de landbouw willen we kansen
bieden en daarbij duurzame landbouw stimuleren.
Gezondheidsrisico’s willen we voorkomen.
Herbestemming van leegstaande/komende
boerderijen willen we verruimen. Het bevorderen en
afzetten van streekeigen landbouwproducten
stimuleren. We pleiten voor meer openbare
verlichting in het buiten gebied; basiszorg in elk
dorp; een verkeersveiliger N 35; voldoende
woningbouwlocaties voor jongeren; legesvrij kappen
van bomen en beter slootonderhoud.
Lokaal Hellendoorn heeft verschillende kandidaten
in ons buitengebied. We streven naar regelmatig en
constructief overleg met de agrariërs in onze
gemeente.

Lokaal Hellendoorn
Thea ten Have, woon met Jan op ’t
oalders huus in Haarle, de boerderij
van mijn ouders. We hebben een
kleine rozenkwekerij. Daarnaast werk
ik bij Stimuland en Evenmens.
De drie lokale partijen in Hellendoorn
gaan samen verder als Lokaal Hellendoorn.
In ons programma(www.lokaalhellendoorn.nl )
besteden we uitgebreid aandacht aan een sterk
voorzieningenniveau in onze kernen, de lokale
economie, ons buitengebied en meer zeggenschap
voor inwoners en ondernemers.
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