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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 Olst-Wijhe 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
VVD

leefbaar blijft. Daarom moet er ruimte worden
gecreëerd in de omgevingsplannen, zodat de
agrarische ondernemers door schaalvergroting en
activiteit verbreding een volwaardig bedrijf kunnen
blijven ontwikkelen.
De VVD wil zich samen met u hiervoor inzetten.

Ik ben Stefan Groote Schaarsberg,
21 jaar, boerenzoon en opgegroeid
op onze familieboerderij aan de
Raalterweg. Bij de verkiezingen voor
de gemeenteraad sta ik op plaats 4
van de VVD lijst.

CDA

Het platteland zal de komende jaren grote
veranderingen ondergaan. Initiatieven om inwoners
van Olst-Wijhe zich bewust te laten zijn hoe er in
Salland en daarbuiten met dieren wordt omgegaan
en hoe boerderijen zich mengen in de samenleving
zijn belangrijk. Een prachtig voorbeeld is 'Salland
boert en eet bewust'. Deze initiatieven verdienen
meer steun en stimulans.

Elleke Steenbergen: het
platteland heeft de toekomst!
Voor mij gaat er niets boven het
prachtige en gemoedelijke Salland!
Met veel plezier woon ik met mijn
man en vier dochters in het
buitengebied van de Boskamp. Het
buiten wonen biedt ruimte aan de boerin in mij.
Naar mijn mening is het platteland niet alleen van
onschatbare waarde voor een gezonde en
verantwoorde voedselproductie, maar ook vanwege
de enorme kansen die er liggen op het gebied van
de energietransitie. De afgelopen jaren
hebben agrariërs succesvol geïnvesteerd in een
duurzame, energiezuinige bedrijfsvoering. Hoe mooi
zou het zijn als opgewekte energie of restwarmte

De agrarische bedrijven verdienen een prominente
plaats in het beleid van de gemeente Olst-Wijhe.
Daarom vindt de VVD dat de meerwaarde die
agrarisch ondernemerschap heeft voor de vitaliteit
van ons platteland een plek moet krijgen in de
omgevingsvisie. Gezonde toekomstgerichte
familiebedrijven moeten we kansen bieden, die
passen binnen het Sallandse landschap en de
economische schaal, waardoor het platteland
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van agrarische bedrijven ook zou kunnen bijdragen
aan het oplossen van ons (lokale)
energievraagstuk? De nieuwste generatie
mestvergistingsinstallaties lijkt volop mogelijkheden
te bieden! In innovatieve trajecten met een win-win
situatie voor alle betrokken partijen zie ik een grote
uitdaging.
Het platteland is waardevol en daar moet je zuinig
mee omgaan. Geen zonnepanelen op vruchtbare
grond bijvoorbeeld, maar eerst daken vol leggen.
Ook wil ik de verbinding zoeken tussen partijen om
het maatschappelijke draagvlak voor de agrarische
sector verder te versterken. Graag wil ik met u in
gesprek om er samen voor te gaan.

aan nieuwe stallen die meer diercomfort geven en
die het milieu verbeteren.
Gemeente Belangen Olst-Wijhe
Frank Schumacher / Elshof
Gemeentebelangen Olst-Wijhe is
al 40 jaar een begrip in de lokale
politiek binnen de gemeente OlstWijhe. Wij zijn een partij die het
Sallandse karakter van de
gemeente onderkent, koestert en
wil behouden. Onze gemeente kent sterke en
leefbare kernen waar mensen zich thuis voelen.
Elke kern telt bij ons. GB is bij uitstek de partij die
lokale oplossingen bedenkt omdat wij niet gestuurd
worden door landelijke partijpolitiek. Wij zijn er
gewoon voor jullie.

Ik ben Alfred Jansen, boer
op Welsum en bestuurder bij
LTO Nederland. In ken de
sector van binnenuit en weet
wat besturen is. Die kennis
wil ik graag inzetten voor u

Ik ben jarenlang voorzitter geweest van Plaatselijk
Belang Elshof en heb daardoor de wensen en
verwachtingen van het buitengebied goed leren
kennen. De in ons buitengebied gevestigde
agrarische sector is van oudsher een belangrijke
economische pijler. Deze sector zorgt voor ons
voedsel en dat verdient respect. Echter, veel boeren
zien dat de lineaire groei voorbij is. Steeds sterker
geldt de zorg voor moeder Aarde, kleinschaligheid
en regionale verkoop van producten. Begrip voor
elkaars standpunten is dus belangrijk en wij willen
met de sector oplossingen bedenken om de
toekomst van de sector veilig te stellen. Tevens
willen wij dat jongeren in het buitengebied kunnen
blijven wonen. Dat houdt het gebied jong en vitaal.

en het CDA Olst Wijhe.
De agrarische sector is noodzakelijk voor Olst
Wijhe. Zij geeft de inwoners lokaal en gezond
voedsel, het is de grootste werkgever van Olst
Wijhe, de sector onderhoudt grote delen van het
landschap en produceert duurzame energie. De
agrarische sector is innovatief en draagt bij aan het
oplossen van het klimaatprobleem, onder andere
door het binden van CO2. Bovendien leggen steeds
meer agrariërs de verbinding met inwoners, want
wie goed doet goed ontmoet. Volksgezondheid vind
ik zeer belangrijk, de Nederlandse agrarische sector
zorgt voor een belangrijke bijdrage doordat zij
gezond voedsel produceert voor iedereen en daar
ben ik trots op.
De komende vier jaar pleit ik voor: doorgaan met
asbest saneren, stimuleren verkeersveiligheid,
stimuleren nieuwe (lokale) verdienmodellen,
stimuleren duurzame energie m.n. zonne-energie
en vooral doorgaan met innoveren en ruimte geven
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D66
Tien jaar geleden zijn wij naar
Olst-Wijhe verhuisd. Het leek
ons beter dat onze kinderen in
een kleine gemeente zouden
opgroeien. Tijdens één van
onze vele wandelingen waren
we al eens gecharmeerd geraakt van deze streek.
Voornamelijk door het landelijke en gemoedelijke
karakter. We genoten van de prachtige IJssel,
uiterwaarden en landgoederen. Nu nog steeds,
iedere dag weer, genieten we hier van. Als
inwoners. We voelen ons hier thuis. Onze kinderen
ook.
Die aantrekkingskracht van Olst-Wijhe wil ik graag
behouden en zelfs verder vergroten. Ik zie dat er
vanuit de samenleving hard wordt gewerkt aan de
verbetering van de buitengebieden. Ik denk
bijvoorbeeld aan ‘Salland boert en eet bewust’. Ook
LTO werkt aan verbetering. Ondernemers en
inwoners wil ik graag bij hun verdere initiatieven
ondersteunen. Belangrijke punten voor D66 zijn
hierbij:
- gezonde wisselwerking tussen ecologie
(natuur en gezondheid) en economie
(agrarische sector en toerisme)
- goede verkeersverbinding tussen de
kernen en omringende gemeenten
- goede onderwijshuisvesting in dorpen en
kernen
- goede sloopregeling en herontwikkeling
organiseren van
leegstaande/leegkomende opstallen
- aaneengesloten wandelverbinding tussen
uiterwaarden en buitengebieden
Rimmert Brandsma D66
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