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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 Raalte 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
CDA

melkveehouder uit Heeten, staat op nummer 9 op
de lijst. 2 boeren bij de eerste 10 dus!
Jeroen Neimeijer
CDA Raalte #7

Eén van onze 15 speerpunten in het
verkiezingsprogramma is dat we staan
voor een innovatieve agrarische sector
met oog voor de natuur. Dit betekend
voor ons dat we de ontwikkeling is de
sector toejuichen, ruimte geven voor
innovatie en bij problemen zoeken naar passende
oplossingen. Het CDA staat ook voor harmonie in
het buitengebied. Recreatie, natuur en veiligheid
horen hier ook bij. De agrarische sector is gebaad
bij een stabiele overheid, we zitten niet te wachten
op constant veranderende regelgeving. Dit kunnen
we binnen de gemeente vaak niet regelen, hiervoor
hebben we Den Haag nodig, vandaar ook het
belang dat u stemt op een landelijke partij, wij
hebben de lijntjes immers kort.
Mijn naam is Jeroen Neimeijer en ik sta op nummer
7 bij de CDA. Samen met Nieske heb ik een
varkensbedrijf in Heino, ben al jaren actief als
bestuurder o.a. bij Lto, (vakgroep Biologisch
landelijk) daarnaast kom ik veel op regionale
bijeenkomsten. Op deze manier probeer ik te horen
wat er speelt in de sector. Tom Tijs,

VVD
Mijn naam is Willy Westenenk. Ik
ben 48 jaar, getrouwd met Carla
Berghuis en we hebben 3 kinderen.
Samen runnen we een
melkveehouderij in Ramele. Ik sta
op plek 5 voor de VVD Raalte.
Ik sta voor een duurzaam en vitaal platteland waar
ruimte is om te ondernemen. Of dit gangbaar of
biologisch is, is aan de ondernemer zelf. Dit geldt
voor alle disciplines binnen de landbouw.
Door de steeds strengere eisen komen
verschillende groepen mensen tegenover elkaar te
staan. Mijn insteek is: Laten we elkaars keuzes
respecteren en van elkaar leren zodat positieve
veranderingen ook onder de aandacht komen.
We gaan een periode tegemoet met, om welke
reden dan ook, stoppende boeren. Hierbij komt het
vraagstuk vrijkomende agrarische gebouwen aan
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de orde. Hier kunnen andere economische
activiteiten plaatsvinden wat de VVD betreft.
Met verdere uitdagingen als waterberging,
biodiversiteit, natuurontwikkeling en het
energievraagstuk wil ik mij sterk maken voor meer
aandacht voor het platteland. Het platteland moet
een eigen wethouder krijgen.
Landbouw is waardevol voor onze gemeente en
verdiend een goede toekomst!

Net zoals we (samen met onder andere het LTO)
hebben gezorgd dat boeren in Salland
glasvezel/snelinternet kregen, werken we ook de
komende jaren weer graag samen met het LTO om
toekomstige uitdagingen aan te pakken.
Ons aanspreekpunt voor de boeren: Henny
Lammers, LIJST 8, BurgerBelangen.

Burger Belangen

Ik ben Jan Schokker 58 jaar.
Vader van drie kinderen en
zes kleinkinderen.
Zeven jaar fractievoorzitter
van Gemeente Belangen in de
raad van Raalte. Meer dan veertig jaar een
varkenshouderij bedrijf gehad. Heb me vele jaren
ingezet als bestuurder voor de varkenshouderij
sector. Wil mij de komende vier jaar inzetten om
agrarische sector positief op de kaart te zetten en
ondernemers te ondersteunen bij het realiseren van
hun plannen voor de toekomst.
We hebben in Raalte hele mooie en goede
gezinsbedrijven met gedreven ondernemers die prachtige producten maken zowel
regulier biologisch als streekgebonden.
Als Gemeente Belangen willen we deze bedrijven
graag ondersteunen om zich op
Een positieve manier aan de samenleving te
presenteren.
Salland boert en eet bewust, Team Argo.nl en het
nieuwe groenbeleid in de gemeente
Raalte zijn daar mooie voorbeelden van.
Bestemmingsplannen zo inrichten en
ondersteunende regelingen mogelijk maken zodat
Bestaande bedrijven zich kunnen blijven
ontwikkelen en nieuwe initiatieven op gebeid van
Duurzaamheid en dierwelzijn mogelijk gemaakt
kunnen worden.
Niet meer regel maar initiatieven vanuit de sector
ondersteunen.

Gemeente Belangen Raalte

“Ook na het glasvezelsucces
kunnen boeren op ons blijven
rekenen”.
Boeren zijn een belangrijke
bedrijfstak binnen onze
gemeente. Zij zorgen voor ons buitengebied en zijn
de dragers van onze arbeidsmentaliteit en onze
zorgzaamheid. Boeren kunnen op ons rekenen.
Lees ook onze column in onze verkiezingskrant:
“Boeren. Hoe mooi wil je het hebben”.
BurgerBelangen:
* Zorgt voor ontwikkelruimte, met kaders op basis
van dierwelzijn, effect op de omgeving maar ook
met het besef dat er een boterham verdiend moet
worden;
* Is vóór maatregelen tegen zwerfvuil, dus vóór
statiegeldalliantie;
* Stimuleert actief dat asbest op daken wordt
vervangen door duurzame oplossingen
* Zorgt voor verruiming mogelijkheden voor oude
stallen/schuren.
* Wil géén verdere beperkingen t.a.v. de verwerking
van snoeihout;
* Steunt initiatieven op het gebied van agrofood,
duurzaamheid en innovaties;
* Kiest voor dialoog tussen de traditionele en
biologische landbouw; we nemen afstand van
ongenuanceerde stemmingmakerij.
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Het goede voor Raalte behouden en daar waar
mogelijk innoveren en vernieuwen.
Ik wil hier graag mijn bijdrage aan leveren en hoop
op u stem 21 maart.
Lijst 1 nummer 3.

Raalte Natuurlijk
Harrie Kiekebosch
Landbouwers zijn onze
voedselproducenten. Veel
belangrijker werk bestaat er niet.
Dat brengt meteen ook heel veel
verantwoordelijkheid met zich
mee, vindt Raalte Natuurlijk.

D66
D66 Raalte vindt het agrarisch
cultuurlandschap in onze
gemeente van grote waarde. Dit
moet beschermd en gepromoot
worden. In het buitengebied wordt gewerkt in en
aan het agrarisch domein. Door de eeuwen heen
hebben boeren het zo herkenbare Sallandse
landschap gemaakt tot wat het nu is. Het behouden
van landschap vinden wij van groot belang. Het
buitengebied van Raalte is met haar natuurschoon
en lange historie niet alleen aantrekkelijk voor
inwoners van het buitengebied, maar zeker ook
voor toeristen in Salland.

Raalte Natuurlijk wil daarom de keten van
voedselproductie naar voedselconsumptie
doorbreken, zodat boeren een eerlijke prijs voor hun
producten krijgen. Maar Raalte Natuurlijk wil ook
van pesticiden af.
Dat brengen we bij elkaar door in te zetten op lokale
coöperaties, waar Sallanders buiten de
supermarkten om hun producten rechtstreeks bij de
boer kunnen kopen. De boer krijgt dan een eerlijke
prijs en hoeft voor een rendabele bedrijfsvoering
geen kunst- en vliegwerk meer uit te halen om de
productie te verhogen.
Raalte Natuurlijk is tegen megastallen, want daar
wordt het platteland niet mooier van. Omgaan met
dieren vinden we ook geen industriële
aangelegenheid.

De druk die door de intensieve veeteelt en andere
agrarische bedrijfsvormen wordt uitgeoefend op het
landschap, maar ook de teruggang van de
weidevogelpopulatie zijn voor D66 Raalte
voldoende aanleiding om samen, blijvend afspraken
te maken met agrariërs, landgoedeigenaren en
organisaties van landschapsbeheer.

We dagen jongeren van het platteland uit de
blockchain-technologie in te zetten voor een soort
van bol.com voor landbouwproducten.

De gemeenten in Salland moeten samen met de
belangenorganisaties van het buitengebied komen
tot een duurzaam en innovatief
landbouwprogramma voor de regio. De gemeenten
kunnen faciliteren om het daarvoor benodigde geld
uit Zwolle, Den Haag en Brussel naar Salland te
halen. De sector, zowel regulier als biologisch kan
daarmee verder aan de slag.
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