de voorzitter

Partner(s) gezocht
Neen, de titel van dit editoriaal gaat niet over een zoektocht naar een nieuwe partner voor ondergetekende.
Ik ben met mijn gat in de boter gevallen op dat vlak en voel helemaal geen behoefte om naar iemand anders op zoek te gaan. Met het Algemeen Boerensyndicaat daarentegen zoeken we wel voortdurend naar
potentiële partners en medestanders om onze belangen op passende wijze te verdedigen en om te helpen
ons inkomen op te krikken tot een aanvaardbaar niveau. Onze “ronde van Brussel” op zoek naar politieke
partners gaat onverminderd verder in aanloop naar de verkiezingen op 26 mei en in aanloop naar de nieuw
te vormen regering. Recente contacten met voorzitters, parlementairen, kabinetsmedewerkers en zittende
en mogelijk toekomstige ministers over alle partijgrenzen heen leerde ons intussen dat we niet moeten
wanhopen: allen zeggen ze hun steun toe aan onze sector. Alleen, de boodschap op welke wijze en aan
welk tempo we onze activiteiten kunnen, of eerder mogen, ontwikkelen in de toekomst is niet eenduidig.
Het zal na 26 mei ongetwijfeld nog heel wat tijd en discussies vergen om de neuzen in de gewenste richting te krijgen. Vooral de
gevoeligheid van de kiezer voor de klimaatdiscussie en de electorale impact daarvan op mogelijke Vlaamse coalities na 26 mei zou
voor ons wel eens richtinggevend kunnen zijn voor de beleidsvisie op land- en tuinbouw de volgende vijf jaar. Het gezond boerenverstand zit in onze delegatie en eerder wisselend bij de partijen mee aan tafel bij de gesprekken die we hielden en de paar die nog
moeten volgen op de partijhoofdkwartieren. Wij rekenen er in ieder geval ook op dat dat gezond boerenverstand er voor zorgt dat
met een gezonde nuchterheid en grote realiteitszin geschreven wordt aan toekomstige beleidsnota’s en regeerakkoorden.
Het lijkt misschien ver vooruitkijken, maar binnen twee maanden is het zover en vandaag vijlt men de laatste hoeken en kanten van
de verschillende partijprogramma’s. Landbouw wordt daarin soms heel expliciet vermeld met een afbouw van de veestapel, een
oproep om de zogenaamde megastallen te bannen en, nog verdergaand, niets meer te promoten wat op export zou kunnen gaan
vanuit zowel dierlijke als plantaardige sectoren. Anderen roepen op om lokale producten te consumeren en de productie daarop
af te stemmen. Nog anderen dwepen met het vrij ondernemerschap en de vrijheid van duurzaam ondernemen die landbouwers
moeten behouden. Aan u de keuze.
We bezorgden intussen ook, naar analogie met voorgaande “grote” verkiezingen, aan alle partijen een uitgebreide vragenlijst met
tien prangende vragen waar jullie en wij mee zitten. We willen in ieder geval goed geïnformeerd zijn wie waar voor staat na 26 mei.
Het zal aan ieder van ons zijn om op basis van de geformuleerde antwoorden de juiste keuze te maken en de juiste personen naar
Brussel te sturen. We hebben daar nood aan mensen die écht voor onze sector staan en geen marionet zijn van drukkingsgroepen
die puur op ideologische basis hun agenda willen doorgedrukt zien worden ten nadele van onze sector. We weten uit ervaring
dat het spel niet altijd even proper gespeeld wordt op domeinen die ons aanbelangen en benoemen die ervaring ook tijdens onze
“ronde van Brussel”.
Binnen een paar weken staan de kandidaten ons ook weer allemaal toe te lachen vanop onze velden en te vragen om onze stem.
Wie weet op weg naar Brussel. We rekenen op een even grote glimlach en een nog groter engagement na 26 mei. Partijen zullen
snel hun paringsdansen uitvoeren en er veel voor over hebben om in de meerderheid te stappen. Hopelijk gebeurt dat met het
besef dat boeren aan de basis van onze samenleving blijven staan en dat geen enkele maatschappij zonder ons verder kan. Ook na
26 mei 2019 zal dat niet anders zijn.
De Vlaming kan er alleen maar wel bij varen.
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