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Samen de schouders onder
een gezonde agrisector in
Steenwijkerland
In april dit jaar hebben we u een mail gestuurd over Vitaal
Platteland. Hierin kreeg u een verslag van een bijeenkomst met
een kleine 50 boeren in onze gemeente waarin we spraken over
de toekomst van de agrarische sector. En over dat er een helder
toekomstperspectief moet zijn voor ondernemers: om te kunnen investeren, te starten of soms ook te stoppen. We kwamen
tot de conclusie dat hier méér bijeenkomsten voor nodig zijn,
met méér boeren. En dan het liefst met elkaar aan tafel. Want
met alle rapporten en het landelijke nieuws over de agrarische
sector is het nodig om samen op te trekken en de schouders
eronder te zetten. Ik ben dan ook blij dat die bijeenkomsten er
dit najaar van komen.
De bijeenkomsten zijn samen met LTO en Stichting Weerribben-Wieden voorbereid. Ook ben ik blij om te noemen dat we
een aantal betrokken jonge ondernemers aan tafel hebben die
met ons meedenken en praten. Over wat er nodig is. Aan de
hand van gastsprekers, ondernemers of beleidsmedewerkers
gaan we kennis delen en samen werken aan een toekomstperspectief. U bent van harte uitgenodigd, de eerste is op woensdagmiddag 13 oktober. Tot dan!
Hartelijke groet,
Tiny Bijl - wethouder
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wo 13 oktober
De wetenschap in huis!

Enquete
Samen aan de slag

do 16 november
Dag van de agrariër

In gesprek met Gert Jan van den
Born, planbureau van de leefomgeving. Over de toekomst van
de agrarische sector. Bent u erbij?

Om zicht te krijgen op jullie wensen en behoeften heeft Stimuland
voor ons een enquête gehouden
en keukentafelgesprekken
gevoerd.

Laat je stem horen, deel ideeën en
vooral: maak kennis met elkaar.

Woensdag 13 oktober, 13.30 – 15.30 uur
MFC de Ploats in Blokzijl (Groenestraat
18)
Wetenschapper Gert Jan van den Born
neemt ons mee in de wereld van trends
en beleid. Gert Jan van den Born woont in
Belt-Schutsloot. Hij voelt zich betrokken
bij de opgaven in het landelijk gebied
en deelt graag zijn kennis en inzicht. Die
kennis is interessant: Gert Jan van den
Born is als onderzoeker werkzaam bij het
Planbureau van de Leefomgeving. Zijn
naam staat
op vele rapporten en hij zit regelmatig bij
de ministeries aan tafel. Op woensdag
13 oktober is hij op persoonlijke titel onze
gastspreker. Hij zal in grote lijnen schetsen wat er aan ontwikkelingen op ons
af komt, en wat dat voor de agrarische
sector in Steenwijkerland betekent. Samen
met hem gaan we in gesprek over een
toekomstperspectief.
Bent u erbij? Stuur dan een mail naar
Linda.de.graaf@steenwijkerland.nl

Op 12 april gingen we samen in gesprek
over de resultaten. LTO en de Stichting
Weerribben-Wieden waren daar ook bij.
Jullie gaven vooral aan dat toekomstperspectief heel belangrijk is. Ook Natura2000
en de stikstofwetgeving zijn actuele thema’s. We hebben een aantal uitgangspunten geformuleerd waar we de komende
tijd samen aan willen werken:
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

De bijeenkomst met Gert Jan van den Born
is een mooie opmaat naar een volgende
bijeenkomst in november. Op 16 november staat de agrariër centraal in de week
van ondernemer. Voor deze dag hebben
we al ideeën voor een leuk programma.
Speciaal ook voor onze jongere agrariërs.
Op 13 oktober vertellen we u er meer over,
maar….
Zet hem vast in uw agenda!

We willen: respect, toekomst en een
leefbaar platteland
Waardering en begrip
Kaders en helderheid (door de overheid
een stip op de horizon)
Respecteer de individuele keuzes van
de ondernemers,
zoek juist de overeenkomsten
Ga in dialoog met elkaar
Ontwikkelingen voor de toekomst moeten vroegtijdig
bespreekbaar worden
Kom ‘es vaker luisteren
Deel kennis, trends en ontwikkelingen
Deel successen: laten we trots zijn op
onszelf en het gebied.
Geef ons een stem en positie

Deze nieuwsbrief, de werkbezoeken van
Tiny Bijl, duidelijke contactpersonen en
het organiseren van bijeenkomsten zijn
daar de eerste resultaten van.

Colofon
Dit is een gezamenlijke uitgave van de gemeente Steenwijkerland
en de Stichting Weerribben-Wieden
info@steenwijkerland.nl
www.steenwijkerland.nl
www.visitweerribbenwieden.com
Ontwerp Jonkmanvorm.nl (BNO)
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