
Samen sterk!  
Steun je mee onze boeren?

TRACTOREN 
ACTIE

3 maart



Waarvoor komen we op straat?
We willen een eerlijk stikstofakkoord! 
Het stikstofakk… Wat? Het stikstofakkoord is een plan om de uitstoot van stikstof in 
Vlaanderen naar beneden te halen omdat teveel stikstof niet goed is voor de natuur. 
Wat is het probleem dan? Het huidige stikstofakkoord is niet eerlijk:
• Veel landbouwers stoppen binnenkort sowieso met boeren. Zo verdwijnt al veel 

stikstof afkomstig van de landbouw. Daar wordt nu geen rekening mee gehouden. 
• 20.000 burgers schreven een bezwaar tegen het stikstofakkoord.  

Dit is enorm veel. Maar er wordt niet gekeken naar die bezwaren. 
• De regels voor landbouw zijn 40 keer strenger dan voor industrie.

Keur het GLB onmiddellijk goed!
Het LBG, GBL, euh… GLB? De landen van de Europese Unie werken  
landbouw plannen uit, het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid of kortweg GLB 
genoemd. Europa geeft geld om die landbouwplannen uit te voeren. Onze Vlaamse 
landbouwers maken zo hun bedrijven duurzamer. Europa heeft het Vlaamse GLB 
op 5 december 2022 goedgekeurd. Wat is het probleem dan? De Vlaamse Regering 
weigert op haar beurt het GLB goed te keuren. Hierdoor kan Europa geen geld geven 
en kunnen onze boeren niet verduurzamen. Europa heeft Vlaanderen hiervoor op de 
vingers getikt, maar de goedkeuring is er nog steeds niet!

Geef lokale voedselproductie in Vlaanderen een toekomst!
Lokale voedselproductie in Vlaanderen betekent voedsel dat gezond, veilig én 
betaalbaar is. Wat is het probleem dan? Het huidige beleid steunt onze boeren niet. 
Beslissingen met loodzware gevolgen voor de landbouwsector volgen  
elkaar in sneltempo op. Onze boeren zien het op die manier niet meer zitten.  
Geef ons een toekomst in plaats van boeren onmogelijk maken! 

Wat kan jij nu doen?
Wij hebben ook jou nodig om onze boodschap zoveel  
mogelijk te verspreiden. Laat mee van je horen en claxonneer 
vrijdag 3 maart om 11.30 uur mee met onze tractoren! 

Dankjewel voor jullie steun!
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