Land – en tuinbouw is en blijft een zeer waardevolle speler in onze stad . Onze boeren en tuinders
dragen dagelijks bij aan onze economie, zorgen tegelijk voor gezond, veilig én lekker voedsel en zijn
tegelijk ook dé beheerders van onze open ruimte . De sector zorgt in onze stad en regio voor een
grote tewerkstelling in agrarische sector en de afgeleide voedingssector. De REO-veiling, samen
met Inagro de innovatieve hub in onze provincie, en ons landbouwonderwijs maken van onze stad
en regio dan ook het hart van de Vlaamse land- en tuinbouw.
Onze prioriteiten








De landbouw is en blijft een zeer waardevolle speler
Agrarische activiteit prioritair op het platteland
Evenwicht tussen recreatief medegebruik en productie
Versnippering ruimte vermijden, rechtszekerheid bieden
Duurzame landbouw zoals ondersteuning korte keten
Schattingscommissie met onmisbare vrijwilligers
Positief imago landbouw promoten

Wij geloven niet in de traditionele opdeling tussen stad en platteland. Onze stad is verweven in ons
buitengebied met het platteland. Ontwikkelingskansen voor de land- en tuinbouw blijven er voor ons
prioritair. We ondersteunen ook volop het recreatief medegebruik en geloven in een duurzaam evenwicht
tussen beide .
De landelijke wegen vragen een goed onderhoud en geven we voldoende breedte met de nodige
uitwijkstroken. We zorgen voor rechtszekerheid voor onze bedrijven in onze vergunningsverlening en
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ruimtelijke plannen. De stad blijft hierin het eerste aanspreekpunt om hun agrarische bestemming te
vrijwaren. Ons beleid is gericht op het verbeteren van ons ruimtelijk rendement waarbij inbreiding in de
plaats van verdere versnippering, multifunctionaliteit en het vrijwaren van de open ruimte vooropstaan.
Wij staan voor duurzame landbouw. De afstand tussen producent en consument moet kleiner worden.
Daarom ondersteunen we de korte keten met bijv. de Lokaalmarkt. Problemen met sluikstorten en
zwerfvuil op het platteland pakken we aan met sensibiliseren, rapporteren en zo nodig sanctioneren.
Activiteiten die het imago van de landbouw bevorderen krijgen onze volle steun.
Het klimaat wordt meer en meer sterk bepalend voor de land- en tuinbouwsector. De tendens van drogere
zomers, met lange periodes zonder neerslag, lijkt zich alleen maar te versterken. In samenwerking met
hogere overheden dient ons waterbeleid dan ook volledig geactualiseerd te worden. De aanleg of uitbouw
van bufferwaterbekkens door en voor de landbouw is dan ook een grote prioriteit in ons actieplan water.
De aanleg van bufferbekkens is reeds gestart en zal na 2018 verdergaan. We moeten ook onze land- en
tuinbouwers helpen in hun waterbeleid, zoals recent het ter beschikking stellen van opgepompt water bij
bronbemaling. De schattingscommissie, met haar vele vrijwilligers, blijven we meer dan ooit in tijden van
klimaatsverandering ondersteunen.

Klik hieronder & bekijk ons filmpje ‘Verder LandelijkVooruit’
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