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Leuven, 14 juli 2017

PERSBERICHT
Europees Parlementslid Tom Vandenkendelaere is boer voor
één dag
Hollebeke – Groene Kring, de vereniging voor jonge land- en tuinbouwers in Vlaanderen, ontving vandaag Tom
Vandenkendelaere, Europees Parlementslid en lid van de Landbouwcommissie in het Europese Parlement, voor
een dag stage. Onder de titel #BoerVoor1dag opende Susan Mahieu, voorzitter Groene Kring West-Vlaanderen,
de deuren van haar melkveebedrijf. Op deze manier wil Groene Kring politici de kans geven het dagelijks leven
van een land-of tuinbouwer te leren kennen. Bovendien is een stagedag het ideale moment om ook het gesprek
aan te gaan over de noden en uitdagingen van jonge land- en tuinbouwers.
Via het initiatief #BoerVoor1Dag organiseert Groene Kring voor de tweede maal een stagedag voor ambtenaren
en politici. Zowel ambtenaren als politici op Vlaams, federaal als Europees niveau kunnen uitgenodigd worden
om deel te nemen aan dit initiatief en dat voor de diverse beleidsdomeinen die raakpunten hebben met land- en
tuinbouw. Tom Vandenkendelaere ging in op de uitnodiging van Groene Kring en liep vandaag een dag stage op
het familiaal melkveebedrijf van Susan Mahieu, haar man Joren Deblock en haar ouders Els Morlion en Patrick
Mahieu.
Tom Vandenkendelaere, Europees Parlementslid: “In Europa zijn we volop aan het onderhandelen voor het
nieuwe landbouwbeleid na 2020. De stem van de jonge boer moet daarin zwaar doorwegen. Ikzelf zit dit najaar
mee in de cockpit als we ons in het parlement op maatregelen voor jonge landbouwers gaan concentreren.
Daarom is een dag als vandaag erg belangrijk: met beide voeten in de praktijk, nuttige info van jonge boeren zélf
én een energieboost om er een stevige lap op te geven!”
Tom Vandenkendelaere startte zijn stagedag om zeven uur ’s morgens in de melkput. Tijdens het ontbijt stelde
Susan haar bedrijf voor aan de hand van een stagebundel waarna er ruim de tijd werd genomen voor een
rondgang en enkele praktijklessen tractor rijden. Tijdens de lunch ging het Europees Parlementslid van CD&V in
gesprek met enkele provinciaal bestuursleden van Groene Kring West-Vlaanderen. De West-Vlaamse jonge
boeren stelden via een drietal casestudies enkele uitdagingen voor. Zo werd de Europese vrijwillige
productiebeperking van zuivel kritisch besproken, werden de knelpunten van de mestwetgeving op een
praktische manier geduid en vroegen de aanwezigen naar een sterke definitie voor actieve land- en tuinbouwers
en maatregelen om de toegang tot landbouwgrond voor jonge land- en tuinbouwers te vergroten.
Groene Kring hoopt dat de stagedag een meerwaarde zal betekenen in het beleidswerk van Tom
Vandenkendelaere, die bovendien meewerkt aan een Europees rapport over de implementatie van
steunmaatregelen voor jonge land- en tuinbouwers in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. De jonge WestVlaamse boeren kijken met veel verwachting uit naar zijn stageverslag.
Foto’s zijn terug te vinden op de website van Groene Kring www.groenekring.be/pers.
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GROENE KRING?

Groene Kring is de grootste overkoepelende jongerenorganisatie in de Vlaamse land- en
tuinbouwsector. Groene Kringleden kunnen er terecht voor ontmoeting, opleiding en belangenverdediging. Groene Kring maakt deel uit van groep Boerenbond. Neem een kijkje op de website
www.groenekring.be of op onze Facebookpagina www.facebook.com/groenekringnationaal!

