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“De tijd gaat snel …”
U heeft het vast en zeker nog 
gehoord. We hebben 2014 al 
een tijdje uitgewuifd en 2015 
zijn we alweer goed gewoon. 
Voor onze lokale partij was 
het opnieuw een mooi jaar 
met tal van topactiviteiten.
Ook op politiek vlak staan 
we goed ons mannetje. 
CD&V is duidelijk aanwezig 
in de debatten en houdt het 
beleid kritisch in de gaten.  
Het is uiteindelijk de be-
volking die een oordeel zal 
vellen, wij zijn er gerust op. 
Ja, er is nog tijd. Maar toch 
… de tijd gaat snel!
Ik wens u namens de hele 
ploeg een gelukkig 2015. 
Maak er het beste van!

PS: Steven Lippens kon niet 
aanwezig zijn op het moment 
van de foto. Ook hij wenst u een 
gelukkig nieuwjaar.

Simon Van Quickelberghe 

(uw voorzitter)

Een toekomst voor de landbouw. Ook in Maarkedal!
De landbouwsector staat vandaag onder grote druk. CD&V wil de Vlaamse landbouw blijven 
verdedigen. Hoe we dat moeten aanpakken? We vroegen het aan een ervaringsdeskundige. 

Lees het op p. 4.



4

Hoe komt het dat de Vlaamse land-
bouw zo hard in de klappen deelt?
Er is een grote inkomensonzekerheid 
voor landbouwers. De grootdistributie, 
die onze sector domineert en contro-
leert, draagt een zware verantwoorde-
lijkheid. Door het grote aanbod kunnen 
zij onze producten goedkoop aanko-
pen, hun verkoopprijs is dan natuur-
lijk veel hoger. Het zijn dus vooral de 
grote winkelketens die van de winsten 
profiteren. Daarnaast zijn er ook nog 
de strenge kwaliteitseisen. Het is goed 
dat men kwaliteit eist maar het is wel 
spijtig dat deze onevenredig is aan de 
prijzen. Bij lagere prijzen en steeds ho-
ger wordende kosten daalt ons inkomen 
nog meer. Vandaag hebben we met dat 
laatste fenomeen te maken.
Ook de steeds strenger wordende wet-
geving maakt het ons moeilijk. Er zijn 
ook spanningen op de wereldmarkt, 
denk maar aan de Russische boycot. En 
ook de natuurelementen bepalen veel. 
Het weer kan een seizoen maken of  
kraken.

Hoe kunnen deze problemen aangepakt 
worden?
De meest voor de hand liggende oplos-
sing voor het probleem van de lage prij-

zen is schaalvergroting. Niet evident, 
want in de praktijk betekent dit een 
verschuiving van productiefactoren en 
dat is alleen maar mogelijk als andere 
landbouwbedrijven er mee stoppen. En 
zo komen we misschien in een vicieuze 
cirkel terecht. Ook schaalvergroting is 
dus geen wondermiddel.
Om de situatie enigszins in de hand te 
houden worden de minderopbrengsten 
voor een deel gecompenseerd door pre-
mies. Maar deze lossen het probleem 
niet op en dus zijn landbouwers er geen 
vragende partij voor. Noodzakelijk zijn 
ze wel, anders zou de situatie vandaag 
nog veel slechter zijn.

Hoe ziet de toekomst van de landbouw 
er uit?
Ik ben optimistisch. De vraag zal 
blijven toenemen door de stijgende 
wereldbevolking. Ook de exportmoge-
lijkheden zijn op dit moment gunstig 
door de goedkope euro. 
De toekomst ligt volgens mij in speci-
alisatie. Maar dat betekent ook investe-
ren en ik denk dat dit velen afschrikt. Ik 
heb me gespecialiseerd in de melkvee-
houderij. Mijn bedrijf  is dan ook enorm 

veranderd, er werd geïnvesteerd in een 
nieuwe stal en een melkcarrousel. Er 
is ook veel geautomatiseerd, ook dat is 
belangrijk. Ik geef  toe dat het niet voor 
iedereen even gemakkelijk is. Ik heb 
geluk dat ik een sterke vrouw aan mijn 
zijde heb en dat de opvolging gegaran-
deerd is. Mijn dochters helpen veel op 
het bedrijf  en er is er zelfs al eentje die 
beslist heeft het bedrijf  verder te zetten 
wanneer ik stop. Als ik die zekerheid 
niet zou hebben, had ik dit waarschijn-
lijk zelfs niet gedurfd. Het management 
mag je ook niet onderschatten, een 
boerderij is tenslotte een bedrijf  en 
moet dan ook zo gerund worden.

Wat kan de overheid doen?
Zij moeten meer in dialoog gaan met 
het werkveld. Er moet kort op de bal 
gespeeld worden want er is geen tijd te 
verliezen. Die communicatie moet ook 
op een verstaanbare manier gebeuren, 
de landbouwer zelf  moet er onmiddel-
lijk mee aan de slag kunnen. Er is al een 
weg afgelegd, maar we zijn er nog niet! 
Er moet ook een beleid gevoerd wor-
den met aandacht en begrip voor de 
landbouw. Ik krijg vaak de indruk dat 

De Vlaamse landbouw heeft het al een aantal jaren niet zo 
gemakkelijk. Er lijkt weinig licht aan het einde van de tunnel. 
Is er nog hoop voor de boerenstiel? Wie kan daar beter op 
antwoorden dan Herman Van Boven, gemeenteraadslid voor 
CD&V en gepassioneerd melkveehouder.
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Uitreiking van CD&V-award door CD&V-boegbeeld!
IEDEREEN WELKOM

landbouwers zich niet begrepen voelen. 
Zo is er veel te doen over de relatie 
landbouw - natuur. Laat ik één ding nu 
eens duidelijk stellen, wij landbouwers 
zijn natuurmensen, we werken elke dag 
met de natuur en willen deze dan ook 
maximaal beschermen. En toch wordt 
landbouw dikwijls als vijand van de 
natuur bestempeld. Een productietoe-
name zal in de toekomst zeker op een 
duurzame manier moeten gebeuren, 
daar is iedereen het over eens. Maar ik 
kan me niet van de indruk ontdoen dat 
sommige groeperingen in de maat-
schappij te weinig rekening houden 
met het feit dat een landbouwbedrijf  
ook een economische functie heeft. Ik 
pleit voor een gezond realisme wat dat 
betreft. De overheid moet een klimaat 
scheppen waarin de landbouw zich ver-
der kan ontwikkelen, met respect voor 
de natuur, zonder het economische 
aspect uit het oog te verliezen.
Ook lokale overheden moeten hun 

landbouwers verdedigen, zij zijn ook 
een belangrijke tussenpersoon naar de 
bovenlokale overheden. Landbouw 
zit in het DNA van Maarkedal en ik 
kan me dus ook niet voorstellen hoe 
onze gemeente er zonder zou uitzien. 
Het mooie landschap, waar iedereen 
het over heeft, is bv. te danken aan de 
landbouw. Redenen genoeg dus om een 
landbouwvriendelijk beleid te voeren.
Tenslotte moeten mensen weer gaan 
beseffen wat het belang van landbouw 
is voor de economie. De overheid 
moet de landbouw terug in ‘the picture’ 
plaatsen. Ik stel mijn boerderij ook vaak 
open voor scholen en verenigingen, 
mensen van alle leeftijden kunnen dan 
met hun eigen ogen zien van waar de 
melk komt die ze ’s morgens gedronken 
hebben. Het is mijn manier om hen te 
laten inzien dat onze sector altijd een 
belangrijke rol zal blijven spelen.

Wat is de link tussen je landbouwach-

tergrond en je politieke bezigheden?
Mijn politieke carrière staat voorna-
melijk in het teken van de landbouw. 
Ik ben al 8 jaar gemeenteraadslid en 
probeer zo de belangen van de Maarke-
dalse landbouw te behartigen. De keuze 
voor CD&V is niet toevallig, het is nog 
altijd de partij die het nauwst betrokken 
is bij de landbouw. Ik ben ook niet de 
enige met een landbouwachtergrond in 
onze lokale partij, het grootste deel van 
onze mensen heeft wel iets te maken 
met de sector. CD&V kiest duidelijk de 
kant van de landbouw. Andere partijen 
zijn eerder verdeeld over of  reageren 
afwachtend op landbouwkwesties. Ik 
ben dan ook blij dat CD&V de minister 
van landbouw in haar rangen heeft. De 
verwachtingen zijn groot maar ik ben er 
gerust in. Ja, er is nog toekomst voor de 
landbouw. Ook in Maarkedal!

Dit is een verkorte versie. Lees het volledige 
interview op onze website!



Heeft u een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&V- 
werking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? 
Aarzel niet en ga de conversatie aan!

cdenv.maarkedal@gmail.com

Uw nationale contactpersoon  
Sam van CD&V (sam@cdenv.be)
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be 

Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is  
heel eenvoudig: 
www.cdenv.be/doe-mee/ 
lid-worden

Volg ons op Facebook:  
www.facebook.com/cdenv
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De pot verwijt de ketel …
Het rommelt al een tijdje in de politie-
zone Brakel. Het begon in april wan-
neer de politiebegroting 2012 moest 
goedgekeurd worden. Deze begroting 
werd toen nipt aangenomen, de Maar-
kedalse meerderheidspartijen stemden 
echter tegen. Zij vonden de bijkomende 
financiële lasten te hoog. Politieraadslid 
Danny Provost: “Merkwaardig! Open VLD 
heeft zich in de vorige legislaturen altijd een 
fervent voorstander getoond van de plannen 
voor de nieuwe politiekazerne ondanks de 
kritische bemerkingen van o.a. CD&V. Het 
was nochtans  van in het begin duidelijk dat 
dit project zwaar zou wegen op de gemeente-
lijke budgetten.”  
CD&V Maarkedal heeft zich onthou-
den bij die stemming, de partij is van 
mening dat de extra lasten noodzakelijk 
zijn om het structurele onevenwicht 
in de begroting weg te werken. Provost: 
“Het is onverstandig om investeringen terug 
te schroeven, de veiligheid van het personeel en 

de bevolking primeert. Besparen op personeel 
is ook geen optie, de politie is nu al onderbe-
mand. Andere investeringen dienen juist om 
dat tekort weg te werken en de productiviteit 
zo te verhogen! 
De schepen van Financiën haalde 
hard uit naar de twee Maarkedalse 
CD&V-politieraadsleden die volgens 
hem verantwoordelijk waren voor een 
jaarlijkse meerkost van 60 000 euro. 
Ondertussen is de begroting herstemd 
omdat er onduidelijkheid ontstaan was 
over bepaalde cijfers. De goedkeuring 
bleef, maar de Maarkedalse Open 
VLD- en N-VA-fracties stemden nu 
voor. De lasten voor de gemeente zijn 
nu nochtans nog groter dan voorheen. 
Ook CD&V stemde voor. “Wij hadden 
ons punt al duidelijk gemaakt. Deze begroting 
moest goedgekeurd worden, er is gewoon geen 
andere optie! Open VLD en N-VA zijn 
blijkbaar van gedacht veranderd. We zijn 
benieuwd hoe de schepen nu zal reageren. Ons 
eerst persoonlijk beschuldigen en dan toch zelf  

voor stemmen, misschien 
moet hij in het vervolg eerst 
eens nadenken vooraleer hij 
anderen zomaar onterecht 
aanvalt!” vervolgt Provost.

Alle scholen mogen gratis 
gebruik maken van ‘het 
Marca’ dankzij CD&V
Bij de goedkeuring van het reglement 
werd o.a. bepaald wie de mogelijke 
gebruikers kunnen zijn. CD&V was 
vooral niet te spreken over een bepaal-
de uitzonderingsregel. De Maeseneire: 
“Gemeentescholen mogen er gratis gebruik van 
maken, andere scholen vallen uit de boot. Elke 
school moet gelijk behandeld ongeacht tot welk 
onderwijsnet ze behoort.” De meerderheid 
gaf  dit onmiddellijk toe 
en beloofde het regle-
ment aan te passen.

Meer nieuws op 
www.maarkedal.cdenv.be 

en via Facebook!

Ondertussen in Maarkedal …


