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Breese landbouwers richten actiegroep
op
25/10/2014 om 21:24 door patrick.brebels2
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Bree - In landbouwerskringen is grote onrust ontstaan over de Programmatische
Aanpak Stikstof (PAS) die de Europese wetgever in het kader van het Natura 2000-
programma oplegt aan Vlaanderen. Alleen al in en rond Bree worden tien
landbouwbedrijven hierdoor met een sluiting bedreigd. Verenigd in het actiecomité
'Ruimte voor boeren' wil men nu op Vlaams niveau de goedgekeurde decreten
aanvechten.
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aanvechten.

Een aantal landbouwers uit de vallei van de Abeek verenigden zich in het comité 'Ruimte voor boeren'.
Ook heel wat boeren uit het Grensmaasgebied -tevens aangeduid als stikstofgevoelig gebied- sloten zich
hierbij aan. Met de hulp van een advocatenkantoor gaat men nu het decreet aanvechten of het laten
aanpasssen. "Met één enkele pennentrek komt het voortbestaan van onze familiebedrijven op de helling
te staan", aldus Roger Pouls. "Zelf heb ik een melkveebedrijf. In 2029 lopen mijn huidige vergunningen af.
Ik zal dan 61 jaar zijn: normaal gezien zouden mijn kinderen de zaak verder zetten, maar nu... Er werd een
zoekzone rond elk gebied voorzien: misschien kunnen er nog aanpassingen gebeuren. Maar zelfs
Boerenbondvoorzitter Piet Van Themsche kan ons geen uitsluitsel over de toekomst geven. In Bree alleen
al zijn er tien landbouwbedrijven in gevaar. In heel Limburg 42. Veel mensen hebben heel recent zware
investeringen gedaan: zij hebben nu een financiële strop rond hun hals."



JOBS IN DE REGIO

Welke job zoek je?

VERKOPERS (M/V)
Bijou Brigitte

Bediende Tijdelijke Handelsvenootschappen
Synergie

International Sales Manager
Hermoo Belgium

DRINGEND! MAGAZIJNIER MET ERVARING (M/V)
Accent National Logistics GENT

HR Administrator
Synergie

Civil Engineer Infrastructure
BASF Antwerpen NV

VOLTIJDS MAGAZIJNIER (M/V)
Accent Food Services HASSELT

Magazijnmedewerkers | 2-ploegen | Tessenderlo
Synergie

Studentencoach Gent (B3035)
Upgrade Service


