
Beste Collega's 

Wij, drie gewone onafhankelijke landbouwers, lopen al meerdere weken rond met de 

gedachten om eens een bezoek te brengen aan het provinciehuis Gelderland in Arnhem. 

Al sinds het sneuvelen van de PAS, meer dan een jaar geleden, zitten wij in onzekerheid. 

Niet enkel de knelgevallen hebben de beloofde toezegging nog niet definitief, maar ook vele 

andere zaken over het stikstofprobleem baard ons grote zorgen! 

Nu en ook zeker voor de toekomst. 

Onze doelstelling was alle sectoren organiseren, alle punten in beeld brengen en samen sterk 

naar Arnhem met een duidelijke boodschap. En met resultaat naar huis! 

Naar enig informeren bij bestuurders van verschillende sectoren was de medewerking groter 

dan gedacht.Na een daadwerkelijke uitnodiging richting alle verschillende sectoren, viel alles 

in één keer op zijn plaats. 

Waar het landelijke landbouwcollectief in juni stranden, hield het Gelderse collectief het 

hoofd koel en zette door. 

Samen zijn ze al geruime tijd bezig met overleg in Arnhem met gedeputeerde Peter Drenth. 

Tot op heden een goede samenwerking, maar (nog) niet met het gewilde resultaat. 

Het L.c. GLD had de nodige knelpunten al op een rij om aan te bieden aan gedeputeerde 

Drenth. 

Dit heeft naar veel goed overleg geleid tot een goede samenwerking met duidelijke afspraken 

tussen ons en L.c. GLD om deze punten openbaar en met steun van ons, jullie en met 

gedeputeerde Drenth te bespreken.  

Om dit symbolisch eventueel te ondersteunen vragen wij ieder een oude sleutel mee te nemen.  

Het doel van de sleutel is bij niet het gewenste resultaat de sleutels van onze bedrijven te 

overhandigen aan gedeputeerde Drenth. 

De huidige voorstellen zullen leiden tot leegloop en verpaupering van Gelderland, ook de 

werkgelegenheid die de agrarische sector tewerkstelt zal daarmee ten einde komen. 

Kortom genoeg gegronde redenen om gehoor te geven aan onze knelpunten zodat we weer 

met sleutel huiswaarts kunnen keren! 

Laat het vooraf een waarschuwing zijn voor deze genoemde punten!   

 

Wij willen graag bij deze alle collega's uitnodigen om het L.c. GLD en ons aanstaande 

dinsdag 1 December van 11.00 uur tot 15.00 uur te steunen bij het provinciehuis in 

Arnhem! 

 

Voorwaarden! 

 - In goed overleg met gemeente Arnhem, L.c. GLD en politie is geconcludeerd dat, met de 

corona maatregelen in acht nemende, het plein voor het provinciehuis voldoende ruim is om 

ons te huisvesten. 

- Houdt voor uzelf de corona maatregelen in acht. 

- Trekkers zijn niet toegestaan en gewild! Door de beperkte ruimte rondom het provinciehuis 

het vrijlaten van het plein voor het provinciehuis i.v.m. de bezoekers is dit niet te realiseren 

om alles te kunnen parkeren, dit is ook in overleg met politie en gemeente Arnhem 

geconcludeerd besproken en vervolgens ook afgesproken. 

- Het L.c. GLD en wij willen bovendien voorkomen dat onze duidelijke boodschap voor nu en 

onze toekomst ondersneeuwt door logistieke problemen door trekkers en lawaai. Hierdoor zal 

ook vertraging  in het programma kunnen ontstaan, dus daarom de oproep tot geen trekkers, 

maar wel tot aanwezig zijn. 



- We zijn de wijzen uit het Oosten met respect voor mens en dier en waardering en respect 

voor elkaar, houd elkaar in de gaten, heb respect voor sprekers, elkaar, politie en organisatie; 

laat door problemen niet de boodschap onder sneeuwen! 

Wij hopen samen met het Gelderse Landbouw Collectief en de aanwezigen onze zorgen op 

een nette manier toch duidelijk te kunnen uiten, en met een goed resultaat huiswaarts te keren. 

 Onze zorgen zijn niet voor niets, jullie zorgen ook niet! 

Massaal aanwezig zijn is vanzelfsprekend een boodschap duidelijk maken! 

(vergeet uw sleutel niet) 

 Wij hopen op een goede opkomst van collega's uit heel Gelderland. 

  

Met vriendelijke groet 

Jarno Meulenbeek, Jos Bolk en Sjaak Christiaanse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


