Begin van verandering!
15 juli ’22
Doelen
Van het begin af hebben we het doel van de actie en gesprekken de afgelopen maanden glashelder gesteld:
•
•
•

De KDW moet uit de stikstofwet
Er moet een snelle oplossing komen voor PAS-melders
Reductie van stikstof alléén door plannen met draagvlak in de sector

Acties én lobby
De afgelopen maanden hebben we gevochten als leeuwen! Door acties op allerlei manieren en met brede
steun vanuit de samenleving. Op het scherpst van de snede of publieksgericht. Aan de tafels bij Op1 en
andere talkshows en media (ook internationaal!). Maar ook achter de schermen door op allerlei manieren
druk te zetten op de politiek om te bewegen en de voorgestelde route te stoppen! Zelfs kritische
wetenschappers keuren het stikstofbeleid in de huidige vorm áf. Er is géén draagvlak, zover is wel duidelijk.
Resultaat
Vandaag is er een begin van resultaat. Vandaag is de dag van het begin van verandering! Hoe? Dat zullen
jullie later vandaag zien en kan nog op meerdere manieren uitpakken.
Er gloort licht aan het einde van de tunnel voor PAS-melders en knelgevallen!
De KDW (Kritische Depositie Waarde) komt verder onder druk te staan als basis onder het beleid!
Jullie en onze inspanningen zijn niet voor niets! Daarom gaan we door, tot er realistisch beleid is met
draagvlak in de sector en toekomstperspectief voor jonge boeren!
Ook vanmiddag 15 uur rekenen we 15 minuten op jullie inzet! Laat je zien en horen, waar je ook bent: op
de weg, op je werk of thuis! → Kijk voor ideeën op Knoopinjezakdoek.nl
Word donateur & zet een spandoek

Vind jij het belangrijk dat er een krachtig tegengeluid komt tegen de Haagse onzin die over ons
komt? Geef ons daarvoor de gelegenheid en word HIER DONATEUR! Of zoek een spandoek uit op
Agractie en plaats die bij je huis, boerderij of op je land!
Bedankt voor jullie steun! Alléén samen zijn we sterk!

