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Karin van der Toorn, nr 14 Ik ben Karin, geboren en getogen in 
Deventer, maar woonachtig op het 
Sallandse platteland op een gemengd 
melkvee- en vleesvarkensbedrijf.
  
Als stadse boerin weet ik hoe belangrijk 
de verbinding tussen stad en platteland 
is. Een vitaal platteland biedt ruimte aan 
 agrarische ondernemers om ons eten te  
   produceren, maar ook om te  
    recreëren en te genieten van het      
      mooie landschap! Daarbij horen 
      ‘noaberschap’, omzien naar elkaar, 
       gezellige buurthuizen en mooie 
       tradities, zoals paasvuren. 

      Mijn motto is ‘niet lullen, maar 
     poetsen’. Gecombineerd met een 
   gezonde dosis nuchter 
 boerenverstand zet ik deze 
eigenschappen graag in binnen 
Provinciale Staten voor een leefbaar 
platteland en ruimte om te ondernemen. 
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Noaberschap

Vitaal platteland

Krachtig ondernemerschap

Groene kaas, 

deze staat voor mij voor:

Een toekomstbestendige 

agrarische sector
Overijssel kent veel verschillende soorten 
bedrijven: van akkerbouw tot pluimvee, van 
gangbaar tot biologisch, van produceren voor 
de wereldmarkt, tot productie voor een 
concept of een streekproduct. De consument 
vraagt om deze diversiteit, dus dit moet in 
Overijssel worden gewaardeerd en gefacili-
teerd door passende regels en lange-termijn-
visie. Daarnaast vind ik dat voldoende 
toekomstperspectief geboden moet worden 
aan jonge boeren. 

Omzien naar elkaar is in deze tijd 
belangrijk! Vrijwilligers en mantelzorgers 
moeten zo goed mogelijk worden 
ondersteund. Op het platteland moet 
aandacht zijn voor stil leed. Daarnaast 
wil ik me graag inzetten voor financiële 
steun aan initiatieven vanuit de samen-
leving die gericht zijn op ontmoeting, 
verbinding en gemeenschapszin.

Een vitaal platteland vraagt om goede 
voorzieningen in dorpen en kernen, 
zoals scholen, bibliotheekwerk, 
pinautomaten, buurthuizen, breedband 
internet, bouw van (starters)woningen 
en sport- en andere maatschappelijke 
activiteiten. Daarnaast horen bij een 
vitaal platteland mooie tradities, zoals 
paasvuren en carbidschieten, deze 
tradities moeten mogelijk blijven!

MKB-ers en familiebedrijven zijn de 
drijvende kracht van onze economie.  
Deze ondernemers moeten voldoende 
ruimte hebben om dat te kunnen doen 
waar ze goed in zijn: namelijk onderne-
men. Ik wil me graag inzetten voor 
eenvoudiger regels, stimuleren van 
duurzame groei en innovatie. En om 
ervoor te zorgen dat Overijssel de 
MKB-vriendelijkste provincie van 
Nederland blijft!

• Verrassend en vernieuwend, 
  een frisse wind in de politiek
• Hart voor natuur, landschap 
  en biodiversiteit
• Een vitaal platteland met 
  leefbare dorpen en kernen
• Eerlijk Nederlands eten
• CDA groen om uit te delen, 
  we geven om elkaar 
• Een gezonde agrarische sector
• Ruimte om te ondernemen


