
PLATTELANDERSBOND. 
(Richting BRAAT). 

Centraal Hoofdbestuur: A. Braat, Hekelingen, Voorzitter; Mr. C. Vervoorn, 
Herwijnen, plaatsverv.-Voorzitter; K. H. van Beek, Hoeve Prinsenstee, Den Briel, 
Hoofdsecretaris-penningmeester. - 

Officieel Orgaan: De Nieuwe Plattelander. 

Program. 
I. Waken tegen elke achterstelling van het Platteland. 
z .  Vermindering van belastingen door groote bezuiniging op rijks-, provin- 

ciale- en gemeenteuitgaven; belasting naar draagkracht. 
3. Verbetering van de toestanden ten plattelande wat betreft electriciteits- 

voorziening, telefoon, watervoorziening, posterijen en veiligheid. 
4. Verbetering der verbindingsmiddelen ten piattelande. 
5 .  Vrije uitvoer van producten. 
6. Afschaffing van den Zomertijd. 
7. Vrijheid van arbeid, behoudens in voor de gezondheid schadelijke indus- 

trieën, en voor vrouwen en kinderen. 
8. Afschaffing der zegelplakkerij en der Raden van Arbeid, met behoud van de 

zorg voor ouden van dagen en invaliden. 4. 



9. 

10. 

Ekstrijding van ' overheidsmaatregelen, waardoor land- en tuinbouw in 
hunne ontwikkeling worden belemmerd. 

De uitvoering van' onvermijdelijke sociale maatregelen worde zooveel 
mogelijk gelegd in handen van organisaties van belanghebbenden met vermgding 
van overbodige ambtelijke bemoeiing. t c & o * a k h c  \ 

Voldoend en goed land- en tuinbouwonderwijs. 
Verheffing van land- en tuinbotiw, door bevordering van het vereenigings- 

wezen, bevordering van ontwatering en ontginning en ruilverkaveling, met zoo 
weinig mogelijk ambtelijke bemoeiing. Zorg voor een goeden landbouwvoorlich- 

11. 
12. 

tingsdiens t. 
13. Vermindering-va- . Ondersteuning van 

internationale pn>Epezing. 
14. van overheidsexploitatie tot h- i' e. Vermindering 

van het-mbtenaren. De sa arissen e rengen in overeenstemming tot die 
in het particuliere bedrijf. Afschaifing van Gndertoeslagen. 

Gelijke bezoldiging der ambtenaren, ongeacht hun woonplaat$ zonder 15. kiassificatie. \ 
Herzienihg der wettelijke bepalingen in zake de pacht, verhoogingder be- 

drijfszekerheid voor den pachter. Instelling van pachtcommissies als adviseerende 
en bemiddelende organen. 

Doelmatige uitvoering der landarbeiderswet, stichting van boerderijen op 
woes te gronden. 

Bestrijding der werkloosheid door productieve werkverschaffing. 
Afschaffing van rijksvoorschotten voor den woningbouw. 
Bevordering van snel en goedkoop recht en arbitrage. 
Afschaffing der bijdragen door de gemeenten te betalen in de kosten van 

inrichtingen van Hooger-, Middelbaar- en Nijverheidsondewijs in andere ge- 
meenten. - m. Geen samenvoeging van kleine gemeenten met groote steden tegen den zin 
der bevolking; handhaving der zelfstandigheid der kleine gemeenten, 
23. Instelling van een afzonderlijk ministerie van Landbouw. 
24. Geen belemmering van den handel bij bestrijding van mond: en klauwzeer. 

16. 

17. 

I 8. 
19. 
20. 
21. 


