
 

LEADER-cafés voorjaar 2017 
Dinsdag 23 mei 2017 - De Poppe, Holterweg 23 in Markelo 

Maandag 26 juni 2017 - Het Punt, Burgemeester Koetjestraat 2-4, Vroomshoop

Zet jij je in voor een duurzame plattelandseconomie in Zuidwest Twente? Heb jij ideeën 

die bijdragen aan levendige gemeenschappen, het versterken van bedrijvigheid in het 

buitengebied, de promotie van Zuidwest Twente of aan het verbinden van stad en 

platteland? Of wil je je laten inspireren door ideeën van anderen?

Kom dan op 23 mei of 26 juni naar het LEADER-café!

Programma 

19.45 Inloop met koffie/thee 

20.00 Welkom door de dagvoorzitter  

 Wat is LEADER en wat is de strategie voor de periode 2016 - 2020? 

 Inspiratie! - door wisselende sprekers 

20.30 Pitches van projectideeën 

21.00 Start gesprekstafels over projectideeën 

21.30 Terugkoppeling van de opbrengst en vervolg 

21.45 Doorpraten - napraten - borrel - open einde… 

 

Het LEADER-café op 26 juni heeft een speciaal thema: “Profilering van Zuidwest Twente als boeiende 

omgeving voor recreant en toerist” en wordt samen georganiseerd met de gemeente Twenterand. 

Kom je ook? Van harte welkom! Meld je aan! 

Dat kan tot één dag van tevoren via lag@leaderzuidwesttwente.nl of via 06 - 225 663 81. Meer 

informatie staat op de achterzijde van deze uitnodiging of op www.leaderzuidwesttwente.nl  

Europees Landbouwfonds voor 

Plattelandsontwikkeling:  

Europa investeert in zijn platteland

Uitnodiging
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Wat is LEADER? 

LEADER is een Europees programma waarin het gaat om de ontwikkeling van het platteland en om het 

werken ‘van onderop’. Een groep betrokken mensen in Zuidwest Twente, de Lokale Actie Groep (LAG), 

heeft daarvoor een strategie opgesteld. Iedereen met een projectidee dat aansluit bij die strategie kan bij 

de LAG terecht voor hulp, meedenken, contacten leggen en/of een financiële bijdrage.

Europees Landbouwfonds voor 

Plattelandsontwikkeling:  

Europa investeert in zijn platteland

Wat is de strategie? 

LEADER stimuleert een duurzame plattelandseconomie door te verbinden, samen te werken, te innoveren 

en te transformeren. De doelstellingen in de strategie zijn: 

A. Het behouden en creëren van levendige gemeenschappen  

Hierbij gaat het om kwalitatief hoogwaardige voorzieningen, behoud en herbestemming (basis) 

voorzieningen, verbeteren bereikbaarheid (basis)voorzieningen, zowel digitaal als fysiek, bevorderen 

zelfstandigheid lokale voorzieningen. 

B. Het versterken van bedrijvigheid in het buitengebied  

Hierbij gaat het om het faciliteren van economische initiatieven in het buitengebied, het 

transformeren van bestaande locaties, het bevorderen van economische groei en het behoud of de 

groei van werkgelegenheid. 

C. De profilering van Zuidwest Twente als een boeiende omgeving voor recreant en toerist  

Hierbij gaat het om het stimuleren van verbinding en samenwerking tussen bestaande initiatieven, 

gezamenlijke profilering van lokale ondernemingen, het realiseren van stad-land arrangementen, 

regio-overschrijdende toeristische activiteiten, het benutten van de kansen van aangrenzende regio's 

in Duitsland, het stimuleren van economische groei in de sector en het behoud of de groei van 

werkgelegenheid. 

D. Het verstevigen van de relatie tussen landbouw, voedsel en stad 

Hierbij gaat het om samenwerking, kennisuitwisseling en innovatie met betrekking tot landbouw, 

voedselproductie en stad.  

De Lokale Ontwikkelingsstrategie is te vinden op www.leaderzuidwesttwente.nl 

Voor welk gebied geldt de strategie? 

Het LEADER-gebied bestaat uit het landelijk gebied van de 

gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, 

Hengelo, Hof van Twente, Rijssen-Holten, Twenterand en Wierden.   

Vragen? Meer informatie? 

Bel met de LEADER-coördinatoren:  

Maarten Scherrenburg: 06 - 452 250 26 

Marianne Breedijk: 06 - 225 663 81 

Of mail naar: lag@leaderzuidwesttwente.nl 

Kijk op: www.leaderzuidwesttwente.nl 

En/of volg:               @LeaderZwTwente
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