
 

LEADER	helpt!	
Verbinden,	samenwerken,	innoveren,	transformeren….

LEADER stimuleert een duurzame plattelandseconomie in Zuidwest Twente door te 

verbinden, samen te werken, te innoveren en te transformeren. Onze missie is om via 

samenwerken en verbinden de uitdaging aan te gaan om Zuidwest Twente sociaal en 

economisch vitaal te houden. Dat is de kern van onze Lokale Ontwikkelingsstrategie! 

Europees Landbouwfonds voor 

Plattelandsontwikkeling:  

Europa investeert in zijn platteland

De Lokale Ontwikkelingsstrategie 

De doelstellingen in de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) zijn: 

A. Het behouden en creëren van levendige gemeenschappen

Kwalitatief hoogwaardige voorzieningen (kwaliteit gaat voor kwantiteit), 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

Faciliteren economische initiatieven in het buitengebied, leveren van een bijdrage aan

arbeidsplaatsen in het buitengebied, kijken naar bestaande locaties (transformeren),

economische groei, behoud of groei van werkgelegenheid.

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

Stimulering verbinden en samenwerking van bestaande initiatieven, gezamenlijke profilering van

lokale ondernemingen, realiseren van stad-land arrangementen, regio-overschrijdende

toeristische activiteiten, kansen aangrenzende regio's in Duitsland benutten, economische groei

in de sector; behoud of groei van werkgelegenheid.

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

Samenwerking, kennisuitwisseling en innovatie met betrekking tot landbouw, voedselproductie

en stad.

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



Hoe werkt het? 
Kern van LEADER is het werken van onderop. Iedereen kan bij de LAG terecht met een projectidee 

dat meehelpt om de Lokale Ontwikkelingsstrategie te realiseren.  

Elk projectidee wordt besproken in de LAG en die bekijkt met de idee-eigenaar hoe het idee het 

beste verder kan worden geholpen. Zodra het projectidee uitvoeringsgereed is, kan er een financiële 

bijdrage worden aangevraagd. Een financiële bijdrage bedraagt 50% van de projectkosten. De 

bijdrage is minimaal €30.000 en maximaal €100.000. Een kwart van de bijdrage moet door een 

gemeente of waterschap worden bijgedragen.  

Na de aanvraag toetst de LAG het project aan de criteria in de Lokale Ontwikkelingsstrategie. Als het 

project voldoende punten haalt én er voldoende budget is, krijgt het project de gevraagde bijdrage. 

De eerstvolgende mogelijkheid om bij de provincie een financiële bijdrage aan te vragen is tussen 1 

oktober en 31 oktober 2018. De coördinatoren van de LAG kunnen daarbij ondersteunen.   

Wat bieden we? 

De Lokale Actie Groep (LAG)  is een groep betrokken mensen die wonen, werken en/of ondernemen 

in het gebied. De LAG wil samen met vernieuwers in Zuidwest Twente stappen te maken naar een 

waarde(n)volle streek. Daarvoor jaagt de LAG vernieuwingen aan, verbindt ze netwerken en ideeën 

en spoort ze aan tot uitwisseling van kennis en ervaring. 

Dat doet ze door: 

• inspirerende bijeenkomsten te organiseren

• door het meedenken met de ontwikkeling van een idee

• door het financieel ondersteunen van projecten die bijdragen aan de Lokale

Ontwikkelingsstrategie.

Heb je een vernieuwend idee dat bijdraagt aan de 

doelen in de Lokale Ontwikkelingsstrategie? Wil je 

een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage? 

Neem dan contact op met één van onze coördinatoren of 

LAG-leden of kom naar één van onze bijeenkomsten!  

Meer informatie? Kijk op www.leaderzuidwesttwente.nl 

Contact 

Bel met de Leadercoördinatoren:  

Maarten Scherrenburg: 06 - 45 22 50 26 

Marianne Breedijk: 06 - 225 663 81 

lag@leaderzuidwesttwente.nl 

www.leaderzuidwesttwente.nl 

http://www.leaderzuidwesttwente.nl
http://www.leaderzuidwesttwente.nl

