
      

  LEADER Achterhoek 

 
UITNODIGING: LEADER-café van 19:45 tot 22:00 uur 
10 maart 2016  in  Zaal Beneman, Winterswijkseweg 9, Vragender  
17 maart 2016  in  Zaal Het Onland, Rekhemseweg 175, Doetinchem 
22 maart 2016  in  Zaal De Luifel, Dorpsstraat 11, Ruurlo 
  

ER IS GELD UIT EUROPA VOOR EEN  
LEEFBAARHEIDSINITIATIEF! 
Heb je een idee voor een project dat aansluit bij onderstaande 
doelen dan kun je gebruik maken van de LEADER-
subsidieregeling.  

Doelen zijn: 
1. Bevordering van de sociale cohesie en een vitaal 
platteland.  
2. Versterking van de  circulaire economie en/of 
duurzame energie. 
3. Recreatie en toerisme versterken door betere kwaliteit. 
4. Heerlijckheid Achterhoek: Katalysator voor nieuwe 
initiatieven, innovaties en samenwerking.  
5 (Grensoverschrijdende) samenwerkingsprojecten 
 

LEADER-gebied Achterhoek 
Vanaf nu vormen de Achterhoekse gemeenten  
Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem  
(met uitzondering van de stad),  Oost-Gelre,  
Oude IJsselstreek en Winterswijk de komende  
zeven jaar samen het LEADER-gebied.  
 

Hoe werkt LEADER? 

Het antwoord op deze vraag kun je krijgen door  
naar een LEADER-café te gaan op  
10, 17 of 22 maart.  
Tot 2008 was de Achterhoek ook LEADER-gebied. 
Tussen toen en nu is er veel veranderd.  
 
Heb je een idee dat past in de LEADER-doelstellingen  
of denk je  dat het past of heb je nog geen idee,  
maar wil je je laten inspireren dan is het LEADER-café 
er ook voor jou.  
LEADER is er voor groepen bewoners, ondernemers, 
dorpshuizen, dorpsraden, buurt verenigingen en andere 
verbanden.   
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  LEADER Achterhoek 

 

Over de bijeenkomsten: 
 Alle aanwezigen ontvangen het aanvraagformulier LEADER Achterhoek met criteria.  

 We bespreken de doelstellingen die in de Lokale Ontwikkelingsstrategie staan ter 
versterking van de economie en de leefbaarheid in de Achterhoek 

 Alle aanwezigen kunnen aangeven welke vorm van ondersteuning zij verwachten van 
de Lokale Actiegroep (LAG) en de LEADER-coördinator.  

 In het interactieve programma is ruimte om initiatieven, knelpunten, ervaringen en 
tips met elkaar uit te wisselen. 

 

Programma:  
19:30  Ontvangst met koffie/thee 
19:45 Opening door Gert-Jan te Gronde, voorzitter LAG LEADER Achterhoek    
20:00 Presentatie van een afgerond LEADER-project uit Overijssel door een 
 ervaringsdeskundige 
20:30 Gesprekstafels ronde 1: 

Brainstorm projectideeën die aansluiten bij de LEADER-doelstellingen 
20:50 Terugkoppeling van de opbrengst en tijd voor koffie, thee of drankje 
21:00  Gesprekstafels ronde 2: 
           Voor deelnemers die met dezelfde LEADER-doelstelling aan de slag willen 
21:30  Vragenronde (plenair) 
22:00 Sluiting en tijd om na te praten 
 

Hulp nodig? 
Als Achterhoekse initiatiefnemer hoef je niet alles alleen te doen of steeds het wiel opnieuw 
uit te vinden. Je hebt collega’s in de Achterhoek om kennis en ervaring mee uit te wisselen. 
Er staat een Lokale Actiegroep (LAG) voor je klaar. Die bestaat uit enthousiaste 
Achterhoekers die samen met jou willen werken aan de doelstellingen van de Lokale 
Ontwikkelstrategie (LOS). 

 
Kom je ook? Meld je aan! 
Je bent van harte welkom! 
 
 
Vriendelijke groeten van de  
Lokale Actiegroep LEADER Achterhoek (leaderachterhoek@gmail.com) 

 
Document ter voorbereiding: 

Lokale 
Ontwikkelingsstrategie 
LEADER Achterhoek 

 Download 

 

Aanmeld

knop 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijmMnZn_zKAhXJCBoKHTrlCsMQjRwIBw&url=http://www.demebel.nl/index.php/omgeving&psig=AFQjCNEHuNdV6GggACgCpy6RFF0HEZI_1A&ust=1455710864454416
mailto:leaderachterhoek@gmail.com
http://www.achterhoek2020.nl/wp-content/uploads/2015/10/los-leader-achterhoek-geactualiseerde-versie-18-02-2016.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1VCWWTYL3Zxop3lpNk_1spvcpnYD4SBqwUJOck-w_lQQ/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/forms/d/1VCWWTYL3Zxop3lpNk_1spvcpnYD4SBqwUJOck-w_lQQ/edit?usp=drive_web

