
Info- en Netwerkmoment 
LEADER Meetjesland 

 
25 februari 2019 – SOCK Kaprijke 



Programma 
• Verwelkoming door gedeputeerde Grillaert 
• Kadering LEADER 
• Toelichting subsidiekanalen 
• Promotoren aan het woord 

– Gek op Groen 
– Jong Geweld in ‘t Meetjesland 

• Speeddate 
• Netwerkreceptie 

 



KADERING LEADER 



LEADER? 
• LEADER = Liaison Entre Actions de Dévelopement de 

l'Economie Rurale  
• LEADER is methodiek om aan regionale ontwikkeling te 

werken 
• De Lokale Ontwikkelingsstrategie bevat de doelstellingen en 

acties voor die regionale ontwikkeling 
• De Plaatselijke Groep waakt over de uitvoering van die 

ontwikkelingsstrategie 
 



LEADER? 
• Plaatselijke Groep is samengesteld uit publieke en private 

spelers uit de regio 
• Plaatselijke Groep lanceert subsidieoproepen om uitvoering 

te geven aan de lokale ontwikkelingsstrategie 
• Plaatselijke Groep neemt initiatieven om aan 

regiodynamisering te werken 
 



LEADER-waarden 





Wie beheert LEADER administratief? 
• Plattelandsloket Provincie Oost-Vlaanderen  

– Onderdeel van Dienst Landbouw en Platteland 
– Samengesteld uit 1 coördinator, 1 beleidsmedewerker, 3 LEADER-

coördinatoren en 1,5 administratieve ondersteuning 
– Beheer van subsidiemaatregelen LEADER en provinciale projecten 
– Daarnaast ook inhoudelijke werking rond plattelandsthema’s al dan 

niet binnen projecten 

• Vlaamse Landmaatschappij (VLM) Dienst Plattelandsbeleid 
 



TOELICHTING SUBSIDIEMAATREGELEN 



Toelichting subsidiemaatregelen 
LEADER-projecten Provinciale projecten 

Passen binnen de Lokale 
Ontwikkelingsstrategie voor LEADER 

Meetjesland 

Passen binnen het Uitvoeringsplan voor het 
Oost-Vlaamse Platteland 

€ 903.000 € 1.300.000 

Geen beperkingen op basis van type 
rechtspersoon 

Enkel openbare besturen, openbare 
structuren en vzw’s 

• Aanmelden tegen 2/4/2019 12u  
‘s middags 

• Indienen tegen 1/10/2019 12u  
‘s middags 

 

• Aanmelden tegen 2/4/2019 12u  
‘s middags 

• Indienen tegen 1/10/2019 12u  
‘s middags 



LEADER-projecten 
• Projecten passen binnen Lokale Ontwikkelingsstrategie 
• 3 thema’s: 

– Thema 1: Profilering en Promotie van Streekidentiteit 
– Thema 2: Leefbare Dorpen 
– Thema 3: Startende en Jonge Rurale Ondernemers 

• Onder elke thema vind je doelstellingen en acties terug 
 
  



Thema 1: Profilering en Promotie van 
Streekidentiteit 

• D1: Valoriseren en beschermen van de open ruimte 
– Regionale planning (bijv. Onthaalplan Landschapspark Drongengoed RLM) 
– Economische meerwaarde van open ruimte 
– Zoeken naar positieve en constructieve samenwerking tussen landbouw en landschap/natuur 

om de open ruimte te ontwikkelen/vrijwaren/…  
– … 

• D2: Duurzaamheid en lokale productie als strategie om de identiteit van het Meetjesland als 
agrovoedingsregio te versterken 

– Inzetten op lokale consumptie (o.a. door sensibilisering) 
– Elke inwoner ambassadeur (bijv. Proef het Meetjesland Plattelandscentrum) 
– … 

  



Thema 2: Leefbare Dorpen 
• D1: Toegang tot Grondrechten 

– Ontwikkelen vervoersmogelijkheden voor vervoersafhankelijken 
– Innovatieve benaderingen voor verdwijnende dienstverlening 
– Stimuleren van lokale werkgelegenheid (re-integratie van landbouwers in nood) (Bijv. Mobiliteit Werkt Puuur CVBA) 
– … 

 
• D2: Actief Burgerschap en Participatie 

– Uitwerken en integratie van participatiemethodieken (Bijv. Samen Dorpen Toekomst Geven Landelijke Gilden) 
– Als overheid buurten, wijken of dorpen actief betrekken bij beleidsbeslissingen 
– … 

 
• D3: Sociale Cohesie, Samenleven en Buurtidentificatie 

– Stimuleren van informele zorg en vrijwilligerswerk 
– Initiatieven rond dorpsbinding opzetten 
– … 

 



Thema 3: Startende en Jonge Rurale Ondernemers 
• D1: Stimuleren van jonge mensen om ondernemer te worden of te blijven in een rurale omgeving 

– Werken met peter-/meterschap: netwerken van jonge ondernemers verbinden met 
netwerken van mensen die reeds langer aan de slag zijn.  

– Scholen en vormingsinitiatieven uit de regio betrekken om ruraal (ecologisch) 
ondernemerschap te stimuleren 
 

• D2: Stimuleren van nieuwe vormen van ondernemen op basis van de landelijke identiteit 
– Demoprojecten van multimodale landbouwbedrijven opzetten 

 



Thema 3: Startende en Jonge Rurale Ondernemers 
• D3: Stimuleren van samenwerking en nieuwe samenwerkingsvormen tussen rurale ondernemers onderling, maar ook tussen 

rurale ondernemers, gemeenten en andere actoren 
– Verbindingen leggen met de steden uit de omgeving (bv. Gent en Brugge) om overkoepelend te werken en 

marktopportuniteiten te ontdekken.  
– Creëren van samenwerkingsverbanden vanuit rurale ondernemers met toeristische actoren, met 

landbouworganisaties, thuisverwerkers, …  
– Begeleiden van trajecten rond groepsaankopen of ‘samen-verkoop’ op bedrijven (Bijv. Samen Sterk Provinciaal 

Centrum voor Groententeelt) 
– … 
 

• D4: Stimuleren van competentieontwikkeling bij jonge of startende ondernemers 
– Begeleidingstrajecten opstarten voor jonge en startende ondernemers in hun zoektocht naar informatie 
– Uittesten van nieuwe methodieken voor bijv. ervaringsuitwisseling 
– … 

 
 



Provinciale Projecten 
• Projecten passen binnen Uitvoeringsplan voor het Oost-Vlaamse Platteland 
• 5 thema’s: 

– Thema 1: Ondernemen 
– Thema 2: Armoede en Welzijn 
– Thema 3: Erfgoed en Toerisme op het Platteland 
– Thema 4: Klimaatneutraal Oost-Vlaanderen 
– Thema 5: De Open Ruimte Vrijwaren en Ontwikkelen 

• Onder elke thema vind je doelstellingen en acties terug 
 
  



Thema 1: Ondernemen 
 

• Inzetten op de professionalisering van ondernemers binnen de Korte Keten 
• Laagdrempelige projecten rond voedseloverschotten van lokaal geproduceerd 

voedsel (Bijv. Project Restjesredders Natuurpunt en Partners Meetjesland) 
• Diversificatie van landbouwactiviteiten ten voordele van de lokale gemeenschap 



Thema 2: Armoede en Welzijn 
 

• Versterken van laagdrempelige geestelijke gezondheidszorg op het platteland. 
• Sensibiliseren en begeleiden van land- en tuinbouwers met bedrijfstechnische of 

psychologische problemen.  
• Aanpakken van kinderarmoede op het platteland 
• Multifunctionele ontmoetingsplaatsen 

– Binnenruimte: max. € 150.000 (max. 33% subsidie) (bijv. Kasteelhoeve Poeke Aalter) 
– Buitenruimte: max. € 50.000 (max. 65% subsidie) (bijv. Gek op Groen Basisschool Kruipuit 

Maldegem) 
 
 Participatie + Ruimtelijke Kwaliteit! 



 



Thema 3: Erfgoed en Toerisme op het Platteland 
• Ondersteunen van kleinschalige minicampings en kampplaatsen voor de jeugd op land- en 

tuinbouwbedrijven in plattelandsgebieden door promotie, begeleiding en kwaliteitsbewaking 
• Ondersteunen van activiteiten voor zorgtoerisme op het platteland in de publieke ruimte 
 (Geen klassieke groene zorg!) 
• Ondersteunen van het proces tot openstellen van privédomeinen voor recreatie 
• Begeleiden van herbestemming van kerken, kerkhoven en begraafplaatsen naar een 

gemeenschapsvormende functie 
• Inzetten op het geheel van karakteristieke kenmerken van een streek, die binnen de streek voor 

verbondenheid zorgen 
• Uitvoeren van kleinschalige investeringen (op het publieke domein) in de omgeving van 

jeugdverblijven op het Oost-Vlaamse platteland aantrekkelijker te maken als kampplaats 
 (Bijv.: Speel-eet-beleef bossen voor Oost-Vlaamse Jeugdverblijven BOS +) 



Thema 4: Klimaatneutraal Oost-Vlaanderen 
 

• Uitwerken van acties rond draagvlakvergroting, betrokkenheid, participatie en bewustmaking van 
klimaatgerelateerde problemen (bijv.: In kaart brengen van de waterbeschikbaarheid voor de Oost- 

 Vlaamse land- en tuinbouwsector Provinciaal Centrum Groenteteelt) 
• Uitwerken van pilootprojecten die een innovatieve kringloop inzake water, energie en eiwitbronnen 

aanleggen door het gebruik van reststromen 
• Het uitwerken van acties die de negatieve effecten van plantaardige en dierlijke overlastsoorten en 

invasieve soorten op de inheemse fauna & flora verminderen  



Thema 5: Open Ruimte 
 

• Gebiedsgerichte oefening met betrekking tot economische activiteiten in leegstaande gebouwen op het platteland 
• Gebiedsgerichte oefeningen om tot een uniforme vergunningswijze van activiteiten in voormalige agrarische infrastructuur 

te komen 
• Het opstellen en/of uitvoeren van functietoekenningsplannen voor plattelandswegen kan als dit conform of ter verbetering 

is van de gemeentelijke mobiliteitsplannen 
• Landschappelijke integratie van land- en tuinbouwbedrijven en paardenhouderijen realiseren door samenwerking, 

vertrekkend vanuit een totaalconcept en kwaliteitsvolle agrarische architectuur (bijv. Paard in het Landschap van de 
verschillende Oost-Vlaamse Regionale Landschappen) 

• Het ontwikkelen van laagdrempelige draaiboeken en vormingen voor gemeenten en lokale actoren rond beheer van het 
buitengebied 

• Uitbouwen van alternatieve financieringssystemen om het landschap/de streek te onderhouden en op te waarderen.  
• Een vernieuwende toepassing van de methodiek van het Loket Onderhoud Buitengebied  

 
 
 



Informatie Oproepen 
• Budget cofinanciering LEADER: 903.000 
• Budget Provinciale Projecten: 1.343.097 

– Omgevingskwaliteit: 799.483 
– Platteland Plus: 543.614 

• Projectduur: max. 2,5 jaar 
• Cofinanciering: max. 65 % 
• Projectbudget: max. 1.000.000 (excl. BTW) 
 

 

  



Traject indiening en beoordeling projecten 
• 25 februari: infomoment + speeddate 
• 14 maart: workshop inrichting ontmoetingsplaatsen (PCS Destelbergen) 
• 2 april: aanmelding projectidee  
  via website www.plattelandsloket.be 
  na aanmelding ontvang je advies 
• 1 oktober: definitieve indiening via E-loket VLM 
• Na indiening volgt eerste “lezing”  
  voor LEADER: korte presentatie aan Plaatselijke Groep 

• December: definitieve beoordeling projecten 
• Startdatum projecten: 1 januari 2020 
 

http://www.plattelandsloket.be/


Naar een goed projectidee… 
• Komt mijn idee in aanmerking? 

– Zie Lokale Ontwikkelingsstrategie (LEADER) en Uitvoeringsplan (OKW/P+) op 
www.plattelanksloket.be 

– Contacteer je plattelandscoördinator  
• Zoek partners! Belang van samenwerking! 
• Laat je inspireren! 

– Netwerkevent Leader – vandaag 
– Inspiratiesessie “participatie & ruimtelijke kwaliteit” – 14 maart  
– Kijk naar voorbeelden in andere regio’s, provincies, buitenland, … 

http://www.plattelanksloket.be/


Van projectidee naar project 
• Aanmelden projectidee  

– Ten laatste op woensdag 2 april 2019 om 12u ‘s middags! 
– Aanmeldingsformulier te vinden op www.plattelanksloket.be  

• Daarna: advies en begeleiding door Plaatselijke Groep & Plattelandsloket 
– Na aanmelding ontvang je een advies 
– Verdere advisering via telefoon, e-mail en overleg 
– Ideeën met ruimtelijke impact komen mogelijks voor de Kwaliteitskamer 
– Begin september opleiding projectindiening via het E-loket (gaat in op technische en 

inhoudelijke aspecten) 

• Definitieve indiening 
– Ten laatste op maandag 1 oktober 2019 via E-loket VLM 

http://www.plattelanksloket.be/


Naar een beoordeeld project… 
• Eerste beoordeling – eind oktober/november 

- LEADER-projecten door Plaatselijke Groep 
- OKW/P+-projecten door Technische Werkgroep 

• Aanpassingen:  
Mogelijkheid tot aanpassen project 

• Definitieve beoordeling – begin december 
- LEADER-projecten door Plaatselijke Groep 
- OKW/P+-projecten door Provinciaal Managementcomité 

• Startdatum projecten = 1 januari 2020 



Projectuitvoering 
Waaraan zou u meer tijd besteden indien u opnieuw zou indienen? 



PROMOTOREN AAN HET WOORD 



Ervaringen van promotoren 
 

• Gek op Groen – Ontmoetingsplaats in Maldegem 
  Piet De Meester, Anneleen Van den Bossche en Nico Willemarck 
  
 
• Jong Geweld in ‘t Meetjesland – Belevingsonderzoek bij jongeren 
  Gianni Focquaert 

 
 



SPEEDDATE 



Speeddate 
 

• 3 ronden van 20 minuten 
• 11 tafels 

– 2 Technische vragen/projectideeën 
– 2 Armoede en Welzijn 
– 2 Leefbare Dorpen 
– 1 Klimaatneutraal Oost-Vlaanderen 
– 1 Profilering en Promotie Streekidentiteit 
– 1 Startend en Jong Ruraal Ondernemerschap 
– 1 Open Ruimte en Mobiliteit 
– 1 Erfgoed en Toerisme + diverse thema’s 

• Tafelnummers op naametiket 
• 4-6 personen per tafel 

 
  
 

 
 



Tips Speeddate 
 

• Duid een gespreksleider aan die het gesprek in goede banen leidt 
• Duid een timekeeper aan die de tijd in het oog houdt. Elke ronde telt 20 minuten 
• Laat iedereen zich kort voorstellen 
• Luister naar eventuele projectvoorstellen 
• Sta open voor eventuele samenwerkingen 
• Formuleer nieuwe projectideeën 
• Groepen zijn zoveel mogelijk samengesteld op basis van themakeuzes bij 

inschrijving 
 
  
 

 
 



Dank voor uw aandacht! 
Succes! 
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