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Lugt, Arjen van der

Van: LEADER Aanjaaggroep Weidse Veenweiden <ajg@leaderweidseveenweiden.nl>

Verzonden: woensdag 6 oktober 2021 11:08

Aan: !Griffie-oudewater

Onderwerp: Nieuwsbrief oktober 2021 - met:  14 oktober Informatie- en meedenkcafé 'Van 

dromen naar doen!'  en terugblik en vooruitblik Expeditie LEADER!

Categorieën: Ingekomen stuk

 

Nieuwsbrief 15 - oktober 2021  Deze nieuwsbrief is een uitgave van 

de LEADER Aanjaaggroep Weidse Veenweiden.    

 

Wordt deze nieuwsbrief niet goed 

weergegeven? Bekijk deze dan in 

je browser.   

   

 

 

  

 

 

Dit is de nieuwsbrief van de 

LEADER Aanjaaggroep Weidse 

Veenweiden (AJG). Hierin 

houden we je op de hoogte van 

vernieuwende initiatieven en 

ideeën, van onze 

bijeenkomsten, projecten en 

resultaten.  

 

Haak je ook aan?  

 

 

 

Agenda 2021 

   

8 oktober 2021 

Vergadering Aanjaaggroep 

 

14 oktober 2021 

Informatie- en meedenkcafé 

 

25 oktober 2021 

Expeditie LEADER Utrecht-Oost 

 

1 november 2021 

Expeditie LEADER Weidse 

Terugblik op geslaagde Expedities LEADER 
 

In september organiseerden LEADER Utrecht Oost en 

LEADER Weidse Veenweiden de allereerste 

'Expedities LEADER': op bezoek bij LEADER-projecten die in 

uitvoering zijn of al zijn afgerond. Op 20 september 

bezochten we het project Natuurlijk heel Leuk in Wijk bij 

Duurstede en op 27 september gingen we op Expeditie bij 

project Baron van Nagellhoeve in Kockengen. Met de 

naderende herfst en de steeds vroeger ondergaande zon, 

konden we nog net de laatste straaltjes daglicht benutten 

om de locaties te bekijken. 

   

Beide avonden waren er 10 á 15 deelnemers: mensen 

met plannen voor een vergelijkbaar initiatief, leden van de 

LEADER-groepen, geïnteresseerden vanuit gemeente of 

waterschap, buren, etc. Ze vonden het heel interessant om 

meer te horen over het project, waar de LEADER-subsidie 
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Veenweiden 

 

10 december 2021 

Vergadering Aanjaaggroep 

 

    

 

voor gebruikt is, hoe de initiatiefnemers bepaalde zaken 

hebben aangepakt en welke leuke en lastige dingen zij 

tegenkwamen op hun pad.  

 

Eind oktober/begin november organiseren we weer een 

Expeditie LEADER, zie hieronder voor meer informatie!  

    

 

 

Uitnodiging: online informatie- en meedenkcafé 'Van Dromen naar doen!' 
   

Op donderdagavond 14 oktober 2021 organiseren we weer een 

online informatie- en meedenkcafé 'Van dromen naar doen!'. Dit 

doen we samen met LEADER Utrecht-Oost en Leefbaarheid Kleine 

Kernen. In het café geven we uitleg over LEADER, maar ook over 

enkele andere subsidie- en ondersteuningsmogelijkheden voor 

'initiatieven van onderop'.    

 

Er zijn allerlei subsidiemogelijkheden voor initiatieven van onderop op het Utrechtse platteland. 

Ook is er vaak ondersteuning mogelijk in de vorm van meedenken, coaching of begeleiding. Dat 

kan bijvoorbeeld vanuit het Europese programma LEADER Weidse Veenweiden of LEADER 

Utrecht-Oost. Vanuit de provinciale subsidieregeling 'Leefbaarheid Kleine Kernen' is subsidie 

mogelijk voor initiatieven in kleine kernen. Ook waterschappen hebben subsidiemogelijkheden 

voor initiatieven van onderop, zoals de regeling 'Blauwe Bewonersinitiatieven' van waterschap 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en diverse subsidiemogelijkheden bij waterschap 

Vallei en Veluwe en waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Tot slot is er ook het jaarlijkse 'Kern met 

Pit', dat bewonersinitiatieven uitdaagt om een idee voor de verbetering van de buurt binnen één 

jaar te realiseren. 

 

Op 14 oktober tussen 20.00 en 21.00 uur vertellen de organisaties kort meer over deze 

regelingen en kun je per subsidieregeling in gesprek over wat die voor jouw idee kunnen 

betekenen.  

 

Bekijk de uitnodiging met programma via deze link! Deelname is gratis, de link ontvang je na 

aanmelding. Doe je mee? Meld je dan aan door een mailtje te sturen!  

 

 

Nieuwe Expeditie LEADER op 25 oktober en 1 november 2021 
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Inmiddels zijn er in Utrecht al veel LEADER-projecten uitgevoerd of in 

uitvoering. Alle reden om eens een kijkje te gaan nemen! Dit 

najaar organiseren LEADER Weidse Veenweiden en LEADER Utrecht 

Oost daarom 'Expeditie LEADER': excursies naar LEADER-projecten aan zowel de westkant als 

de oostkant van de provincie Utrecht.  

 

Na het enthousiasme over de eerste editie van Expeditie LEADER, hebben we gelijk de volgende 

Expeditie gepland: 

• Maandagmiddag 25 oktober om 16.00 uur: project 1 Kilometer Dijk in Driebergen. 

• Maandagmiddag 1 november om 16.00 uur: project Buurderij van Dam in Wilnis. 

Tijdens de expeditie laten de initiatiefnemers het project zien, vertellen ze erover en kun je ook 

meer te weten komen over hoe ze het hebben aangepakt. Een mooie gelegenheid om inspiratie 

op te doen en om handige tips te krijgen! 

  

Hieronder staat meer informatie over de beide Expedities. Het aantal plaatsen is beperkt dus 

aanmelden is noodzakelijk. Wil je mee op expeditie? Meld je dan door een mailtje te sturen!  

 

 

Maandagmiddag 25 oktober 2021 

  

Expeditie LEADER: 1 Kilometer Dijk in Driebergen 

Het project “1 Kilometer dijk” is een bewonersinitiatief dat op 

verschillende manieren het verhaal van de Langbroekerdijk 

vertelt. De weg die naast de Langbroekerwetering ligt: een wetering 

tussen Overlangbroek en Odijk, op de grens van de Heuvelrug en de 

Kromme Rijnstreek. In het project wordt ingezoomd op één kilometer van deze 

Langbroekerdijk (en zover je kunt kijken).  

 

Onder leiding van stichting De Brede Kijk (een initiatief van bewoners) is het verhaal van de 

streek opgehaald en in beeld en geluid vastgelegd. Er is in samenwerking met RTV Utrecht een 

documentaire gemaakt, er zijn diverse podcasts gemaakt en dit is allemaal te vinden op een 

interactieve website: 1kmdijk.nl. De verzamelde info wordt ook gebruikt in diverse 

educatieprojecten voor basisscholen. Door groepen studenten is eveneens nagedacht over de 

ontwikkeling van een toeristisch infopunt waarin deze gebiedsinformatie op een leuke manier 
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opgenomen kan worden.   

 

Het project heeft een enorme spin-off: een serie verhalen in de krant, er komen nog nieuwe 

podcasts, er is een poëzieroute en een boek in de maak en de documentaire is uitgezonden op 

de nationale TV en wordt nu nog regelmatig herhaald op RTV Utrecht. Erg leuk dat al deze 

informatie verzameld is en nu kan worden bewaard en doorgegeven aan volgende generaties! 

Ook beleidsmakers kunnen uiteraard hun voordeel doen met deze gebiedsinformatie! 

 

De opzet van dit project is ook voor andere regio’s (andere ‘kilometers dijk’) heel goed 

toepasbaar. Initiatiefnemers Tineke Booi en Leen Doeve vertellen hier op de thuisbasis van dit 

project (De Weide Blik in Driebergen, uiteraard aan de Langbroekerdijk) heel graag meer over. 

 

Datum:       Maandagmiddag 25 oktober 2021 

Tijd:            16:00-17:30 uur (inloop vanaf 15:45 uur) 

Locatie:      Driebergen (adres en meer informatie ontvang je bij aanmelding) 

 

Wil je mee op deze expeditie? Meld je dan voor 22 oktober aan door een mailtje te sturen! 

 

 

Maandagmiddag 1 november 2021 

  

Expeditie LEADER: Buurderij Van Dam in Wilnis 

De melkveehouderij van de familie Van Dam wordt getransformeerd 

tot een ‘buurtboerderij’: de Buurderij van Dam. De Buurderij bestaat 

uit een kinderboerderij, natuurspeeltuin, sociale activiteiten, 

melkveebedrijf en een zorgboerderij. Het doel is om generaties te 

verbinden, ontmoetingen te stimuleren en de sociale cohesie te verbeteren.  

 

De boerderij is echt een ontmoetingsplek: er is dagbesteding voor zorgvragers (de 

medewerkers) én er wordt verbinding gemaakt met de mensen uit de buurt. Laagdrempeligheid 

en gastvrijheid zijn hierbij belangrijk, het is écht een plek voor en door de buurt. De Buurderij 

laat ook op een educatieve manier zien waar ons voedsel vandaan komt en wat hierbij komt 

kijken. Mensen kunnen door de week langskomen om de boerderij te bekijken, te werken in de 

moestuin, een kopje koffie te drinken, deel te nemen aan de sociale activiteiten en eventueel 

een handje te helpen op de boerderij. Dat is het motto van de Buurderij: iedereen is welkom, 

leuk dat je langskomt! 
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Tijdens de expeditie krijgen we een rondleiding over de Buurderij en gaan we in gesprek 

met initiatiefnemer Christel van Dam over dit bijzondere project. Ga je mee? 

 

Datum:       Maandagmiddag 1 november 2021 

Tijd:            16:00-17:30 uur (inloop vanaf 15:45 uur) 

Locatie:      Wilnis (adres en meer informatie ontvang je bij aanmelding) 

 

Wil je mee op expeditie? Meld je dan voor 29 oktober aan door een mailtje te sturen! 

 

 

 

 

Aanvragen LEADER-bijdrage najaar 2021 

Er kunnen dit jaar nog aanvragen voor een LEADER-bijdrage worden ingediend! Hoe werkt 

dat ook weer bij LEADER?  

1. Kijk eens rond op onze website of je idee bij LEADER zou kunnen passen.  

2. Neem contact op met Marianne of meld je aan voor het LEADER-ideeënspreekuur 

zodat we kunnen kijken of het bij LEADER past of zou kunnen passen. 

3. Is dat het geval, vul dan een startformulier in. 

4. De Aanjaaggroep bespreekt het startformulier en bekijkt of het idee zou kunnen 

passen bij de Lokale Ontwikkelingsstrategie en de LEADER-criteria. 

5. Als dat zo is, plannen we een meedenkgesprek met een lid van de Aanjaaggroep 

om een goed beeld te krijgen van je projectidee. Vervolgens werk je het idee uit in 

een projectplan en een begroting. Hier begeleiden we je bij. 

6. Als die klaar zijn, kun je projectplan en begroting voorleggen aan de 

Aanjaaggroep voor een inschatting van de 'LEADER-waardigheid'. Deze 

'proeftoetsing' is altijd een paar weken voor de eerstvolgende indieningsdatum. 

Als de inschatting positief is, kun je de formele aanvraag gaan voorbereiden. Hier 

begeleiden we je bij. 

7. De formele aanvraag dien je in via een webportaal.  

8. Na indiening wordt de aanvraag getoetst door provincie, RVO en de 

Aanjaaggroep. 

9. Zijn alle toetsen positief, dan krijg je een subsidiebeschikking.  

10. Nu kun je aan de slag met de uitvoering van je project! 

De eerstvolgende deadline voor het indienen van een aanvraag is 15 november 2021. 

Denk je erover om een LEADER-bijdrage aan te vragen? Neem dan contact op met 

Marianne! 
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Oproep en contact 
 

Heb je een projectidee dat bijdraagt aan de nieuwe ontwikkelingsstrategie voor het 

gebied? Wil je meer informatie over LEADER? Neem dan contact op! 

 

Bel met onze coördinator: 

Marianne Breedijk: 06 - 225 663 81 

 

E-mail ons op: 

ajg@leaderweidseveenweiden.nl  

 

Kijk op de website! 

Of volg ons op onze sociale media kanalen: 

Op Twitter: @LEADER_WVW  

Op Instagram: @LEADER_WVW 

Op Facebook: LEADERWVW 

óf op LinkedIn: LEADER Weidse Veenweiden 

 

 
 

COLOFON 

Foto’s:  Maike van der Maat, Marianne Breedijk, Sebastiaan ter Burg, Michelle Poort, RTV 

Utrecht, Buurderij van Dam 

Ontwerp huisstijl: Reset Media, IJsselstein 

Ontwerp nieuwsbrief: Cabomba, Nijverdal 

 

Copyright © 2021 LEADER Aanjaaggroep Weidse Veenweiden, Alle rechten voorbehouden.  

 

 

Je ontvangt deze e-mail omdat je betrokken bent bij LEADER in de Weidse Veenweiden 

(Utrecht-West). 

 

Ons adres is: 

LEADER Aanjaaggroep Weidse Veenweiden p/a Postbus 194 Utrecht, 3500 AD Netherlands  

 

Deze nieuwsbrief naar een grote groep doorsturen? 

Plak dan deze link in een lege e-mail en stuur die door! 

  

de nieuwsbrief naar één iemand doorsturen    inschrijven voor de nieuwsbrief  
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uitschrijven voor de nieuwsbrief    je gegevens bijwerken  

 

 
  

 

 

 


