
 

Nieuwsbrief 19 - november 2022  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 aan!  

 

Agenda 

   

8 maart 2023 

LOSmaak Café 1 

 

14 maart 2023 

Online napraatsessie 1 

 

16 maart 2023 

LOSmaak Café 2 

 

22 maart 2023 

Online napraatsessie 2 

 

30 maart 2023 

LOSmaak Café 3 

 

5 april 2023 

Online napraatsessie 3 

 

14 april 2023 

Laatste aanvragen van deze periode ingediend! 
 

Half november 2022 zijn de laatste vier aanvragen van deze 

LEADER-periode ingediend. Als die ook worden 

goedgekeurd hebben in totaal 26 projecten een LEADER-

bijdrage gekregen!  

 

In deze periode hebben we 

veel initiatiefnemers verder 

geholpen met tips, contacten of 

bereik in een café of nieuwsbrief. 

Daarvan hebben 22 initiatieven een LEADER-bijdrage 

gekregen en zijn er nog vier aanvragen in behandeling. Als 

die ook worden goedgekeurd, zorgen die projecten samen 

voor ruim € 9 miljoen investeringen in het platteland van 

Utrecht-West! Alle 26 zijn het inspirerende en vernieuwende 

projecten van onderop die bijdragen aan het versterken van 

de relatie tussen stad en land. Daarnaast dragen ze bij aan 

voedsel van dichtbij, aan sociale innovatie en/of aan korte 

ketens en kringlopen en verduurzaming van dorp of streek. 

 

Met deze projecten is het budget voor de LOS 2016 - 2022 

meer dan besteed. Voor de laatste aanvragen hebben we 

ook gebruik mogen maken van resterend budget van 

LEADER Utrecht-Oost en van LEADER Zuid- Limburg.  

 

Maar we zijn nog niet klaar! We gaan dit jaar nog enkele 

expedities organiseren en na de zomer organiseren we een 

https://mailchi.mp/e37af44d2ce8/nieuwsbrief-februari-2023-met-laatste-aanvragen-van-deze-periode-ingediend-en-het-maken-van-een-nieuwe-los-voor-2023-2027-gaat-van-start?e=d175dcf86e
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Vergadering Aanjaaggroep 

 

   

 

feestelijke slotbijeenkomst waarin we de projecten in het 

zonnetje zetten en het stokje overdragen aan een nieuwe 

Aanjaaggroep. Daarover meer in de volgende nieuwsbrief!  

    

 

 

Doe mee met het maken van een nieuwe LOS voor 

Weidse Veenweiden!  
 

Wij zijn LOSmakers Martijn Plomp en Koen van Zwieten en wij 

kunnen jouw hulp goed gebruiken! We gaan een nieuwe Lokale 

Ontwikkelingstrategie (LOS) voor het gebied Weidse 

Veenweiden maken en daarvoor horen we graag van jullie wat 

je belangrijk vindt voor het platteland van Utrecht-West. Wat 

speelt er en waar liggen kansen? Wat zijn doelen waar nieuwe LEADER-projecten straks 

aan moeten bijdragen? 

 

Tijdens drie gezellige en inhoudelijke LOSmaak Cafés gaan we hier met elkaar mee aan 

de slag. Dus: kom ook en steek je licht op, bepaal mee waar het geld de komende jaren 

aan wordt besteed en vergroot je netwerk!  

 

Datum:       Woensdag 8 maart 2023 - Donderdag 16 maart - Donderdag 30 maart 

Tijd:            19:30-21:30 uur (netwerkborrel tot 22:00 uur) 

Locatie:      verspreid over het gebied - wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt 

 

Kun je niet bij een of meer LOSmaak Cafés zijn? Haak dan online aan! Na elk Café 

organiseren we een online napraatsessie waarin je alsnog input kunt leveren (zie agenda 

bovenaan). En er komt binnenkort een online prikbord waar je kunt bijdragen aan de 

nieuwe LOS.  

 

Door middel van deze cafés en napraatsessies en input die iedereen via de website kan 

inbrengen, willen we een zo breed mogelijk beeld krijgen van wat er speelt in het gebied 

en welke kansen er liggen. Alleen zo kunnen we een goede nieuwe LOS maken, een 

nieuwe LEADER-groep samenstellen én hopelijk weer LEADER-gebied worden!  

 

De uitnodiging voor de LOSmaak Cafés volgt volgende week. Meer informatie staat vanaf 

nu en gedurende het maken van de LOS op de website van de huidige Aanjaaggroep. 

Aanmelden kan via deze link. Wil je eerst wat meer informatie? Neem dan contact op met 

https://leaderweidseveenweiden.us6.list-manage.com/track/click?u=b2f982f2d8f9f4c83eab70a29&id=01a44fc1ec&e=d175dcf86e
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Koen of met Martijn.  

 

 

 

 

 

Kort projectnieuws 
 

Nieuw project: van restwol tot sokken 

In het project Van Restwol tot Sokken wordt een nieuwe regionale 

korte keten opgezet. Het doel is te komen tot een goed verdienmodel 

en een maatschappelijk perspectief voor Nederlandse (rest)wol maar 

ook om betere wol te produceren en consumenten bewust te maken 

van Nederlandse wol. Lees meer op de website! 

 

 

Laatste aanvragen van deze LEADER-periode 

In november zijn er vier aanvragen ingediend. Het gaat om een 

aanvraag voor een nieuwe invulling en functie van de tuin bij een kerk, 

voor het opzetten van een keten voor het maken van brood, voor het 

realiseren van drie onbemande winkels voor lokaal voedsel en voor het realiseren van een 

pleisterplaats in de polder. Volgende keer meer! 
 

 

 

Oproep en contact 

mailto:koen@jongehonden.com
mailto:martijn@praktijk-platteland.nl
https://leaderweidseveenweiden.us6.list-manage.com/track/click?u=b2f982f2d8f9f4c83eab70a29&id=25c4155155&e=d175dcf86e


 

 

Er kunnen geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend maar we denken nog steeds 

graag met je mee. Dus heb je een projectidee voor het platteland in ons gebied? Wil je 

meer informatie over LEADER? Neem dan contact op! Dat kan op verschillende manieren: 

 

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 
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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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