
 

Uitnodiging en programma LOSmaak Cafés  

 

Bekijk deze uitnodiging in je browser  

 
  

  

  

 

    

 

  

 

LOSmaak Cafés op 8, 16 en 30 maart  

Kom je ook?  
 

  

  

Ja, ik kom ook!  
 

  

 

 

 

Op naar een nieuwe LOS voor 2023 - 2027! 
 

In 2015 is er met inwoners en organisaties in Weidse Veenweiden een Lokale 

Ontwikkelingsstrategie (LOS) gemaakt. Hierin gaven ze aan wat de kansen en 

bedreigingen zijn voor het platteland in ons gebied en op welke doelen we ons met 

LEADER zouden gaan richten in de jaren 2016 - 2022. Die periode hebben we nu met 

mooie resultaten en vernieuwende en inspirerende projecten 'van onderop' 

afgesloten (zie nieuwsbrief februari 2023). Nu is het tijd voor een nieuwe LOS voor 

2023 - 2027! 

https://mailchi.mp/065248a94ea9/uitnodiging-kom-ook-naar-de-losmaak-cafs-op-8-16-en-30-maart-2023-en-doe-mee-met-het-maken-van-een-nieuwe-los-leader-weidse-veenweiden?e=d175dcf86e
https://leaderweidseveenweiden.us6.list-manage.com/track/click?u=b2f982f2d8f9f4c83eab70a29&id=1c5d266db6&e=d175dcf86e
https://leaderweidseveenweiden.us6.list-manage.com/track/click?u=b2f982f2d8f9f4c83eab70a29&id=5aef26e181&e=d175dcf86e


 

De 'LOS-makers' zijn Koen van Zwieten (Jonge Honden) en Martijn Plomp (Praktijk 

voor Plattelandsontwikkeling). Zij gaan komende maand zoveel mogelijk input 

organiseren vanuit de inwoners van het platteland van Utrecht-West. Dat gaan ze 

doen door middel van LOSmaak Cafés en napraatsessies waarvoor ze je hieronder 

van harte uitnodigen. Hopelijk tot dan!   

 

 

Doe mee met maken van een nieuwe LOS! 
 

Het gebied Weidse Veenweiden (Utrecht-West) staat de komende jaren voor een 

aantal grote uitdagingen, waaronder klimaatverandering, energietransitie, 

verduurzaming van de landbouw en veranderende bevolkingssamenstelling. Hoe 

gaan we daar als gebied mee om?   

 

Met LEADER kunnen we van 2023 tot en met 2027 vernieuwende initiatieven vanuit 

die gemeenschappen - van inwoners, (agrarisch) ondernemers en organisaties - 

ondersteunen door mee te denken, ze in contact te brengen met anderen en door 

een financiële bijdrage. Om weer met LEADER te kunnen werken, gaan we een 

nieuwe LOS opstellen met nieuwe doelen waar initiatieven straks een bijdrage aan 

kunnen leveren. 

 

Voor de nieuwe LOS willen we met jou in gesprek om te horen hoe je tegen die 

uitdagingen aankijkt, wat er nodig is en welke oplossingen of kansen jij ziet. 

 

Daarvoor organiseren we drie bijeenkomsten met de 

toepasselijke naam LOSmaak Café. Een week na elke sessie 

volgt een online napraatsessie voor (nieuwe) deelnemers om 

verder aan te vullen wat de week daarvoor heeft opgeleverd. 

 

Dus woon of werk je in de gemeente Woerden, Stichtse Vecht, 

De Ronde Venen, Montfoort, Lopik, Oudewater, IJsselstein, 

Nieuwegein, Vijfheerenlanden* of in het landelijk gebied van de stad Utrecht?  

Kom dan naar een of meer LOSmaak Cafés en/of napraatsessies! 



 

Meld je aan via de rode knop hierboven of via deze link. 

 

Kun je niet bij een LOSmaak Café zijn? Of wil je nog even napraten of iets 

aanvullen? Een week na elk café is er een online napraatsessie. Ook komt er een 

online prikbord waar je tussendoor op elk moment kunt bijdragen aan de nieuwe 

LOS.  

 

* Vanaf 2023 doet de hele gemeente Vijfheerenlanden mee in het LEADER-gebied Weidse Veenweiden. 
 

 

Wanneer en waar? 
 

 

De LOSmaak Cafés 

Woensdag 8 maart 2023 - Dorpshuis De Vaart, J. Barneveldstraat 24 in Linschoten 

Donderdag 16 maart 2023 - Het Spoorhuis Vinkeveen, Dommerik 68 in Vinkeveen 

Donderdag 30 maart 2023 - Huis het Bosch, Nieuwe Rijksweg 6 in Lexmond 

 

Tijd: 19:30 - 21:30 uur (inloop vanaf 19:30 uur) 

   

De online napraatsessies 

Dinsdag 14 maart 2023  

Woensdag 22 maart 2023 

Woensdag 5 april 2023  

 

Tijd: 15:00 - 16:00 uur (uitloop tot 16:30 uur)  

 

Programma 

   

19:30 
uur 

Inloop - lekker kopje koffie of thee en vast even kennismaken! 

20:00 
uur 

Welkom in het LOSmaak Café! 

  LOS-makers Koen van Zwieten en Martijn Plomp  

  Kennismaking met LEADER: een project uitgelicht 

20:20 
uur 

Wat speelt er in het gebied? 

  
De eerste twee cafés gaan we uitdagingen en kansen verzamelen. Het derde café 
maken we van alle input nieuwe doelen voor de LOS 2023 - 2027 

https://leaderweidseveenweiden.us6.list-manage.com/track/click?u=b2f982f2d8f9f4c83eab70a29&id=d21b3af4f3&e=d175dcf86e


 

21:05 
uur 

Pauze en stemmen 

21:20 
uur 

Input samenvatten 

  Welke uitdagingen, kansen en doelen zijn het belangrijkst?  

21:25 
uur 

Afsluiten 

  
Schiet je nog iets te binnen? Doe dan mee met de napraatsessie of zet het op het 
online prikbord 

21:30 
uur 

Netwerkborrel 

    

 

 

 

Meer informatie? Bel dan met de LOS-makers:  

   

Martijn Plomp: 06 - 208 544 56 

Koen van Zwieten: 06 - 480 979 80 

 

Voor meer informatie over LEADER 2015 -2022, bel met de LEADER-coördinator: 

Marianne Breedijk: 06 - 225 663 81 

 

Of mail ons op: ajg@leaderweidseveenweiden.nl of kijk op de website! 

 

Of volg ons: 

op Twitter: @LEADER_WVW 

op Instagram: @LEADER_WVW 

op Facebook: LEADERWVW  

op LinkedIn: LEADER Weidse Veenweiden 

 

 

 

   

COLOFON 

Foto's/illustraties: Jonge Honden/Reset Media, Mannen zonder Pak 
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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 

3500 AD Utrecht  

 

     

Aanmelden voor de nieuwsbrief  
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