
 

Uitnodiging 
 
 

Donderdag 2 april 2015 
Het Lokaal, Heicop 24c, Kockengen 

Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur 
 

Wilt u weten wat de komende jaren de koers van de LEADER-aanpak is? En welke 
groep ondernemende inwoners zich daar voor in wil gaan zetten als LEADER 
Aanjaaggroep?  
 

LEADER staat voor economische ontwikkeling van, voor en door de streek, in dit geval het 
westelijk deel van de provincie Utrecht, van Lopik, Woerden, Abcoude tot Groenekan.  De 
LEADER-Aanjaaggroep in oprichting wil initiatieven van ondernemende inwoners stimuleren, 
steunen en verbinden voor de nodige kruisbestuiving en versterking gericht op een impuls voor 
de regionale economie. U doet het zelf, wij helpen een handje mee. 

Deze avond vertelt de Aanjaaggroep i.o. u met welke koers LEADER verschil kan blijven maken. 
Dit op basis van bijeenkomsten, gesprekken en voorstellen van streekholders die het afgelopen 
jaar zijn gedeeld met de initiatiefgroep en voorlopers daarvan zoals Streekfonds Utrechtse 
Waarden en kwartiermakers Utrecht-West. En niet te vergeten de ervaringen van de afgelopen 
LEADER-perioden. We hebben uw inzet en ideeën nodig om er een succes van te gaan maken.   

Het programma van deze avond staat op de achterkant. 

Voor wie? 
Ondernemende inwoners, organisaties en overheden die de kracht van lokale initiatieven willen 
bundelen zijn van harte welkom. U hoeft zich niet aan te melden. 

Voor vragen over deze avond kunt u contact opnemen met één van de initiatiefnemers of de 
Marieke Leentvaar - marieke.leentvaar@waaloord.nl - 06 - 508 127 16 
Graag tot 2 april! 

 

De initiatiefgroep, 

 Jan Kromwijk (06-22964145) 

 Dick Boogaard  (06-46065874) 

 Frans ter Maten (06-20436339) 

 

 

 Weidse Veenweiden  
 Ambitie met LEADER 3 2015 – 2020 

Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling:   
Europa investeert in zijn platteland         
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Programma 
 
19.30    Inloop met koffie 
20.00    Opening en toelichting op LEADER 2015-2020 
  Wat gaan we doen? 
  Kennismaking LEADER-Aanjaaggroep i.o.  
  Doorkijk proces de komende tijd  
  Ruimte voor vragen en uitwisseling 
21.00  Sluiting met aansluitend ruimte om ideeën-in-de-dop kenbaar te maken 
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