LEADERGROEP ZUID-HOLLANDSE EILANDEN
PRESENTATIE PROJECTENKAART 2003-2013
+Plattelandsontwikkeling ZHE, 2014 en verder
met Gedeputeerde Han Weber
Vrijdag 15 november 2013
Stadhuis Brielle, Markt 1
16.00-18.00 uur

Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland

De Leadergroep Zuid-Hollandse Eilanden (ZHE) bestaat uit vertegenwoordigers van
maatschappelijke organisaties en samenwerkende gemeenten op de Zuid-Hollandse
Eilanden. Zij heeft de Provincie de afgelopen jaren geadviseerd over de inzet van
Europese subsidiebijdragen in het Plattelands Ontwikkelingsprogramma POP2 op de
eilanden.
Vrijdagmiddag 15 november 2013 presenteren wij onze Projectenkaart, waarmee
een impressie wordt gegeven van 10 jaar Leader Zuid-Hollandse Eilanden. Over de
gehele periode konden in onze regio 66 projecten worden gehonoreerd met een
totaal bedrag van ruim twee miljoen euro Europese bijdrage.
We willen ook vooruitkijken! De Leadermethode van Netwerkend Bottom-up Werken
is bewezen effectief gebleken*. We spreken graag met Gedeputeerde Han Weber
over de mogelijkheden om vanaf 2014 opnieuw een
plattelandsontwikkelingsprogramma te realiseren op de Zuid-Hollandse Eilanden.
Op 15 november zijn we te gast in de Raadszaal van het Gemeentehuis van Brielle,
waar we worden ontvangen door Dick Verbeek, lid van de Leadergroep ZHE en
Wethouder Recreatie en Toerisme in Brielle.
Als dagvoorzitter zal optreden Pauline Bouvy-Koene, voorzitter van de Leadergroep
ZHE en Burgemeester van Bernisse. Voorafgaand aan de presentatie is het mogelijk
om vanaf 15.00 uur mee te gaan met een Rondje Brielle. De bijeenkomst wordt
besloten met een eenvoudige maaltijd, waarvoor u van harte bent uitgenodigd.
We nodigen projecthouders, bestuurders, beleidsambtenaren, vertegenwoordigers
van organisaties die zich bezighouden met plattelandsontwikkeling en
belangstellenden graag uit om de presentatie van 10 jaar Leader Zuid-Hollandse
Eilanden met ons te willen delen. We zien uw aanmelding graag tegemoet via mail
p.demos@fiergo.nl of per post Leader ZHE, Postbus 256, 3240 AG Middelharnis.
Geeft u s.v.p. aan met hoeveel personen u komt en of u om 15.00 uur mee wilt met het
Rondje Brielle.
Met vriendelijke groet,
Plaatselijke Groep Leader ZHE
Pauline Bouvy-Koene, voorzitter
Piroska de Mos, secretaris
* Evaluatie naar de resultaten en effecten van 10 jaar Leader in Zuid-Holland.
Ecorys (maart 2013) in opdracht van de 4 Zuid-Hollandse Leadergroepen Leidse
Ommelanden, Alblasserwaard-Vijfherenlanden, Krimpenerwaard en Zuid-Hollandse
Eilanden.

