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NIEUWSBRIEF APRIL 2021

In deze nieuwsbrief: 

LEADER gaat door! 
Nieuw lid Plaatselijke Groep 
Projecten in voorbereiding: 

De Gespreide Herberg 
De Kluslus 

Bezoek Gerrit 
 

Het blijven turbulente tijden, Het LEADER traject is met 2 jaar verlengd en
ook corona blijft ons dagelijks leven beïnvloeden.

Daarom deze nieuwsbrief met alleen positief nieuws.

LEADER gaat door
De Europese commissie heeft besloten het huidige Leader traject per 1 januari 2021

met 2 jaar te verlengen tot 31 december 2022. Goed nieuws voor iedereen met (een

idee voor) een innovatief project dat past binnen de thema's 'Duurzaamheid' of

'Relatie stad land' kunnen in aanmerking komen voor een subsidie. 

 

Voor deze verlenging zijn de voorwaarden iets verruimd, waardoor iets meer

mogelijkheden ontstaan.

De eerstvolgende deadline is 31 mei voor Zuid-Holland en voor Utrecht is deze 15 juni. 

Klik hier voor meer informatie over het proces naar subsidie.
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Nieuw lid Plaatselijke Groep: 
Maks van Middelkoop
Maks van Middelkoop is per 20 april 2021 beëdigd als nieuw lid van de Plaatselijke

Groep. Maks is wethouder in de gemeente Vijfheerenlanden (prov. Utrecht) met in zijn

portefeuille �nanciën en duurzaamheid, landschap en landbouw. Daarnaast heeft hij

verschillende neven functies (onbezoldigd) zoals o.a. algemeen bestuurslid SIMAV,

bestuurslid Vereniging Nederlandse Riviergemeenten, Lid van de Gebiedscommissie

Utrecht-West en nu ook als Lid van de Plaatselijke Groep 'LEADER - Polders met

Waarden'.  

 

Hiermee verrijkt Maks zijn kennis en is dit een mooie plek voor hem om zijn kennis te

delen. Maks: 'Mijn bestuurlijke rol in de landschapsvisie van de Regio Alblasserwaard-

Vijfheerenlanden zorgt ervoor dat ik bezig ben met hoe ons landschap er in 2050 uit

komt te zien.' Hier sluit LEADER bij aan, LEADER kan je zien als een zaadje dat wordt

gepland en uit dat zaadje groeit de komende 30 jaar een prachtige plant. 

 

De eerste vergadering is inmiddels geweest en Maks heeft de eerste 2 projecten mee

mogen beoordelen. Wat Maks aanspreekt in de gekozen thema's van LEADER is het

innoveren en verbinden. 'Hier hoop ik dat de nieuwe generatie, zeg tussen de 20 en de

40 jaar, een kans krijgt om te gaan kunnen experimenteren met innovaties. Zij zijn de

toekomst... Het moet anders, als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg.' 

Hij hoopt veel mooie en innovatieve projecten uit juist die leeftijdsgroep te krijgen en

juicht iedereen toe innovatieve en verbindende projectvoorstellen aan te leveren. Wil

je meer lezen over het indienen van een project, klik dan hier.

De Gespreide Herberg 
Het is altijd leuk om een update te zien van de langlopende projecten. De Gespreide

Herberg heeft een mijlpaal bereikt, en daarom hebben we een interview met Elco van

den Berg, hij heeft niet alleen zijn baan kunnen opzeggen en kan het project nu echt

dragen, ook is het eerste Herbergje uit de bouwplaats naar buiten zodat aan de

afwerking van de binnenkant gestart kan worden. 'Van de zomer slapen de eerste

gasten in het eerste Herbergje.' Elco is ook heel blij met het proces van het Leader

project: 'Het proces dwingt je om te professionaliseren. ... Ik vind het wel heel �jn om

te weten dat al het subsidiegeld goed verantwoord wordt.' 

Het volledige interview vindt je hier. 
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Subsidie voor 'De Kluslus'
Het project ‘De KlusLus’ heeft eind december 2020 de de�nitieve beschikking

ontvangen voor een LEADER subsidie in de regio Polders met Waarden. 

In de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden bestaat nog geen centraal punt waar

bouwmaterialen uit afvalstromen worden gesorteerd  en vervolgens klaargemaakt

worden voor hergebruik. Op dit moment worden restpartijen bouwmateriaal die bij

Korenet worden gebracht verwerkt tot laagwaardige producten, restpartijen steen

worden bijvoorbeeld vermalen tot puin. Terwijl deze producten nog goed te gebruiken

zijn. Korenet heeft samen met haar samenwerkingspartners de ambitie om (sociaal)

werk te maken van circulariteit van bouwmaterialen in het project de Kluslus.

https://poldersmetwaarden.nl/2021/02/01/subsidie-voor-de-kluslus/ 
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Bezoek Gerrit is live
Op 1 mei was het zo ver, het online platform Bezoek Gerrit is live.  

Bezoek Gerrit is een online platform om meerdaagse bezoeken aan de regio

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Gerrit (en zijn gezin) zijn de virtuele hosts op het

platform, en helpt de toeristen bij het samenstellen van het bezoek aan het gebied. Hij

is er geboren en getogen en kent de leuke plekjes van het gebied en vertelt er graag

over. www.bezoekgerrit.nl 
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Heeft u een idee voor een project?  

Of wilt u meer informatie over het subsidieprogramma LEADER Polders met

Waarden? Mail dan naar LEADER coördinator Marieke Kok.

Volg ons ook op social media!
 

Het laatste nieuws over LEADER Polders met Waarden is nu ook te volgen op social media. Deel en like onze
berichten voor meer bekendheid.Op de website Netwerk Platteland zijn we nu eveneens vertegenwoordigd.

Bezoek deze website voor verhalen en nieuws over het platteland.
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