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Primeur PlattelandsParlement een succes
300 plattelandbewoners waren
aanwezig tijdens het eerste
plattelandsparlement om met elkaar en
Tweede-Kamerleden te discussiëren
over het platteland in Nederland. Het
PlattelandsParlement staat voor een
directe ontmoeting van de Haagse
politiek met bewoners van het
platteland. Het debat wat daaruit
voortvloeit moet leiden tot een beter
platteland, waarvan bewoners weer het
gevoel krijgen dat zij aan het roer
staan.
Op 8 oktober begon de dag met een goed
podiumgesprek op de bank onder leiding
van Fons de Poel. Chris Kalden
(secretaris-generaal LNV), Aart de Kruiff
(wethouder Barneveld), Henk Kieft
(Netwerk Plattelandsontwikkeling/LEADER+) en Driek van der
Vondervoort (Landelijke Vereniging voor
Kleine Kernen) verwachten dat het
PlattelandsParlement zal uitgroeien tot
een enorme manifestatie dat een
instrument is voor rechtstreekse
communicatie tussen plattelandsbewoners
en 'Den Haag'. Burgers geven aan wat er
leeft op het platteland en ministers en
kamerleden luisteren.
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Na deze korte maar energieke inleiding is
het de beurt aan de plattelandsbewoners.
In negen verschillende discussiegroepen
bereiden bewoners zich voor op het debat
met de tweede kamerleden over
(aan)gepast wonen, plattelandsbestemmingen, vrijwilligers, vervoer,
bedrijvigheid, burgerparticipatie, relatie
stad-platteland en de toekomst van het
PlattelandsParlement. Tegelijkertijd is er
een projectencarrousel van elf projecten
met een grote verscheidenheid aan
bewonersinitiatieven waar leerervaringen
worden gedeeld met de bezoekers.

Kamerleden
Tien kamerleden hebben actief
deelgenomen aan het ochtendprogramma.
In de middag gingen ze op basis van
prikkelende stellingen, geformuleerd in de
werkgroepen, de discussie aan met de
bewoners. Het plattelandsparlement wordt
door de parlementsleden gezien als een
proces waar continuïteit aan gegeven
moet worden. Want plattelandsbewoners
nemen het voortouw. En in een land vol
met regels is loslaten een kunst waar het
parlement wel hulp bij gebruiken kan. De
kamerleden willen dan ook graag dit
proces faciliteren.
Om bewoners dan ook daadwerkelijk
zeggenschap te laten hebben over hun
gebied gaat de huidige decentralisatie
naar provincies zoals vorm gegeven in de
Wet Inrichting landelijk Gebied (WILG) niet
ver genoeg. Er moet ook decentralisatie
doorgevoerd worden naar de gemeenten.
Zij kunnen op hun beurt ervoor zorgen dat
groepen bewoners ook zelf met een
bepaald budget investeren in hun gebied.
Binnenkort zal de ontwerp-WILG in de
tweede kamer worden besproken en deze
verdergaande decentralisatie worden
ingebracht.
Ook wordt een voorstel gedaan om de
belastingwetgeving te herzien als het gaat

om successierechten ten behoeve van
giften aan dorpshuizen. Dorpshuizen
moeten nu het volle pond belasting over
deze bijdragen betalen terwijl bijvoorbeeld
giften aan kerken belastingvrij zijn.
Inmiddels zijn al Kamervragen over dit
onderwerp gesteld.
Openbaar vervoer wordt veelal zelf in een
gebied georganiseerd door middel van
bel- en taxibussen en dergelijke. De
taxiwetgeving is echter een struikelblok
omdat vrijwillige chauffeurs hier niet van
vrijgesteld worden en een
chauffeursdiploma dienen te halen. De
kamerleden zullen de wet in de kamer
onder de aandacht brengen.

Website
Uitgebreide
verslaglegging
van discussies uit
de werkgroepen
en de plenaire
discussies kunt u vinden op de website:
www.plattelandsparlement.nl. Op deze
website wordt u regelmatig op de hoogte
gesteld hoe de organisatoren van het
PlattelandsParlement (het Netwerk
Plattelandsontwikkeling /Leader+ netwerk
en de Landelijke Vereniging voor Kleine
Kernen) de kamerleden blijven volgen en
of zij zich aan hun afspraken houden. Op
deze website kunt u zich ook aanmelden
om per email op de hoogte te worden
gehouden.
De organisatoren zijn tevreden over het
eerste PlattelandsParlement en zullen
nader uitwerken hoe het vervolg gaat
lopen. Want een vervolg komt er zeker!
Geopperd is om de vorm van regionale
plattelandsparlementen te bekijken en
samen te werken met andere
organisaties. Één ding staat vast: het
enthousiasme is aanwezig en moet
vastgehouden worden.

Transnationale ontwikkelingskansen voor plattelandsontwikkelaars
Na het lezen van de column uit het Engelstalige netwerkbulletin over samenwerking van juni 2005 (Money, Money,
Money) bekroop me een opstandig gevoel. Ik heb daarom
positief gereageerd op het verzoek een columnachtige reactie te geven. In de betreffende column vroegen twee aan het
IJsselmeer borrelende heren zich af waarom het budget
voor TransNationale Samenwerking in Leader+ niet op te
krijgen was. De heren vonden dat je om transnationale
samenwerking tot stand te brengen iemand nodig hebt die
als een opbouwwerker mensen op decentrale coöperatiefeestjes langzaam aan elkaar moet laten wennen en dan
moet verleiden tot samenwerking.
Mee eens: transnationale samenwerking is belangrijk, kan
een goede impuls voor regionale plattelandsontwikkeling
zijn en het is zonde dat dat geld niet opgaat .
Niet mee eens: mensen die internationaal iets willen hoeven
niet verleid te worden. Je moet ze gewoon (leren) kennen,
hun vertrouwen hebben en ze de kans geven!
Plattelandsontwikkeling in Nederland
Eigenlijk bestaat in Nederland (integrale) plattelandsontwikkeling
niet echt. Het is altijd gedomineerd door het ministerie van LNV
en de groene sector. Het platteland is van de boeren, zo werd
gezegd. Quod non!!! In Noord-Brabant is 55 % van de werkgelegenheid gesitueerd op het platteland; slechts 10 % daarvan is
landbouw.Tijdens het proces rondom de Reconstructiewet is nu
bij velen het besef gegroeid dat het platteland een integrale
benadering behoeft (ruimtelijk, economisch en maatschappelijk),
gedragen door alle sectoren; dus ook door industrie, handel,
transport, dienstverlening, recreatie en toerisme etc.. Indien dit
niet gebeurt, verwordt het platteland tot de chique buitenwijk van
de steden. Dit besef heeft geleid tot nieuwe inzichten. We zien
bijvoorbeeld in diverse gebieden streekhuizen ontstaan.
Streekhuizen die in en samen met het gebied voor integrale ontwikkeling gaan; waar medewerkers van allerlei publieke en private organisaties in het gebied in een "hok" gezet worden, om
zo gaandeweg van daaruit het vertrouwen van de ondernemende mensen te verdienen door knelpunten op te lossen en ideeën
positief te benaderen. Tegelijkertijd zie je de traditionele hokjesgeest binnen overheid en private sectoren verdwijnen en allerlei
nieuwe verassende samenwerkingsverbanden ontstaan.
Naar mijn mening zet het Leader+programma in Nederland
teveel in op de maatschappelijke aspecten van plattelandsontwikkeling, en te weinig op de broodnodige economische en
ruimtelijke ontwikkeling. Wellicht dat dit komt door de topdown
introductie van het programma in Nederland, hetgeen ook het
hoge gehalte ambtenaren en welzijnswerkers binnen de zogenaamde 'leaderwereld' verklaart. Zo ben ik in deze wereld nauwelijks ruimtelijk, economisch en juridisch geschoolde mensen
tegengekomen, die kennis dragen waarmee je ondernemende
mensen op het platteland verder kunt helpen met bijvoorbeeld
regelgeving, marketing, of additionele financiering.
Plattelandsontwikkeling en transnationale samenwerking
Binnen het Leader+-programma is geld voor TransNationale
Samenwerking (TNS) beschikbaar. Dat geld gaat niet echt op.
Mijn gevoel hierbij is dat deze TNS-regeling in Leader+ niet aansluit op de werkelijkheid, qua inhoud en aanpak.
In de jaren '70 en '80 zijn door de toenmalige EEG vanuit het
eenwordingsbelang tal van transnationale programma's geïnitieerd en uitgevoerd. Dit waren bijvoorbeeld uitwisselingsprogramma's voor jongeren, transnationale opleidingen vanuit het
Europees Sociaal Fonds (ESF), programma's voor onderwijs en
wetenschap als Erasmus, of Leonardo, enzovoorts.
De trajecten van bijvoorbeeld het ESF werden vanuit Brussel
gecofinancierd. Het gevolg was dat slechts partijen met serieuze
internationale samenwerkingsambities en belangen een duwtje
in de rug kregen. Toen vervolgens in 1990 het ESF werd gedecentraliseerd naar de arbeidsbureaus in Nederland, en, in 1991
de arbeidsbureaus werden geprivatiseerd, donderden de transnationale opleidingsprogramma's in elkaar. Een directeur van

een gemiddeld arbeidsbureau zag namelijk geen enkel belang in
een scholingsprogramma met Spanje of Ierland.
Vanuit de sociaal-democratische partijen in Europa is destijds
een parlementaire enquête georganiseerd (onder voorzitterschap van Win van Velzen, PvdA) over het functioneren van het
ESF. Wat bleek: TNS werkt vooral goed als er sprake is van
centrale aansturing en facilitering, een uitkomst die in die periode van decentralisering zeer opmerkelijk was. Regionale beleiduitvoerders hebben geen ambitie of belang bij TNS. Voor ambtelijke regiomensen cq denkers valt daaraan niets te verdienen.
Het is simpelweg te hoog voor ze gegrepen.
Binnen Leader+ is er te weinig aansturing vanuit het Europese
niveau. Op dit moment zijn deelnemers aan TNS (en ook interregionale uitwisselingen) veelal bestuurders, ambtenaren en
opbouwwerkers, terwijl het er juist om gaat dat ondernemende
initiatiefnemers gaan samenwerken. Die hebben echt een
belang bij TNS. Er zit een enorme potentie in TNS, maar haal in
godsnaam die ambtenaren weg! Het zijn de ondernemende initiatiefnemers die vanuit gezond eigenbelang aan de gang moeten
kunnen in plaats van verspilling van publieke capaciteit en gelden.
Samenwerking stimuleren
Indien je samenwerking wil stimuleren heb je niet primair speciale mensen nodig die borrels en etentjes organiseren. Mensen
kunnen zelf wel samenwerken. Mijn ervaring leert me dat je met
heldere, goed gecommuniceerde, toegankelijke en eenvoudige
ondersteuningsmaatregelen sneller dat beoogde doel bereikt.
De al lang lopende, bij de Leaderwereld veelal onbekende processen, kun je zo een impuls geven. En versterken.
Hoe TNS op plattelandsontwikkeling wel een succes kan worden: Een goed voorbeeld van effectieve samenwerking en uitwisseling op het terrein van plattelandsontwikkeling was EGLEI
(European Group of Local Employment Initiatives - 120 organisaties uit 18 landen). EGLEI faciliteerde vanuit een klein stafbureau in Brussel door de toenmalige EEG gecofinancierde stafuitwisselingen over heel Europa. Medewerkers van de leden
bezochten een weeklang een lidorganisatie in een ander land en
waren bereid zelf ook mensen te ontvangen. De EEG betaalde
mee aan reiskosten en een jaarlijkse conferentie. De rest ging
met gesloten beurzen. Het leverde prachtige ideeën en TNSprojecten op. Hier dus weer: dit werd centraal vanuit Brussel
gefaciliteerd en, belangrijk, centraal gecofinancierd. Op die
manier werkt het.
Simpel is samenwerken nooit, het is bijna per definitie een ingewikkelde aangelegenheid. Dit geldt nog sterker voor TNS. Met
buitenlanders zaken doen is een vak apart. Centrale aansturing
en facilitering, juist ook bij Leader+, is belangrijk. Een goede
regeling dient toegankelijk te zijn en uitgevoerd te worden door
mensen met een TNS-ambitie, -ervaring en -belang. Je zou kunnen denken aan een uitvoering door een sterke Europese
instantie zoals de Europese InvesteringsBank. Met goede communicatie en goede best practices heb je geen feestvierende
opbouwwerkers nodig: goed voorbeeld doet volgen.
Drs Wiet van Meel (51), jurist, werkzaam als Streekmanager in de
Brabantse Kempen, als liaison bij de
plattelandsontwikkelingsmaatschappij
Agro&Co), als hogeschoolhoofddocent bij Fontys Hogescholen en de
ondernemersorganisatie Land van de
Hilver. Vanuit zijn streekmanagersfunctie zit hij in de Leader PGBeerze-Reusel en neemt hij deel aan
voorlopersproject van LeaderNederland.

Het netwerkbulletin nr 17 met de column op p.2 is te vinden op
www.netwerkplatteland.nl

Het naderende tweede Plattelandsontwikkelingsplan (POP2) houdt
ons al enige tijd bezig. Hoe gaat het eruit zien, en wat zijn de gevolgen voor de LEADER werkwijze?
Uit naam van de LEADER coördinatoren schreef Henk Kieft deze
brief aan minister Veerman van het ministerie van LNV. Zie
www.netwerkplatteland.nl voor reacties.

Geachte heer Veerman,
In deze brief doen wij U twee voorstellen voor een maatschappelijk uitdagend plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013.
Wij verheugen ons op de vernieuwingsimpuls die de mainstreaming van Leader biedt in van de Kaderverordening Plattelandsontwikkeling. De
kern hiervan schuilt in de toepassing van het subsidiariteitsbeginsel: leg de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de samenleving, te weten
bij Plaatselijke Groepen voor publiekprivate sturing in een gebied. Dat schept kansen voor burgers om hun verantwoordelijkheid te nemen, en
voor Rijk en Provincies om die verantwoordelijkheid te geven. Dat zou het nieuwe gezicht van de "Andere Overheid" concreet laten zien.
Voorstel 1: inzet van fondsen
Verdeel de fondsen als volgt over de assen:
As 1
25% waarvan 5% via Leader-aanpak
As 2
25% waarvan 5% via Leader-aanpak
As 3
30% geheel via Leader-aanpak
As 4
20% om de PG degelijk neer ter zetten, te ondersteunen en een eigen projectbudget te laten beheren.
Deze verdeling zorgt ervoor dat integraal werken en bestuurlijke vernieuwing ook realiteit worden. Na vele jaren van voornamelijk sectoraal
beleid, kunnen diverse beleidsdoelen beter gerealiseerd worden door integraal denken en werken op gebiedsniveau. Dat geldt in per definitie in
as 3 voor "plattelandseconomie en leefbaarheid", maar ook in de meer sectorale assen 1 "concurrentiekracht van de landbouw" en 2 "natuur,
landschap en water". En dat kan eenvoudig door een klein percentage in assen 1 en 2 en het geheel van as 3 voor de Leader-aanpak te bestemmen.
Voorstel 2: mandaat voor zelforganisatie
Zowel in de Nederlandse plattelandsstrategie als in de uitwerking van het POP2 zult U het mandaat voor zelfgeorganiseerde gebieden serieus
moeten garanderen. Dat kan eenvoudig door een volledige benutting van de bestuurlijke en beheersmatige ruimte die de Plattelandsverordening
biedt. Dit houdt in dat ook de Nederlandse overheden verantwoordelijkheid durven geven aan gebiedsorganisaties zoals de Plaatselijke Groepen
Leader (PG). In het huis van Thorbecke is democratische kwaliteit gegarandeerd via besluiten van Gemeenteraden en Provinciale Staten over
medefinanciering en mandaat aan PGs. En natuurlijk aangevuld met jaarlijkse controle op besteding en resultaat.
Breed draagvlak
Beide voorstellen worden nadrukkelijk ondersteund door de 28 Plaatselijke Groepen in het huidige Leader+-programma en hun bereidheid tot
het opnemen van grotere verantwoordelijkheid neemt sterk toe.
De kwaliteit van de 300 aanwezigen op het eerste PlattelandsParlement van 8 oktober toont ons dat in Nederland een stevig sociaal kapitaal
klaar staat voor volwassen samenwerking met de overheden.
U weet dat de Europese Commissie deze mainstreaming van Leader bepleit in de Plattelandsverordening: "Na drie programmeringperioden heeft
het initiatief Leader een mate van rijpheid bereikt die het de plattelandsgebieden mogelijk maakt de Leader-aanpak op ruimere schaal toe te passen in de gewone programmering van de plattelandsontwikkeling."
Ook de Raad voor het Landelijk Gebied in "Platteland aan het stuur" en de Sociaal Economische Raad in "Kansen voor het platteland" onderstrepen het maatschappelijk belang van deze werkwijze in het huidige economisch en bestuurlijk klimaat.
Onderbouwing
Uit de praktijk en uit documenten blijkt dat de Leaderbenadering toegevoegde waarde biedt. We noemen de ex post evaluatie Leader II van de
Europese Commissie en de mid-term evaluatie van het huidige Leader+ programma. 50% van de projecten zou niet tot stand zijn gekomen zonder het Leader programma. Concreet zit de toegevoegde waarde van de Leader werkwijze vooral in de volgende punten:
"
draagt bij aan diversificatie van de economische ontwikkeling,
"
is in principe van toepassing op het gehele scala van maatregelen voor plattelandsontwikkeling,
"
versterkt het specifieke karakter van het gebied en maakt het gebied dynamischer,
"
schept mogelijkheden door te experimenteren met nieuwe werkwijzen, kleinschalig en met relatief weinig geld, maar zichtbaar en met
belangrijke voorbeeldfunctie;
"
mobiliseert inzet van private tijd ten behoeve van gebiedsontwikkeling,
"
mobiliseert private cofinanciering (de multiplier van PPS is hoog),
"
versterkt zelforganisatie en samenwerking op gebiedsniveau
"
verstevigt vertrouwen in overheden
Tot slot
Al met al zal uw Agenda Vitaal Platteland een impuls kunnen krijgen met behulp van een volwassen rol voor goed gestructureerde publiekprivate samenwerking in POP-2. Een gouden kans om de omslag "Van zorgen voor naar zorgen dat …" daadwerkelijk vorm te geven.
De Plattelandsverordening biedt een helder proces van maatschappelijke voorbereiding op POP2, dat veel meer is dan een consultatie over een
ambtelijk product, namelijk een uitnodiging tot initiatief.
We verzoeken U, als coördinerend minister, met klem hiertoe op korte termijn initiatief te nemen.
Vanzelfsprekend zijn wij gaarne bereid onze suggesties nader toe te lichten,
Hoogachtend,

Ir. Henk Kieft
Nationaal Netwerk Plattelandsontwikkeling / LEADER+ netwerk Nederland

Nationale LEADER+
Conferentie 9 en 10 december
Heeft u zich al ingeschreven? Onder de
titel 'Verrassend Leader; ontmoeten,
leren en inspireren' organiseert op 9 en
10 december het Netwerk
Plattelandsontwikkeling / Leader Netwerk
Nederland haar jaarlijkse conferentie,
wederom in Bergen NH. Tijdens de conferentie willen we vooral laten zijn hoe
met de vele projecten het sociaal economisch klimaat op een verassende wijze
versterkt wordt. Wat is de toegevoegde
waarde van LEADER+ hierin? De manier
waarop binnen gebieden gewerkt wordt
aan de ontwikkeling en toekomst van het
gebied blijken vaak enorm belangrijk. In
de verschillende plattelandsgebieden
wordt hiermee stevig geëxperimenteerd.
Met de blik gericht op de toekomst willen
we elkaar op deze conferentie op een
boeiende wijze inspireren. Een combinatie van praktijkgerichte workshops, lezingen en projectpresentaties gaat hier voor
zorgen.
De conferentie is bedoeld voor initiatiefnemers van projecten, Leader coördinatoren, leden van Plaatselijke Groepen en
andere initiatiefgroepen. Ook voor
beleidsmakers, bestuurders en regionale
sociaal economische belangenorganisaties zal deze conferentie zeker de moeite
waard zijn.
U kunt zich inchrijven op:
www.netwerkplatteland.nl.
We zien u graag op de conferentie!

Vernieuwde website
Contact Point
De website van het Contact Point heeft
een flinke metamorfose ondergaan. Er
staat inmiddels ontzettend veel informatie op, terwijl het geheel nog steeds overzichtelijk aandoet. Er is een LAG-databank en een handige link om partners te
zoeken. En: hij is geheel beschikbaar in
net Nederlands. Via www.leaderplus.nl
komt u met één klik op de Europese
Leader+ website van het Contact Point.
Neem eens een kijkje!

Startpakket Ons Erfgoed©
Een nieuwe bouwsteen voor
behoud van ruraal erfgoed
Onlangs is het Startpakket Ons Erfgoed©
afgerond. Dit pakket is het eindproduct
van het project Ons Erfgoed, en is een
instrument dat eigenaren van cultuurhistorische rurale gebouwen helpt om de
mogelijkheden voor het behoud van hun
erfgoed in beeld te krijgen.
Het Innovatieplatform Duurzame Meierij
heeft met dit project een poging gedaan
om een negatieve spiraal te doorbreken
en ruraal erfgoed te helpen behouden.
Het Groene Woud is een streek met een
rijke agrarische geschiedenis. Fraaie
boerderijen met bijbehorende Vlaamse
schuren, authentieke bakhuisjes, hooimijten en oude stallen herinneren aan vervlogen tijden. Veel van deze panden
dreigen te verdwijnen, omdat ze hun oorspronkelijke agrarische betekenis verloren hebben. Dit is funest voor de kwaliteit en beleefbaarheid van het platteland
binnen Het Groene Woud, want juist
deze bouwwerken geven het platteland
zijn karakter mee.
Het Startpakket Ons Erfgoed© is een
algemeen bruikbaar pakket dat is opgezet als 'gids'. Het moet eigenaren van
een cultuurhistorisch relevant ruraal
object snel en eenvoudig duidelijk maken
wat de mogelijkheden zijn om het erfgoed te behouden. Projectleider Sjoerd
Witting licht toe: "Het pakket is gericht op
de wensen van de eigenaar. Zijn enthousiasme moet gestimuleerd worden en
zijn bijdrage is essentieel als het om
investeringen in zijn eigendom gaat." Het
startpakket is laagdrempelig van opzet.
Ook diegenen die niet met gemeentelijke
procedures, cultuurhistorie of (ver)bouwwerkzaamheden te maken hebben
gehad, kunnen met
het pakket uit de
voeten.Dit klinkt
interessant!
Binnenkort is het
Startpakket te
vinden op www.onserfgoed.nl.

Conferentie Nieuw Licht op
de Noorderruimte
Noord-Nederland biedt ruimte, niet
alleen aan prachtig landelijk gebied,
maar ook voor economische kansen.
En die moeten we benutten! Daarom
organiseren De Groene Coalitie en de
Rijksuniversiteit Groningen een congres: Nieuw licht op de Noorderruimte.
Tijdens deze interactieve dag geven tal
van (internationale) prominente sprekers hun visie weer. Uiteraard is de organisatie ook op zoek naar lumineuze ideeën
van uw kant! Ideeën die antwoord geven op de vraag: waar liggen nu dé kansen voor
een dynamische en vitale plattelandseconomie? Workshops met thema's als mobiliteit,
landschappelijke kwaliteit, wonen en bedrijvigheid, voeden de discussie over de economie van het platteland. Nu en in de toekomst. Het congres wordt gehouden op 15
december in het congrescentrum Meerwold te Groningen. Voor meer informatie kunt u
terecht op www.plattelandseconomie.nl.

Europese LEADER
Conferentie
Ook internationaal zit er weer een conferentie aan te komen: van 14 tot 18 februari in Grosseto (Toscane) in Italië. Het
Contact Point organiseert een Europese
LEADER+ conferentie met als onderwerp
Adding value to local products. Een aansprekend thema waar veel Plaatselijke
groepen in Nederland mee werken. Voor
meer informatie kunt u terecht bij het netwerkteam (leadernetwerk@etcnl.nl).

Enquête netwerkbulletin en
websites
Het netwerkbulletin is één van de manieren waarop het netwerkteam informatie
kan verspreiden. We doen ons best relevante zaken op te pikken en hierover te
berichten. Maar wat vindt u eigenlijk van
het bulletin? Bent u tevreden, mist u iets,
of ziet u graag andere rapportages of bijdragen over andere onderwerpen? We
horen graag wat u ervan vindt.
Daarnaast is er de afgelopen tijd flink
wat veranderd aan de twee websites die
het nationale netwerkteam verzorgd. De
twee websites horen bij elkaar: ze vullen
elkaar aan en verwijzen over en weer
naar elkaar. www.leaderplus.nl geeft
algemene informatie over Leader+ en de
Leadergebieden. www.netwerkplatteland.nl is een bredere website met veel
meer nieuws over Leader+ en plattelandsontwikkeling.
Om uw meningen over websites en bulletin te peilen hebben we een korte
enquête opgezet, te vinden op de website www.netwerkplatteland.nl. U zou ons
een groot plezier doen deze in te vullen!

Nieuws in het netwerkbulletin
Het nieuws in netwerkbulletin is uw
nieuws. Weet u een interessant project
waar u graag meer aandacht voor wil?
Wilt u ervaringen en meningen breder
delen? Neem graag contact met ons op!
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BULLETIN
Nummer 19
Het Netwerkbulletin informeert over
aktiviteiten van het netwerk en wil reflectie
over plattelandsontwikkeling bevorderen.
Het netwerkbulletin verschijnt gemiddeld
eens per 6 weken en wordt gemaakt door het
netwerkteam.
Netwerk Plattelandsontwikkeling
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Postbus 64,
3830 AB Leusden.
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