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In de huidige vier jaar durende LEADER-periode leggen we de nadruk meer dan in het vorige
programma op projecten met een langdurige economische weerslag in Oost-Groningen. Ook deze
projecten moeten een verbinding met de samenleving hebben en natuurlijk blijven we tegelijkertijd
openstaan voor goede projecten met andere thema’s. Het eerste jaar van deze LEADER-periode is nu
afgerond en met dit jaarverslag blikken we terug op 2016.
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mist of waarvan u denkt dat het beter kan. En kom vooral met uw projecten
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Sipke B. Swierstra

Voorzitter van de LEADER-Actiegroep en burgemeester van Veendam

24-persoons groepsaccommodatie
Herintroductie oude graansoorten

Beleefpad Smeerling
Jeroen Kuipers

Het is de combinatie van onderwerpen die de -soms letterlijk- grensoverschrijdende magie oplevert.
Denk aan natuur, musea, zorg, cultuur, straatbeeld en economie: het zorgt voor nieuwe energie in de
regio en maakt dat enthousiaste bewoners hun gebied zullen promoten.
LEADER is in de eerste plaats een stimulerende bijdrage. De ondernemer of vereniging die een
subsidie aanvraagt, moet zelf zijn verantwoordelijkheid nemen en ook zelf bereid zijn geld in het
project te steken. Op deze manier vergoten we het rendement van ons
samenlevingsgeld. De Oost-Groninger gemeenten verdubbelen het LEADERbudget en hebben er vertrouwen in dat het rendement uiteindelijk terecht
komt in de gehele regio. Zij zien het voordeel in de gezamenlijke aanpak
van het hele gebied. De positieve effecten stoppen dan ook zeker niet bij
de gemeentegrenzen. En ze hebben gelijk: dat wat we met elkaar samen in
onze regio generen is enorm!

pagina:
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Oost-Groningen is een bijzondere regio. Het is een prachtig gebied met veel leefruimte en een grote
diversiteit in landschap. De inwoners zijn terecht trots op Oost-Groningen, het is een gebied waar veel
kan. Het is er goed toeven voor zowel grote en kleine bedrijven als particulieren. Daarbij is het ook nog
eens goed bereikbaar. Tegelijkertijd staat de regio sterk onder druk. Krimp blijft de komende jaren ons
vooruitzicht en vooral met werkgelegenheid willen we de negatieve effecten van deze ontwikkeling
positief keren.

Zelden is een project onder één thema te vangen. Een deel van de in dit jaar gefinancierde projecten
had een duidelijk toeristisch karakter. De voorzieningen die hieruit voortkomen zijn zowel belangrijk
voor de eigen bevolking als voor de economie. Er zijn andere projecten met een voornamelijk
economische insteek. Zij combineren dit bijvoorbeeld met extra zorgvoorzieningen of een verbeterd
straatbeeld.

Projecten

Gebiedsontwikkeling op maat
aanvragen / projectgroep,
steungroep en LAG
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Algemeen

Gebiedsontwikkeling op maat
Zoveel mensen zoveel wensen. De precieze invulling van een ontwikkelprogramma voor
een regio is daarom niet zomaar te schetsen. En daarin ligt nu exact de kracht van het
systeem van LEADER. LEADER subsidieert projecten die ontstaan vanuit de regio, bottomup, door mensen die er wonen en/of werken. Zo krijg je gebiedsontwikkeling op maat.
De ene indiener denkt aan verbetering van het toerisme door
de aanleg van vissteigers, een ander aan de renovatie van een
buurthuis of sportaccommodatie om de sociale cohesie te
bevorderen en weer een ander heeft een geweldig bedrijfsplan
met bijbehorende economische weerslag op het gebied. Allemaal
hebben zij de mogelijkheid een onderbouwde subsidieaanvraag
te doen en een deel van de kosten door LEADER gesubsidieerd te
krijgen.
Voor de periode van 2014 tot en met 2020 is in totaal 3,5 miljoen

euro uit de EU beschikbaar. Zowel de provincie Groningen als de
LEADER-gemeenten in Oost-Groningen verdubbelen dit bedrag
waardoor er in totaal 10,5 miljoen is gereserveerd. Voor elk jaar
in deze periode kan LEADER daardoor een bedrag van 1,5 miljoen
euro in de regio besteden. Het bedrag wordt verdeeld over de
drie thema’s: economische impuls, sociale cohesie en toerisme.
Onderstaande tabel geeft weer hoeveel geld afgelopen jaar
is geïnvesteerd in de regio Oost-Gronigen. Met een LEADERbijdrage van bijna 1,9 miljoen, is er een bedrag van ruim
7 miljoen in het gebied geïnvesteerd.

Europese
bijdrage

provinciale
bijdrage

gemeentelijke
bijdrage

totaal
subsidie

derdenaandeel*

totale
investering

€ 514.329,13

€ 684.190,46

€ 684.190,46

€ 1.882.710,05

€ 5.425.346,93

€ 7.015.556,98

*Het derden-aandeel is het aandeel in de financiering van de projecten door andere financiers dan LEADER. Bijvoorbeeld
de eigen bijdragen van bedrijven, instellingen of verenigingen en subsidies van andere verstrekkers.

Namen van leden van de stuurgroepen en de LAG
Steungroep Oldambt

Steungroep Westerwolde

Laura Broekhuis wethouder gemeente Oldambt, voorzitter
Bard Boon wethouder gemeente Oldambt, bestuurlijke vertegenwoordiging
René Perton secretaris, verbonden aan plattelandshuis en provincie
Groningen
Miranda Post-Kloosterhuis maatschappelijke vertegenwoordiging,
ondernemer
Roel Loeters Maatschappelijke vertegenwoordiging
Willem Friedrich Maatschappelijke vertegenwoordiging
Cees Stolk Maatschappelijke vertegenwoordiging
Christianne Linssen Maatschappelijke vertegenwoordiging
Henriëtte Beukema Maatschappelijke vertegenwoordiging

Bart Huizing wethouder gemeente Bellingwedde, voorzitter
Goziena Brongers wethouder gemeente Stadskanaal, bestuurlijke
vertegenwoordiging
Giny Luth wethouder gemeente Vlagtwedde, bestuurlijke
vertegenwoordiging
René Perton secretaris, verbonden aan plattelandshuis en provincie
Groningen
Jan Loots maatschappelijke vertegenwoordiging
Eddy Niemeijer maatschappelijke vertegenwoordiging
Rick Mulder maatschappelijke vertegenwoordiging
Harm Frits Korvemaker maatschappelijke vertegenwoordiging
Janty Heeres maatschappelijke vertegenwoordiging
Margriet Nieuwenhuis maatschappelijke vertegenwoordiging

Steungroep Veenkoloniën
Sipke Swierstra burgemeester gemeente Veendam, voorzitter
Jaap Borg Wethouder gemeente Menterwolde, bestuurlijke
vertegenwoordiging
Jaap van Mannekes Wethouder gemeente Pekela, bestuurlijke
vertegenwoordiging
René Perton secretaris, verbonden aan plattelandshuis en provincie
Groningen
Max Bentum maatschappelijke vertegenwoordiging
Aize Tolsma maatschappelijke vertegenwoordiging
Elly Knevelman maatschappelijke vertegenwoordiging
Annet Weijer maatschappelijke vertegenwoordiging
Hendrik Hachmer maatschappelijke vertegenwoordiging
Rowin Penning maatschappelijke vertegenwoordiging

Leader ActieGroep (LAG)
Sipke Swierstra burgemeester gemeente Veendam, voorzitter
Laura Broekhuizen wethouder gemeente Oldambt
Bart Huizing wethouder gemeente Bellingwedde
René Perton secretaris
Miranda Post-Kloosterhuis economie (ondernemer)
Max Bentum leefbaarheid en economie (woningstichting,
dorpsbelangen, ondernemer)
Jan Loots ruimtelijke kwaliteit en economie (ondernemer,
natuur en milieu)
Eddy Niemeijer economie/arbeidsmarkt

Tabel 1: Verdeling van de LEADER-bijdragen en het aandeel van derden in 2016

Aanvragen
Iedereen kan een aanvraag indienen voor een project. Dat is de
kracht van LEADER. Wie het aanvragen ingewikkeld vindt of om
een andere reden graag hulp bij het indienen wil, kan bellen
met het Plattelandshuis in Winschoten. De medewerkers daar
staan open voor alle vragen en kunnen goed en gericht adviseren
over de beste insteek van het project. Aanvraagformulieren en
contactinformatie zijn te vinden op www.leaderoostgroningen.nl

Het LEADER-gebied Oost-Groningen is verdeeld in de
steungroepen: Oldambt, Veenkoloniën en Westerwolde.
De steungroepen worden gevuld door mensen die wonen en/
of werken in de regio en medewerkers van de verschillende
gemeenten.

Projectgroep, steungroep en LAG
De projectgroep bestaat uit de medewerkers die via het
Plattelandshuis de aanvragen coördineren en aanvragers bijstaan
waar nodig is.
Na het indienen van de aanvraag wordt het plan eerst bekeken
door een regionale steungroep. Binnen Oost-Groningen zijn
daarvoor drie steungroepen opgericht. Projectaanvragen met
een positief advies van de steungroep gaan door naar de LEADER
ActieGroep, de LAG. Deze geeft een definitief oordeel over de
aanvraag en kent de subsidie toe bij een positief oordeel.

Foto: René Perton, Gillian Manuputty,
Jarne Heuff, Annie Veldkamp en Johann Schulte
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Internationale samenwerking
Ems-Leer regio en internationale LEADERconferentie
De ontwikkeling van LEADER-gebieden stopt niet bij de grens
van Oost-Groningen. Directe samenwerking met projecten
net over de grens in Duitsland is een speerpunt en komt
elke LEADERperiode wel enkele keren in de ingediende
projecten naar voren. De Ems-Leer regio is vergelijkbaar qua
demografie met Oost-Groningen en samenwerking biedt aan
beide kanten voordelen. Zowel economisch als toeristisch.
Structureel was de afgelopen jaren ook de samenwerking
met Tartu, een partnerregio in Estland. Hier werd 22 en 23
november 2016 een internationale conferentie gehouden
door ELARD, de belangenorganisatie van alle LEADERgebieden in Europa.
Ook vanuit Oost-Groningen woonde een delegatie
de conferentie bij. Een goede gelegenheid om met
collega’s uit andere landen te praten, ervaringen
en ideeën uit te wisselen en mogelijke toekomstige
samenwerkingsverbanden te verkennen. Zo bleek met
name de problematiek en de werkwijze in Zuid-Zweden
erg overeen te komen met die in Oost-Groningen.
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Drie hoofdthema’s

Er zijn drie hoofdthema’s geformuleerd voor deze LEADER-periode. De meeste projecten vallen onder meerdere
thema’s. De drie thema’s lichten we hieronder kort toe.

THEMA 1

Economische impuls
Krimp is al geruime tijd een issue in Oost-Groningen.
Werkgelegenheid is een belangrijke voorwaarde
om mensen voor de regio te behouden. Deze
werkgelegenheid trekt immers mensen die
vervolgens ook een inkomen te besteden hebben.
Zij zorgen voor een uitgavenpatroon waarop goede
voorzieningen kunnen draaien en dit jaagt op zijn
beurt meer economische activiteiten aan. LEADER
Oost-Groningen zet deze periode daarom meer dan
voorgaande perioden in op de versterking van de
economische activiteiten. Hiervoor noemt zij drie
speerpunten:

1
2

3

Versterken en verder door ontwikkelen van bestaand
ondernemerschap. Denk hierbij aan groei en innovatie.
Versterking en toename van duurzame landbouw en industrie.
Vooral wat betreft vernieuwingen door jonge agrariërs,
kennisontwikkeling, vernieuwende toepassingen en snel
internet ziet LEADER meerwaarde.
Verbeteren en verduurzamen van kernwinkelgebieden en
dorpskernen. Een aantrekkelijker woon- en winkelomgeving
zorgt voor een aantrekkelijker vestigingsklimaat voor
ondernemers. Denkt bijvoorbeeld aan manieren om leegstand
en verloedering om te buigen naar een betere bestemming.

Emsland Verhuur verhuurt recreatiewoningen
op het Parc Emslandermeer in Vlagtwedde. Het
bedrijf constateerde afgelopen jaren dat er een
grote vraag is naar de grotere accommodaties met
voorzieningen. Denk aan sauna, buitenjacuzzi en een
boot. De toeristen die hiernaar op zoek zijn, zijn vooral
samengestelde gezinnen, families en bijvoorbeeld
bruiloftgezelschappen. Om ook deze groep toeristen
naar Vlagtwedde te krijgen, heeft het bedrijf het plan
opgevat een 24-persoons groepsaccommodatie te gaan
bouwen met energiebesparende onderdelen. Het huis
wordt zo gebouwd dat het ruim voorziet in de eisen
voor privacy, comfort en luxe. De schatting is dat het
huis op jaarbasis 5000 overnachtingen genereert.
Verwacht wordt dat hiermee (in)direct totaal ongeveer
3-4 fte extra aan werkgelegenheid ontstaat.

24-persoons
groepsaccommodatie

Sociale cohesie blijft een speerpunt voor LEADER. Juist
de gezamenlijkheid, het gevoel van verbondenheid en
betrokkenheid bij elkaar maken dat een gemeenschap
leeft en kracht heeft. Het maakt dat mensen contact met
elkaar blijven houden en voorkomt eenzaamheid. Leader
zet in op verschillende punten om de sociale cohesie te
vergoten:

1

2

3

Extra aandacht voor de vraag en het aanbod op
het gebied van zorg en welzijn door samenwerking
tussen voorzieningen, organisaties en bewoners
bijvoorbeeld.
Het verbeteren van de bereikbaarheid van
voorzieningen en dorpskernen. Denk hierbij aan
vervoer, mobiliteit en ook digitale mogelijkheden.
Versterking van de ruimtelijke kwaliteit door de
dorpskernen aantrekkelijker te maken,
verloedering tegen te gaan of te herstellen en
cultuurhistorie en landschappelijke kwaliteiten
levend te houden.

THEMA 2
6

1

2

Een versterking van het toeristisch-recreatieve aanbod
en de kwaliteit hiervan. Hierbij noemt LEADER nadrukkelijk
de samenwerking tussen Oost-Groningen en de Duitse en
Drentse grensstreek.
De promotie van het gebied. Denk hierbij aan initiatieven
die het gehele gebied promoten als toeristisch
verblijfsgebied en initiatieven die samenwerking tussen
organisaties promoten rondom natuur, landschap,
toerisme en cultuur(historie).

Een aantal granen dat vroeger veel voorkwam in
Oost-Groningen wordt met steun van LEADER weer
opnieuw geïntroduceerd. Stichting Graanrepubliek
zette een project op om voor oude granen nieuwe
toepassingen te ontwikkelen met bijbehorend
verdien- en vermarktingsmodel. Het project duurt
enkele jaren en bestaat uit het aanleggen van een
aantal proefvelden, ontwikkeling en promotie
van nieuwe streekproducten, organisatie van
excursies en uiteraard PR-activiteiten. De eerste
twee jaar zaaien één à twee boeren uit de regio
in samenwerking met de projectgroep 2 à 3
hectare per jaar in met een oud graangewas. Ook
Natuurmonumenten biedt een hectare bouwland
aan. De ambitie is om binnen vijf jaar 100 hectare
oude granen te verbouwen bij biologische
akkerbouwers en reguliere akkerbouwers die willen
omschakelen naar biologisch.

Herintroductie
oude graansoorten

www.graanrepubliek.nl

Locatie: Akkerland in
Oost-Groningen

Totale kosten: € 90.000,Bijdrage LEADER provincie € 17.500
Bijdrage LEADER gemeenten € 17.500

economische impuls
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Verduurzamen van publiekvoorzieningen zoals
dorpshuizen, scholen en sportvoorzieningen.
Dit drukt doorgaans de vaste lasten voor de exploitatie en kan het verschil maken tussen blijven
of sluiten.

Een goede toeristische infrastructuur biedt ook voorzieningen voor
de eigen bewoners, het maakt de leefomgeving aantrekkelijker en
zorgt voor meer toerisme met bijbehorende uitgaven in de regio en
uiteraard ook werkgelegenheid. Om hierop in te spelen stimuleert
LEADER een tweetal richtingen:

THEMA:

4

Het stimuleren van wijks- en dorpsinitiatieven
die zich richten op zelfredzaamheid, verbinding,
noaberschap en dorpsinitiatieven. Ook coöperaties en vernieuwend ondernemerschap dat
de omgeving bij het product betrekt, horen hier
bij.

Uitbreiden van toeristische
infrastructuur

Totale kosten: € 450.000,Bijdrage LEADER provincie: € 25.000,Bijdrage LEADER gemeenten: € 25.000,Bijdrage LEADER EU: € 50.000,-

THEMA:

THEMA 3

Vergroten van sociale cohesie

Locatie: Vlagtwedde

toerisme

www.parc-emslandermeer.nl
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THEMA’S:

www.steffano.nl
www.evertscollectief.nl

Locatie: Oude Pekela

economische impuls

THEMA:

Zandsculpturenfestival Blauwestad
THEMA’S:

Het in de regio onderhand goed bekende
zandsculpturenfestival in Blauwestad is dit jaar
aangevuld met een extra mogelijkheid voor
ondernemers om een sculptuur op hun eigen terrein
te laten bouwen. De organisatie ontwikkelde een
speciale fietsroute voor bezoekers om deze bedrijven
aan te doen. Hierdoor ontstond er routegebonden
recreatie die de economische bedrijvigheid tijdens
het festival heeft vergroot. Het sculpturenfestival
is gratis toegankelijk en naar schatting komen
hier ca. 35.000 bezoekers op af. Met name voor de
horecagelegenheden in het gebied was deze nieuwe
mogelijkheid een extra impuls die meer omzet
genereerde. LEADER droeg bij aan de ontwikkeling
van de fietsroute en de totstandkoming van de
sculpturen bij de deelnemende ondernemers.
De organisatie werkt nauw samen met Stichting
Marketing Oldambt.

Totale kosten: € 489.500,Bijdrage LEADER provincie: € 46.250,Bijdrage LEADER gemeenten: € 46.250,Bijdrage LEADER EU: € 92.500,-

www.zandsculpturenblauwestad.nl

Totale kosten: € 65.738,35
Bijdrage LEADER provincie: € 12.500,Bijdrage LEADER gemeenten: € 12.500,-

Locatie: Blauwestad en omliggende
plaatsen

Totale kosten: € 45.000,Bijdrage LEADER provincie: € 9.000,Bijdrage LEADER gemeenten: € 9.000,-

economie, versterken toeristische infrastructuur
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De firma Hut heeft een winkel in de
Langestraat in Winschoten. De firma wil
de winkel uitbreiden en de gevel van
het historische pand waarin het bedrijf
is gevestigd terugbrengen in de oude
staat. Door de uitbreiding kan de firma
zich verder ontwikkelen en een breder
assortiment aanbieden. LEADER draagt
bij aan de uitbreiding en restauratie.
Beide projectonderdelen geven een
kwaliteitsimpuls aan het aanbod én
het algehele beeld van de Winschoter
winkelstraat.

Locatie: Winschoten

Locatie: Wedde

Totale kosten: € 249.145,65
Bijdrage LEADER provincie: € 24.914,57
Bijdrage LEADER gemeenten: € 24.914,57
Bijdrage LEADER EU: € 49.829,13

Uitbreiding KadoHUT en
renovatie historische gevel

www.kadohut.nl

www.campingwedderbergen.nl

THEMA’S:

Een vervallen rijksmonument in Oude Pekela wordt
aangepakt en verbouwd tot deels timmerbedrijf
annex meubelmakerij (Steffano) en deels
woonzorgproject voor jongvolwassenen (het
Evertscollectief). Het pand ligt aan de stille kant van
het Pekelderdiep en is aangekocht door twee ervaren
ondernemers. Beide bedrijven gaan zoveel mogelijk
samenwerken en de restauratie gebeurt zoveel
mogelijk in eigen beheer. De timmerwerkplaats
wordt binnen een jaar een leer-/werklocatie voor
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
De begeleiding hiervan wordt verzorgt door het
Evertscollectief.

Uitbreiding camping
Wedderbergen

economie, toerisme

economie, sociale cohesie, leefbaarheid

Meubelmakerij en
woonzorgproject

Camping Wedderbergen in Wedde timmert stevig
aan de weg. Al jaren scoort het bedrijf hoog in de
kwaliteitsnoteringen. De afgelopen jaren is er veel
geïnvesteerd om de camping weer lange tijd mee
te kunnen laten gaan. In dat kader is de camping
nog van plan het gedeelte voor tourcaravans uit
te breiden met 82 plaatsen. Hiervoor is een extra
sanitairgebouw nodig en riolering, stromend
water en elektriciteit bij de caravanplaatsen. Om
het nieuwe terrein te kunnen bereiken moet een
verhard pad worden aangelegd. Bovenop deze
werkzaamheden wil het bedrijf de aanwezige
dierenweide verplaatsen en de huidige plek
natuurlijk inrichten.
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Locatie:
Finsterwolde

www.bogdike.nl

Locatie: Museumtrein STAR,
stations en museumplein Veendam
Totale kosten: € 27.000,Bijdrage LEADER provincie: € 4.500,Bijdrage LEADER gemeente: € 4.500,-

Totale kosten: € 117.000,Bijdrage LEADER provincie: € 15.000,Bijdrage LEADER gemeenten: € 15.000,-

THEMA’S:

Locatie: Bellingwolde

www.despinberg.nl

Locatie: Jipsinghuizen
Totale kosten: € 286.567,Bijdrage LEADER provincie: € 15.000,Bijdrage LEADER gemeenten: € 15.000,Bijdrage LEADER EU: € 30.000,-

Zorginstelling
De Spinberg
THEMA’S:
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Totale kosten: € 666.173,Bijdrage LEADER provincie: € 37.500,Bijdrage LEADER gemeenten: € 37.500,LEADER EU: € 75.000,-

Zorgboerderij De Spinberg in Harpel levert
kleinschalige dagbesteding aan gehandicapten. Er
is onder meer een boerderijwinkel, een groentetuin
en er zijn dieren. De Zorgboerderij wil uitbreiden
met 24-uurs gehandicaptenzorg. Hiervoor is al
een voormalig schoolgebouw aangekocht dat
zij wil ombouwen tot een kleinschalige opvang
met zeven appartementen. Naast de opvang van
cliënten wordt het gebouw zo verbouwd, dat er ook
activiteiten kunnen worden georganiseerd voor het
dorp. Cliënten kunnen hierin ook een rol vervullen.
Hiermee heeft het dorp weer een dorpshuis
en de uitbreiding zorgt voor een toename van
werkgelegenheid met 4 fte.

sociale cohesie, innovatieve oplossingen voor
veranderende vraag naar zorg, economie

sociale cohesie, leefbaarheid, economie

Multifunctioneel
centrum De Meet
De Meet in Bellingwolde fungeert momenteel als dorpshuis
en enigszins multifunctioneel centrum. De uitbater bestiert
er een restaurant annex zalencentrum. Het geheel heeft de
uitstraling van de jaren ’80 en de aanwezige voorzieningen
voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Enkele
maatschappelijke organisaties en de gemeente hebben
gezamenlijk een integraal plan gemaakt voor renovatie en
vernieuwing. De renovatie bestaat uit een nieuwe entree,
aangebouwde veranda en opgeknapt buitenterrein. Het
gebouw wordt daarbij klaargemaakt voor de huisvesting van
meerdere maatschappelijke organisaties. Na renovatie worden
zoveel mogelijk functies in het gebouw bijeengebracht. Het
wordt onder meer gebruikt door: jeugd- en jongerenwerk, de
jeugdsoos, het consultatiebureau, de sporthal, de bibliotheek
en als politiepost. Het samenbrengen van deze organisaties in
één gebouw zorgt voor een behoorlijke kostenbesparing en zal
maken dat het gebouw vaker en efficiënter wordt gebruikt. De
betere uitstraling van het pand zal ook de aantrekkelijkheid van
het restaurant vergroten en energiebesparende maatregelen
zullen de exploitatiekosten drukken.

THEMA’S:

THEMA’S:

Vanwege sterke krimp zijn in Finsterwolde 60 huizen,
een school en een sporthal gesloopt. Het resultaat was
een lege ruimte in het dorp, zonder verdere plannen voor
herinvulling. Bewoners hebben zich vervolgens verzet tegen
de plannen voor verdere sloop en hebben de handen ineen
geslagen voor een invullingsplan.
Samen met de gemeente Oldambt, Acantus, de Heidemij,
Landschapsbeheer en Arcadis hebben de bewoners een plan
voor een landschapspark ontwikkeld. Inspraakavonden
hebben ervoor gezorgd dat het draagvlak voor dit park erg
groot is. Het wordt een ontmoetingsplek voor jong en oud.
Over onderhoud zijn afspraken gemaakt met de eigenaren
van het terrein en vrijwilligers uit de buurt.

Leste train
noar Knoal

toerisme en cultuur

sociale cohesie, leefbaarheid

Harm Luppenspark
Finsterwolde

Stichting Bogdike uit Veendam organiseerde een
muzikale treinreis van Veendam naar Musselkanaal.
Wie 25 juni een kaartje kocht voor de museumtrein
STAR kon onderweg en bij tussenstops in Wildervank
en Stadskanaal genieten van verschillende liveoptredens in de streektaal. Onder meer Jan Henk de
Groot, Erwin de Vries en band, Swinder, Roelof van
der Velde, Bert Hadders en de Nozems, Sikkom Kult,
Safari Joe en Harlequin Hovers traden op. Bogdike
wil met deze treinreis vol muziek de streektaal
promoten en een positieve bijdrage geven aan het
toerisme in de regio.
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Beleefpad
Smeerling
interview

“Door LEADER kunnen we
net wat extra’s bieden”

Omdat de meeste natuur in de regio niet toegankelijk is voor
mensen die afhankelijk zijn van een rolstoel of rollator, wil de
Stichting wandelen in Westerwolde hier verandering in brengen.
LEADER steunt de stichting bij de aanleg van een zogeheten
‘beleefpad’ voor mensen met een beperking. In overleg met
Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer is de stichting gekomen
tot een plan voor het beleefpad. Ook mogelijkheden voor mensen
met een visuele beperking zijn hierin meegenomen. Vanwege de
aanwezige voorzieningen als een parkeerplaats, horeca en goede
bereikbaarheid is gekozen voor de locatie Smeerling. Het beheer
van het pad is deels in handen van de Stichting Wandelen in
Westerwolde, en deels de terreineigenaren. Bijkomend voordeel is
dat het pad straks ook goed toegankelijk is voor mensen met een
wandel- of kinderwagen.

Beleefpad
Smeerling

www.wandeleninwesterwolde.nl

Locatie: Smeerling

Totale kosten: € 49.610,Bijdrage LEADER provincie: € 9.805,Bijdrage LEADER gemeenten: € 9.805,-

Interview met Jeroen Kuipers

Voorzitter stichting Wandelen in Westerwolde

Er is een project opgestart om een beleefpad aan te leggen voor wie
onder meer niet (goed) kan zien of voor wie in een rolstoel zit. In de
zomer van 2017 is naar verwachting het pad klaar, met een kleine
uitloop naar het najaar voor de laatste hand aan bebording en
verfraaiing.

THEMA’S:
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toerisme en sociale cohesie

Jeroen Kuipers is voorzitter van deze stichting en boswachter bij natuurmonumenten. Hij
vertelt hoe de stichting bij het idee voor zo’n beleefpad kwam. “Eén van de bestuursleden
was bij een pad met dergelijke voorzieningen geweest. Hij kwam onder de indruk terug en
de rest van het bestuur was meteen erg enthousiast. We zijn met het hele bestuur naar een
vergelijkbaar pad in Appelscha geweest en hebben besloten dit ook in Westerwolde te maken.”
Smeerling was een logische locatie.
Jeroen Kuipers: “Om het beleefpad daadwerkelijk te kunnen beleven vanuit rolstoel
of met een visuele beperking, zijn voorzieningen nodig. Denk aan aangepaste picknickbanken,
watervlonders, borden in braille en rolstoeltoegankelijke uitkijkpunten.” De stichting ging op
zoek naar financiers en besloot al gaande het project om er een familiepad van te maken.
Juist door deze aanpassing viel het project binnen het thema ‘Sociale cohesie’ van LEADER en
kwam er ook een bijdrage van LEADER beschikbaar. Kuipers: “De LEADER-bijdrage maakt het
mogelijk om meteen bij de oplevering al net even completer te zijn dan in eerste instantie was
verwacht. Er konden een paar extra picknickbanken worden gekocht, een bevoelbare maquette
van de omgeving en meer borden met braille.” Bijkomend voordeel is dat het pad straks ook
goed toegankelijk is voor mensen met een wandel- of kinderwagen. Het beheer van het pad is
deels in handen van de Stichting Wandelen in Westerwolde en deels van de terreineigenaren.
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THEMA’S:

www.veenkoloniaal-landbouwmuseum-terborg.nl
www.stainkroeg.nl

Locatie: Ommelanderwijk

Totale kosten: € 41.538,Bijdrage LEADER provincie: € 7.500,Bijdrage LEADER gemeenten: € 7.500,-

www.grunnegerfilm.nl

Locatie: Oost-Groningen

Totale kosten: € 264.480,Bijdrage LEADER provincie: € 12.500,Bijdrage LEADER gemeenten: € 12.500,-

Zonnecollectief Pekela

leefbaarheid

THEMA:
14

Locatie: Gemeente Pekela
Totale kosten: € 87.500,Bijdrage LEADER provincie: € 10.250,Bijdrage LEADER gemeenten: € 10.250,-

Een dorp waar zorgbehoeftige inwoners kunnen
rekenen op hun buurtgenoten. Daarvoor richtte
Stichting Wedde haar zorgproject ‘Wedde dat ‘t lukt’
op. In Wedde, Veelerveen en Vriescheloo slaan de
formele en informele zorg door dit project hun handen
ineen. Zij regelt bijstand op het gebied van wonen,
zorg, welzijn en financiën.

uit probleemsituaties tot het doen van boodschappen,
wegwijs maken in de digitale wereld, het aanvragen
van toeslagen, het verrichten van kleine reparaties en
gezelschap houden. Wedde dat ‘t lukt werkt samen
met onder meer Menzis, scholengemeenschappen, een
team fysiotherapeuten en verschillende instanties die
zich met thuiszorg bezighouden.

Hiervoor overlegt het team huisartsen, een
dorpsondersteuner van de stichting en de WMOcliëntadviseur elke twee weken met elkaar. Alle
hulpvragen komen aan bod en er wordt gekeken wat
de beste oplossing is. De huisartsenpraktijk verzorgt
de medische zorg, de informele zorg gebeurt door
vrijwilligers en wordt gecoördineerd door de Stichting.
Het behelst alles waarbij iemand hulp nodig zou
kunnen hebben en is bedoeld voor inwoners van 0 tot
100+. De hulp varieert van het zoeken van een uitweg

www.weddelukt.nl

Locatie: Wedde, Vriescheloo
en Veelerveen
Totale kosten: € 162.000,Bijdrage LEADER provincie: € 20.000,Bijdrage LEADER gemeenten: € 20.000,-

sociale cohesie en leefbaarheid

www.pekeladuurzaam.nl

Zorgproject
‘Wedde dat ’t lukt’

THEMA’S:

Met de bouw van een groot veld aan zonnepanelen
wil de ‘Coöperatieve vereniging Pekela duurzaam’ de
exploitatiekosten van zo’n 10 maatschappelijke organisaties
verlagen en verduurzamen. LEADER draagt bij aan de aanschaf
en plaatsing van deze panelen en de oprichting van de
energiecoöperatie. De zonnepanelen komen op het dak van
multifunctioneel centrum De Binding. Een gebouw van de
gemeente dat kosteloos mag worden gebruikt. Omdat bij dit
project niet één maar tien organisaties worden verduurzaamd,
is LEADER voor dit project afgestapt van de maximale bijdrage
van € 15.000,- voor verduurzaming.

THEMA’S:

In Ommelanderwijk is de collectie Ter Borg ondergebracht in een
deel van de oude steenfabriek aldaar. De collectie Ter Borg is een
verzameling gereedschappen en oude foto’s die een compleet
beeld geven van de veenkoloniale landbouw tussen grofweg 1850
en 1950. De museumruimte is onderdeel van het gebouw van café
De Stainkroeg. Deze ruimte blijkt in de winter niet te voldoen. Het
is slecht warm te krijgen door een totaal gebrek aan isolatie. Zowel
voor de bezoekers als voor de collectie zelf is dat niet wenselijk.
Vof De Steenfabriek exploiteert het gebouw en wil zorgen voor het
energieneutraal maken en isoleren van het deel van het pand waar
nu het museum is. Hierdoor is de ruimte voor meerdere doeleinden
te gebruiken en creëert het bedrijf randvoorwaarden om de
bedrijfsactiviteiten verder door te ontwikkelen. LEADER draagt bij
aan de kosten voor deze verduurzaming van het monumentale pand.

Groninger
Misdaadf ilm
actief burgerschap, promotie en marketing
Oost-Groningen

toerisme en economische impuls

Museum
‘Collectie Ter Borg’

Stichting Grunneger Film wil het boek ‘Liek achter de
badde’ verfilmen van de Groninger Schrijver Harry Töben
uit Musselkanaal. De opnames vinden grotendeels plaats in
Oost-Groningen en de voertaal in de film is zoveel mogelijk
dialect. Zowel Westerwolds, als Knoalster Grunnegs, ZandDrents, Stad-Grunnegs, Stellingwarfs en HogelandsterGrunnegs. Met het gebruik van al die dialecten willen
de makers de aandacht vestigen op het unieke van die
dialecten en een pleidooi houden voor het behoud. Van
de ca. 200 betrokkenen wordt ongeveer 20 % betaald.
De overige zijn vrijwilligers. De film wordt vertoond in
dorpshuizen en culturele centra. Nadien gaan de makers
in gesprek met de bezoekers en soms nemen zij speciale
gasten mee: bekende voorvechters voor het streekeigene
verhaal uit de buurt waar de film op dat moment wordt
vertoond. Ook wordt ‘Liek achter de Badde’ als speelfilm
aangeboden voor uitzending op NPO2. Voor de regionale
omroepen wordt het vermaakt tot serie van vier tot vijf
afleveringen. LEADER draagt bij aan de totstandkoming op
voorwaarde dat ook de rest van de financiering rondkomt.
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Versterken toerisme Vesting Bourtange, Tenaxx en Klooster Ter Apel

Locatie: Bourtange, Wedde en Ter Apel
1) Gezamenlijke PR

Een gezamenlijke PR-campagne moet meer
bezoekers naar Oost-Groningen krijgen. De
bedrijven hebben een plan voor combinatie van
educatieve programma’s, arrangementen voor
speciale doelgroepen waarbij meerdere attracties
worden aangedaan en uitgebreide promotie in het
buitenland, met name in China. Ook investeert het
drietal in meer info in het Duits. De arrangementen
zullen zich niet alleen beperken tot de drie
aanvragers, ook andere toeristische ondernemers
kunnen aanhaken. Alles moet leiden tot meer
toeristen in Oost-Groningen.

Totale kosten: € 102.448,Bijdrage LEADER provincie: € 10.000,Bijdrage LEADER gemeenten: € 10.000,-

toerisme, economie, werkgelegenheid

THEMA’S:

Totale kosten: € 76.245,Bijdrage LEADER provincie: € 15.353,Bijdrage LEADER gemeenten: € 15.353,-

Bourtange wil zich graag als een levend museum
profileren en de situatie van rond 1742 nabootsen.
Dit trekt extra toeristen en biedt mogelijkheden
voor activiteiten met bezoekers, met name met
kinderen. Door de aanschaf van historische
kleding, bijbehorende historische materialen, een
heringerichte kleedkamer en videoapparatuur kan
de vesting dat realiseren. LEADER draagt daaraan bij.

Totale kosten: € 35.580,Bijdrage LEADER provincie: € 5.000,Bijdrage LEADER gemeenten: € 5.000,-

4) Aanschaf dinosauriërs

Landgoed Tenaxx heeft levensgrote kunststof
dinosauriërs aangeschaft om het landgoed een
extra dimensie te geven. Naast het arboretum en de
survivalrun met bootjesvijver, fungeren de dino's als
sterke aantrekkingskracht voor toeristen, met name
met kinderen. Een speciale route met een echte
dino-hunt vergroot het aanbod. Hierdoor verbetert
de beleving van de attractie, komen meer bezoekers
en komt er meer werkgelegenheid.

Totale kosten: € 143.683,Bijdrage LEADER provincie: € 10.000,Bijdrage LEADER gemeenten: € 10.000,-

Locatie: Gemeente Bellingwedde

Zaagmachine voor
museum Stelmakerij Wever

Museum stelmakerij Wever in Mussel
wil een originele oude boomzaag en een
mallejan aanschaffen en investeren in
het gebouw en enkele andere machines.
Er is een plan gemaakt voor een nieuwe
overkapping voor de nieuwe zaag
en een terras, een opslagruimte voor
workshops, exposities en bijeenkomsten en de
restauratie van enkele machines. LEADER draagt bij
aan de kosten voor deze aanschaf en renovatie. De
uitbreiding van de workshopruimtes en het terras
is nodig vanwege de groeiende bezoekersaantallen
en het feit dat de Stelmakerij ook wordt gebruikt als
ontmoetingsplaats voor dorpsbewoners.
www.stelmakerijwever.nl

Locatie: Mussel

THEMA’S:
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Met een speciaal voor deze attracties gebouwde App
en I-Beacontechnologie, kunnen bezoekers op hun
telefoon extra informatie lezen over het precieze
punt in het dorp, het park of het klooster waar ze
op dat moment zijn. Dit kan off-line. Bij Tenaxx zou
het dan bijvoorbeeld gaan over een speciale boom
of dinosaurus, bij het Klooster over informatie over
dat specifieke deel van het gebouw of de omgeving
en in Bourtange over een bepaald deel van het
dorp. LEADER draagt bij aan de ontwikkeling van dit
systeem voor de drie attracties.

3) Nieuwe kleding en materialen

Totale kosten: € 82.000,Bijdrage LEADER provincie: € 7.500,Bijdrage LEADER gemeenten: € 7.500,-

toerisme, sociale cohesie, versterking
ruimtelijke kwaliteit & identiteit

2) Interactieve informatie

www.tdc-westerwolde.nl/vervoersdienst.php

THEMA’S:

www.landgoedtenaxx.nl
www.bourtange.nl
www.kloosterterapel.nl

Vervoerservice OpstapBus Westerwolde
verbeteren leefbaarheid en sociale cohesie

Met een viertal vernieuwingen willen
Bourtange, Tenaxx en Ter Apel de toeristen
een verbeterde bezoekerservaring bieden.
De drie attracties leveren samen een grote
bijdrage aan de te ontvangen bezoekers in
Oost-Groningen.

De Op-StapBus Westerwolde is gestart met een pilot om
het dienstenpakket uit te breiden. Tot nu toe beperkte
de stichting zich tot ritjes naar bepaalde uitjes voor
kwetsbare ouderen. Deze ouderen kunnen zich voor
programma-onderdelen inschrijven. De uitbreiding van
het dienstenpakket betekent dat er een tweede bus gaat
rijden die ook beschikbaar is voor andere inwoners die
op speciaal vervoer zijn aangewezen of voor mensen die
vanwege sociale, maatschappelijke of medische redenen
geen eigen vervoersmogelijkheden hebben. Zij kunnen
deze Vervoerservice op aanvraag inschakelen voor ritten
naar (huis)arts, fysiotherapie, apotheek, dagbesteding en
naar bijvoorbeeld een winkel.
De stichting Op-StapBus werkt met vrijwilligers en
heeft met de eerste bus aangetoond binnen twee jaar
de continuïteit te kunnen waarborgen met vrijwilligers
en structurele financiële bijdragen. De aangevraagde
bijdrage wordt gebruikt om de periode van twee jaar
te overbruggen en de organisatie rondom de nieuwe
dienst op te zetten.

Totale kosten: € 53.923,38
Bijdrage LEADER provincie: € 10.769,19,Bijdrage LEADER gemeenten: € 10.769,19,-
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Totale kosten: € 54.934,98
Bijdrage LEADER provincie: € 5.000,Bijdrage LEADER gemeente € 5.000,-

www.speeltuinbeerta.nl

Locatie: Beerta

THEMA’S:

Locatie: Oostwold

Locatie: Blijham

Twee ondernemers zijn van plan een
activiteitenpark te maken van recreatiepark
Borgerswold in Veendam. LEADER draagt hieraan bij.
De ondernemers noemen het project Borgerswold
Experience. Zij willen het park geschikt maken voor
activiteiten die je als groep kunt doen. Denk daarbij
onder meer aan beachvolleyballen, beach-soccer,
paintball, kanoën, mountainbiken, boogschieten
en het bouwen van vlotten. Ook een klimpark staat
op de planning. In de regio is er nog geen locatie
waar groepen zo’n verscheidenheid aan activiteiten
kunnen doen. Juist de combinatie van activiteiten
maakt het plan bijzonder kansrijk. De verwachting is
dat dit een zeer positief effect heeft op de horeca in
de omgeving.
www.activiteiten-groningen.nl

Locatie: Veendam
Totale kosten: € 70.000,Bijdrage LEADER provincie: € 12.500,Bijdrage LEADER gemeenten: € 12.500,-

Totale kosten: € 310.000,Bijdrage LEADER provincie: € 31.000,Bijdrage LEADER gemeenten: € 31.000,Bijdrage LEADER EU: € 62.000,-

Borgerswold
experience

economie en toerisme
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Een vervallen gemaal met transformatorhuisje
bij het Oldambtmeer, een rijksmonument, wordt
verbouwd tot vakantiewoning met uitzicht over
het meer. Hiermee wordt het monument van
ondergang gered en krijgt het toerisme een
extra impuls. LEADERsubsidie is aangevraagd
voor de restauratie van het dak, de inrichting
van het pand en de inrichting van het terrein.
De uitvoering van de werkzaamheden gebeurt
door de eigenaren van het pand die het voor een
symbolisch bedrag hebben overgenomen van de
gemeente Oldambt.

www.dorpsraadblijham.nl

THEMA’S:

ruimtelijke kwaliteit, toerisme

Museumgemaal wordt
vakantiehuis

Totale kosten: € 495.900,Bijdrage LEADER provincie: € 37.500,Bijdrage LEADER gemeenten: € 37.500,Bijdrage LEADER EU: € 75.000,-

Herinrichting
centrum Blijham
THEMA’S:

In 2014 heeft LEADER aan de speeltuin in Beerta een bijdrage
gegeven voor de aanschaf van enkele speeltoestellen voor
kinderen met een beperking. Dit bleek te voorzien in een
behoefte zo groot, dat er sinds 2014 zeker 1500 kinderen met een
beperking bij het Speulparadies zijn geweest. Van verschillende
zorginstellingen krijgt de speeltuin aanvragen voor informatie over
de toegankelijkheid en de speelmogelijkheden. Vooral dat kinderen
mét en zonder beperking vrijelijk tussen elkaar door kunnen spelen
en zo kunnen integreren vinden zij belangrijk. Een extra toestel dat
geschikt is voor kinderen met een beperking maakt het aanbod in
de speeltuin net wat breder en de capaciteit groter. Er is een nieuw
speeltoestel ontworpen in samenwerking met de kinderen zelf, die
konden kiezen uit enkele ontwerpen. Aangezien deze aanvraag
meer toevoegt dan een gangbare speelvoorziening, kent LEADER
graag een bedrag toe om de aanschaf mogelijk te maken.

De parkeerplaats voor de winkels in Blijham wordt
op verzoek van de dorpsraad opnieuw ingericht. De
bedoeling is er een gezelliger plein van te maken
dat meer de uitstraling heeft van een dorpsplein.
Op dit plein komen bankjes en informatieborden
met onder meer wandelroutes om Blijham en de
directe omgeving te ontdekken. Met aansprekende
straatverharding wordt het plein bestraat en
hierdoor krijgt het plein het gewenste ‘meer
dorpse’ karakter. Een landmark in de vorm van een
standbeeld zal in het ontwerp niet ontbreken.

sociale cohesie, actief burgerschap, kwaliteit
openbare ruimte

sociale cohesie

Uitbreiding speelvoorziening
kinderen met een beperking
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Wilgenborg
Blauwestad
interview

“LEADER levert met 30 %
een substantiële bijdrage
aan de Wilgenborg”

Stichting de Wilgenborg uit Blauwestad werkt aan een bijzonder
bouwwerk van wilgentakken dat in Blauwestad dienst kan doen
als ontmoetingsplek en landmark. Het wordt ontworpen en
gebouwd om er dorpsactiviteiten, theater en evenementen te
organiseren. De koepel van wilgentakken krijgt de vorm van de
voormalige vesting Winschoten en wordt zo’n 40 bij 18 meter
in oppervlakte en 12 meter hoog. Een stalen constructie vormt
de basis van de Wilgenborg, zoals het gebouw genoemd gaat
worden en rondom worden wilgen gepoot. Na een aantal jaren
zullen de planten zover gegroeid zijn dat ze natuurlijke, groene
muren vormen. Het is de bedoeling dat het gebouw de functie
van buurthuis krijgt en dat buurtbewoners de borg zelf gaan
exploiteren.
www.wilgenborg.nl

Locatie: Blauwestad

Wilgenborg
Blauwestad

Totale kosten: € 169.920,Bijdrage LEADER provincie: € 15.000,Bijdrage LEADER gemeenten: € 15.000,Bijdrage LEADER EU: € 30.000,-

Interview met Gerrit Smit

Secretaris en penningmeester van Stichting de Wilgenborg

De Wilgenborg in Blauwestad wordt een bouwwerk van wilgetenen.
Stichting de Wilgenborg heeft het plan geïnitieerd. In maart 2017 zijn de
bomen voor de borg geplant.

THEMA:
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sociale cohesie

Gerrit Smit is secretaris en penningmeester van Stichting de Wilgenborg. Hij benadrukt dat
LEADER met 30 % een substantiële bijdrage levert aan de Wilgenborg. Smit: “Het plan is
ontstaan in de wijk ‘Het Park’ in Blauwestad. Hier wonen echter maar zo’n 20 gezinnen en
de wilgenborg is een wat groot project voor een dergelijke groep mensen. Nu werken we
samen met de wijken ‘De Wei’ en ‘Het Riet’ en gaat het in totaal om zo’n 200 omwonende
gezinnen. En natuurlijk heeft het zijn weerslag op de mogelijkheden in de gehele Blauwestad.
We hebben het projectplan geschreven en zijn om de tafel gegaan met de vertegenwoordiging
van Blauwestad en de gemeente Oldambt. Samen hebben we het plan verfijnd en vervolgens
verschillende fondsen aangeschreven. Ons plan is zonder aanpassingen en verder overleg
door LEADER goedgekeurd. Begin juni hebben we het ingediend en half juli hebben we de
goedkeuring ontvangen. De definitieve beschikking is in februari 2017 binnengekomen.”
Tussen 10 maart en de eerste week van april worden alle 600 bomen gepoot. Daarna moeten
ze nog worden vastgezet aan de constructie. De stichting verwacht op 10 en 11 maart elke
dag circa 100 vrijwilligers. Daarna zo’n 10 per dag. Rond boomplantdag zullen ook scholen en
omliggende dorpen meehelpen.
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leefbaarheid

Stichting Hartveilig
Bellingwedde

LEADER besloot dit jaar subsidie te verstrekken
aan de uitbreiding en aanpassing van
gemakswinkel Metting in Bellingwolde. De
winkel is een begrip in de regio en vervult een
belangrijke functie.
Het bedrijf is 7 dagen per week geopend. Het
assortiment loopt van koffiefilters en paperclips
via speelgoed en ovenschalen naar schroeven,
boormachines en kruiwagens. Ook een
benzinepomp hoort bij het bedrijf. Jarenlange
ad-hoc uitbreiding hebben geresulteerd in
onpraktische winkelruimtes en minder efficiënte
looppaden. Om een bestendige toekomst te
garanderen voor de bedrijfsopvolgers en de
personeelsleden wordt nu geïnvesteerd in een
nieuwe, praktisch ingerichte bedrijfsruimte. Op
dit moment werken er 7 personen fulltime en
4 part-time.

Een dekkend AED-netwerk in de gehele gemeente
Bellingwedde. Dat is het streven van de stichting Hartveilig
Bellingwedde. De stichting wil hiermee de tijd tussen
hartstilstand en de start van deskundige eerste hulp
verkleinen. De eerste 6 minuten zijn immers cruciaal en
ambulancediensten halen dit vaak niet. De stichting hangt
daarom verspreid door de gemeente 37 AED’s op. Bij een
melding van hartproblemen via 112, krijgt de dichtstbijzijnde
persoon die hiervoor is opgeleid een oproep op zijn telefoon
en een code. Met die code kan hij of zij de AED uit de kast
halen en snel bij de patiënt zijn. De gemeente zelf heeft in een
eerdere fase al een aanzet gegeven door 6 exemplaren op te
hangen. Naast het plaatsen van extra AED’s worden er extra
mensen opgeleid om het netwerk zo dicht mogelijk te maken.
De AED’s worden geplaatst als de financiering rond is.
www.bellingweddehartveilig.nl

Locatie: Gemeente Bellingwedde

Totale kosten: € 127.066,Bijdrage LEADER provincie: € 7.500
Bijdrage LEADER gemeenten: € 7.500

THEMA’S:

www.westerwolderijgt.nl

Locatie: Westerwolde
22

Totale kosten: € 87.640,Bijdrage LEADER provincie: € 5.000,Bijdrage LEADER gemeenten: € 5.000,-

Totale kosten: € 475.000
Bijdrage LEADER provincie: € 22.500,Bijdrage LEADER gemeenten: € 22.500,-

www.facebook.com/texacometting

Locatie: Bellingwolde

economische impuls, leefbaarheid

Westerwolde kent met ‘Westerwolde rijgt’ een succesvol nieuw
opvallend regionaal evenement. In 10 dagen tijd staan diverse
tuinen in het teken van cultuur en zijn zij geopend voor publiek.
In de tuinen is van alles te beleven waaronder (mini)concerten,
theater of beeldende kunst. In 2015 was het een groot succes
en de organisatie wil het nu opschalen en professionaliseren.
Daardoor zal het een structureel karakter krijgen en bijdragen
aan de toeristische aantrekkelijkheid en beleving van de streek.
Ook wordt het evenement uitgebreid. In 2017 wil de organisatie
de opnieuw aangelegde slingertuinen bij de 10-daagse betrekken
en in 2018 ook enkele karakteristieke landschapselementen.
Verder denkt de organisatie aan samenwerking met onder meer
de Dorpsschooltuin in Vriescheloo. Al met al vergroot de tuin-10daagse de samenwerking en samenhang tussen verschillende
organisaties en mensen in de regio. Doordat de tuinen na de
uitbreiding van het evenement door heel Westerwolde liggen,
komen de bezoekers met de hele streek in aanraking en versterkt
het de onderlinge binding.

Met de aanpassing van het winkelpand wordt een
belangrijke voorziening in de ruime regio rondom
het dorp versterkt en is de verwachting dat het
aantal arbeidsplaatsen nog zal groeien. Ook het
aangezicht van de entree van het dorp krijgt
hierdoor een lift. De bedrijfsvennoten brengen
het overgrote deel van de benodigde financiering
zelf in waardoor LEADER positief oordeelde over
de verhouding tussen eigen kapitaal en subsidie.

THEMA’S:

toerisme en economische bedrijvigheid

Westerwolde Rijgt

Doorontwikkelen
gemakswinkel Metting
Bellingwolde
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THEMA:

www.vvbellingwolde.nl

Locatie: Bellingwolde

Totale kosten: € 130.499,Bijdrage LEADER provincie: € 7.500,Bijdrage LEADER gemeenten: € 7.500,-

THEMA’S:

Totale kosten: € 70.000,Bijdrage LEADER provincie: € 12.500,Bijdrage LEADER gemeenten: € 12.500,-

LEADER steunt de renovatie van het dorpshuis
in Jipsingboertange met ruim 4.500 euro. Het
dorpshuis van Jipsingboertange speelt een
belangrijke rol in de sociale contacten van de
inwoners. Er wordt veel georganiseerd en het
onderhoud van het gebouw en de exploitatie
worden verzorgd door vrijwilligers. De eigenaar is
de ‘Stichting Dorpshuis Ons Hoes’. De afgelopen
jaren heeft de stichting al veel opgeknapt aan het
interieur. De buitenkant van het houten gebouw was
echter in zeer slechte staat en toe aan een grondige
renovatie. De stichting heeft een begroting gemaakt
voor volledige betimmering met geïsoleerde panelen
en de aanschaf van een nieuwe energiezuinige
koeling om de defecte huidige koeling te vervangen.
Door deze energiebesparende maatregelen worden
de exploitatielasten van het dorpshuis aanzienlijk
verlaagd. De financiering gebeurt deels door middel
van donateurs, oud papieracties en verschillende
fondsen. De werkzaamheden worden uitgevoerd
door vrijwilligers.

Locatie: Jipsingboertange

THEMA’S:
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Locatie: Winschoten

Totale kosten: € 81.030,Bijdrage LEADER provincie: € 6.155,Bijdrage LEADER gemeenten: € 6.155,-

Locatie: Winschoten

Behoud van het dorpshuis in Jipsingboertange

Tussen De Venne en de
Langestraat in Winschoten
lopen vijf stegen. Ze zijn grauw
en onaantrekkelijk en vallen
slecht op. De gemeente Oldambt
heeft het plan opgevat deze
stegen op te knappen met kunst,
meer groen en verlichting. Al
met al moet deze opknapbeurt
het gevoel van veiligheid en
gezelligheid in de binnenstad
vergroten.
www.gemeente-oldambt.nl

Foto’s: ..

Totale kosten: € 20.685,Bijdrage LEADER provincie: € 2.342,50
Bijdrage LEADER gemeenten: € 2.342,50

sociale cohesie, leefbaarheid

sociale cohesie, ruimtelijke kwaliteit

Opknapbeurt
Winschoter stegen

THEMA’S:

Het sportpark in Bellingwolde was dringend toe aan enige
renovatie. De sportclub heeft deze dan ook met reden voor het
komende jaar gepland. Met name de kantine en de kleedkamers
zijn toe aan een verfrissing. Ook de binnen- en buitenverlichting
moeten worden vernieuwd. De club zet hierbij voortvarend in
op energiebesparing. Hiervoor is een energiebesparingsrapport
opgesteld met aanbevelingen. De club wil onder meer investeren
in zonnepanelen, LED-verlichting, dakisolatie, dubbel glas en
energiezuinige warmwatervoorziening. De verlaging van de
energielasten zal zorgen voor beduidend lagere exploitatiekosten.
De renovatie heeft een positieve weerslag op alle gebruikers van
het park. Niet alleen de 200 leden van de voetbalclub sporten
hier, ook sportactiviteiten van scholen en verenigingen vinden
hier plaats. De werkzaamheden worden voor het overgrote deel
uitgevoerd door vrijwilligers onder toezicht van professionals.

Belevingspad stadsparken Winschoten

sociale cohesie en toerisme

sociale cohesie

Verduurzaming sportpark
VV Bellingwolde

Het rosarium en het stadspark in Winschoten
worden met elkaar verbonden door een nieuw aan
te leggen ‘belevingspad’. LEADER draagt bij aan de
aanleg hiervan. Het pad is deels een initiatief van de
beheerder van de kinderboerderij in het Stadspark
en deels van de bewoners van de Parkwijk/
Kloostervallei. De gemeente Oldambt zorgt voor
de uitvoering van het plan. Het plan is opgesteld
door twee leerlingen van Terra MBO Groningen en
bevat allerlei speelse en educatieve onderdelen. De
route wordt een toeristische dag-attractie waarvan
de kinderboerderij en de horeca in de omgeving
voordeel zullen ervaren. Voor de aanleg van het pad
en de voorzieningen levert de gemeente materiaal
en personele inzet. Terra MBO heeft de leiding over
de uitvoering en ook de NOVO wordt betrokken in de
vorm van personele inzet en begeleiding.
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Verduurzaming
sportpark Drieborg

Stichting landschap Oldambt wil bestaande wandelen fietsroutes voorzien van ‘augmented reality’. Dat
wil zeggen dat gebruikers van de routes via hun
smartphone beelden, tekst en geluidsfragmenten
kunnen zien of horen met informatie over de
precieze plek waar zij op dat moment staan.
Bezoekers kunnen de routes vooraf inprogrammeren
op hun telefoon of een themaroute kiezen. De
informatie is zowel online als offline te ontvangen.
Om de routes te voorzien van deze extra informatie
is het nodig dat een speciale app wordt ontwikkeld
waar deze info aan is toegevoegd. LEADER draagt
bij aan de kosten voor deze app voor i-Phone en
Android.

THEMA:

Locatie: Drieborg

Locatie: Oldambt

Totale kosten: € 313.485,Bijdrage LEADER provincie: € 7.500,Bijdrage LEADER gemeenten: € 7.500,-

Kabelbaan Ter Apel

toerisme

Totale kosten: € 214.876,Bijdrage LEADER provincie: € 24.039,Bijdrage LEADER gemeenten: € 24.039,-

Näher als man denkt,
Promotie Oost-Groningen

www.stichtingpromotiewesterwolde.nl
www.marketingoldambt.nl
www.marketinggroningen.nl

Locatie: Oldambt en Westerwolde

Totale kosten: € 40.286,Bijdrage LEADER provincie: € 8.057,20
Bijdrage LEADER gemeenten: € 8.057,20

THEMA:
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Locatie: Ter Apel

is buiten de oorspronkelijke projectbegroting gelaten
en wordt gezien als een apart maar verwant project.
De gemeente verwacht door de kabelbaan een grote
toename van wandelaars. Voor de inwoners en voor
lange-afstandswandelaars wordt dit gebied door
de kabelbaan een stuk aantrekkelijker. Dankzij
mogelijkheden voor kortere routes kan nagenoeg
iedereen hier straks een route naar zijn of haar zin
lopen.

Meer toeristen aantrekken uit Duitsland.
Dat is het doel van een samenwerking
tussen Marketing Groningen, Stichting
Marketing Oldambt en Stichting promotie
Westerwolde.
Twee concepten worden hiervoor
speciaal gepromoot. Dat zijn ‘Grensland
Vestingland’ in Westerwolde en ‘De
Graanrepubliek’ in het Oldambt. Rondom
deze twee concepten komen speciale
routes met een eigen app met verhalen
die ook in het Duits te horen zijn en een
Duitstalige website. De verhaallijnen uit
de app komen weer terug in producten bij
ondernemers uit de regio en vrijwilligers
worden enthousiast gemaakt om als
ambassadeurs van deze promotieverhalen
op te treden.

toerisme

THEMA:

Een handbediende kabelbaan in het
natuurgebied bij Ter Apel moet het voor
bezoekers makkelijker maken van de ene naar
de andere kant van het Ruiten-AA-kanaal te
komen. Hierdoor worden twee natuurgebieden
aan elkaar gekoppeld en komen zij dus
makkelijker van het ene in het andere
aantrekkelijke gebied. De gemeente Vlagtwedde
heeft LEADER gevraagd om een bijdrage.
De kabelbaan is onderdeel van een groter
project dat de natuurwaarden en infrastructuur
van het natuurgebied rondom het RuitenAA-kanaal en de Runde met elkaar verbindt.
Door dit project wordt de regio aantrekkelijker
voor bewoners, toeristen en (toeristische)
ondernemers. De financiering van de kabelbaan

Totale kosten: € 35.114,Bijdrage LEADER provincie: € 7.000,Bijdrage LEADER gemeenten: € 7.000,-

toerisme

www.svdrieborg.nl

www.landschapoldambt.nl

THEMA:

sociale cohesie

Enige jaren geleden heeft de
sportvereniging Drieborg een nieuwe
kantine gebouwd. Nu is het tijd om ook
de kleedkamers uit de jaren ’60 en de
veldverlichting aan te pakken. Er is een
plan opgesteld om nieuwe kleedkamers
te bouwen, nieuwe verlichting aan te
leggen en zonnepanelen te plaatsen.
Zijn deze punten van het sportpark ook
aangepakt dan zal het geheel vanwege
de lagere energiekosten beduidend beter
te exploiteren zijn.

Levend landschap
Oldambt
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Restauratie
boerderij
Bellingwolde
interview

“Zonder deze subsidie wordt
het een oneindig verhaal”
Interview met Hilvert Sassen

Een zeer vervallen boerderij op de hoek van de Oudeschanskerweg
en de Hoofdweg in Bellingwolde is al jaren een doorn in het oog
van de inwoners van het dorp en de omgeving. Recent is het
rijksmonument aangekocht door bouwonderneming Sassen. Het
bedrijf is van plan het pand volledig te restaureren en hier een
timmerwerkplaats en showroom te vestigen. Ook de slingertuin
en het stookhok worden weer in ere hersteld. Bij dit project snijdt
het mes aan twee kanten. Een bouwonderneming maakt zo
ruimte om de bedrijfspositie te verstevigen en een karakteristiek
rijksmonument op zichtlocatie krijgt een goede herbestemming.
Naast de LEADER-bijdrage vraagt Sassen nog een provinciale
subsidie aan. Deze beide subsidies dekken straks in grote lijnen
de materiaalkosten. Zonder de subsidiebijdragen zou het voor
nagenoeg niemand haalbaar
zijn het pand op te knappen en
het dorpsaanzicht te verbeteren.
Als het pand is opgeknapt
heeft Bellingwolde weer een
statige dorpsentree met een
nieuwe economische activiteit
in de vorm van een kleinschalige
ambachtelijke werkplaats.

Locatie: Bellingwolde
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THEMA’S:

Hilvert Sassen legt uit wat er gaat gebeuren: “De gemeente benaderde me om te polsen of
ik interesse had om dit pand op te knappen. Ze wilden graag nog één keer proberen een
partij te vinden om dit gebouw te restaureren. De muren en de fundering zijn nog goed en
ik heb gezamenlijk met de monumentenwacht een begroting gemaakt van de kosten voor
deze verbouwing. De helft van de kosten gaat zitten in arbeidsuren. Die betaal ik. De andere
helft is de materialenpost. Het voorhuis wil ik samen met leerlingen van de praktijkopleiding
aanpakken. Ik vind het leuk om er voor de restauratie van het voorhuis een soort leer-/
werkplaats van te maken. Met die verbouwing begin ik als de subsidies binnen zijn. Zonder
die bijdragen voor materiaalkosten wordt het werk aan deze enorme boerderij een tien-jarenplan.”
De stichting DBF begeleidt mensen of instellingen in het wegwijs worden in het woud van
subsidies. De gemeente heeft voor Sassen DBF erbij betrokken.

Totale kosten: € 347.500,Bijdrage LEADER provincie: € 25.000,Bijdrage LEADER gemeenten: € 25.000,Bijdrage LEADER EU: € 50.000,-

economie, dorpsvernieuwing, aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven

Eigenaar boerderij

De ooit statige boerderij op de hoek van de weg van Bellingwolde naar
Oudeschans staat er al jaren compleet vervallen bij en is een echte rotte
kies voor het dorp. Enkele jaren geleden liepen er zelfs paarden in het
voorhuis. Binnenkort wordt het pand weer in oude glorie hersteld.
Hilvert Sassen van het gelijknamige timmerbedrijf pakt de renovatie van
het rijksmonument op het verzoek van de gemeente Bellingwedde op.
Sassen kocht om die reden het gebouw en heeft in het achterhuis alvast
zijn timmerwerkplaats gevestigd.

Opknappen
boerderij
Bellingwolde
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Aanleg vissteigers
A.G. Wildervanckkanaal

Locatie: A.G. Wildervanckkanaal
t.h.v. Stadskanaal
Totale kosten: € 149.138,Bijdrage LEADER provincie: € 24.750,Bijdrage LEADER gemeenten: € 24.750,-

Locatie: Ter Apel

Totale kosten: € 39.483,87
Bijdrage LEADER provincie: € 3.841,50
Bijdrage LEADER gemeente: € 3.841,50

toerisme

THEMA:
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Totale kosten: € 60.500,Bijdrage LEADER provincie: € 12.000,Bijdrage LEADER gemeenten: € 12.000,-

THEMA’S:

Locatie: Blauwestad

Park van Pomona
Blauwestad

ruimtelijke kwaliteit, sociale cohesie

Ruim 200 hoogstam fruitbomen vormen in
Blauwestad de boomgaard ‘Pomona’. De aanleg
ervan was een LEADERproject in 2014. Bewoners
van de wijk voeren het onderhoud uit en verwerken
het fruit, hierdoor is het een ontmoetingsplaats
geworden voor de omgeving. De vereniging die
de boomgaard beheert, merkt dat de groei van
de bomen stagneert door het hoge waterpeil en
wil graag peilgestuurde drainage aanleggen in
de boomgaard om het waterpeil voor de bomen
te verbeteren. Ook staat de vereniging voor
de aanschaf van enkele grotere machines en
onderhoudsmaterialen. LEADER kent een financiële
bijdrage hiervoor toe.

sociale cohesie, leefbaarheid

www.vissen.nl

www.bsvtroapel.nl

Multifunctioneelterrein in Ter Apel

THEMA’S:

Het A.G. Wildervanckkanaal bij
Musselkanaal is één van de beste
viswateren in Groningen en Drenthe.
In potentie is het dus erg geschikt om
grote groepen mensen te trekken in de
vorm van vis-toeristen en deelnemers
aan zowel nationale als internationale
viswedstrijden. Ware het niet dat de
infrastructuur hiervoor onvoldoende
geschikt is. Hengelsportfederatie
Groningen-Drenthe stelt daarom
voor om 90 vissteigers aan te leggen
om het water toegankelijk te maken
zonder de beschoeiing aan te tasten.
De verwachting is dat deze nieuwe
visvoorziening veel nieuwe mensen naar
het gebied zal trekken. De achterban
van de federatie is groot en ook vanuit
Duitsland is ruime interesse om hier over
de grens te komen vissen. In september
2016 is het project afgerond en zijn de
steigers in gebruik genomen.

Een braakliggend terrein in Ter Apel was omwonenden al
enige tijd een doorn in het oog. Het grondstuk van 10.000
m2 was ooit bedoeld voor nieuwbouw die onderhand niet
meer doorgaat. Uit een buurt-enquete, gehouden door
buurtbewoners, zijn initiatieven naar voren gekomen
voor een zinvolle inrichting van het gebied. Besloten is het
te gaan inrichten als openbaar multifunctioneel terrein.
Denk hierbij aan een parkachtig geheel met een speelveld,
fraaie bomen, semiverharde paden, jeu de boules baan en
speeltoestellen. Een prachtige mix zodat alle doelgroepen
zich hier kunnen vermaken en elkaar kunnen ontmoeten. De
kosten voor de totale aanpassing van het terrein zijn begroot
op € 200.000,-. Een groot deel hiervan is al gerealiseerd.
Dit is voor het overgrote deel bekostigd door het Fonds
Wonen en Leven en het BR-woonplan. Met de gemeente is
afgesproken dat Buurt- en Speeltuinvereniging ‘Troapel’
zelf zorgt voor de financiering van de speeltoestellen.
Ook hiervan is al 80 % gedekt. LEADER heeft besloten
deze speeltoestellen deels te subsidiëren omdat het een
onderdeel is van een groter geheel waarbij invulling wordt
gegeven aan een braakliggend stuk grond in een woonwijk.
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THEMA:

sociale cohesie

Boshoes Westerlee
De jeugdsoos in Westerlee wordt weer
geopend. In 2013 sloot de soos haar deuren.
Sinds enige tijd is het pand in eigendom van
de Stichting Activiteiten Werkgroep Westerlee
(SAWW). Deze stichting wil de oude soos weer
in functie nemen maar voor het zover is zijn
enkele aanpassingen nodig. Het dak moet
worden gerepareerd, de toiletten opgeknapt
en de muziekinstallatie vernieuwd. Ook
het terrein rondom de soos moet worden
aangepakt. LEADER draagt bij aan de kosten
van deze voor de opening noodzakelijke
werkzaamheden. De aanvraag behelst
voornamelijk materiaalkosten, nagenoeg al
het werk wordt gedaan door vrijwilligers.
www.saww.nl

Locatie: Westerlee

Totale kosten: € 32.800,Bijdrage LEADER provincie: € 5.740,Bijdrage LEADER gemeenten: € 5.740,-

THEMA:

www.facebook.com/HertenkampNieuwolda

Locatie: Nieuwolda
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Totale kosten: € 120.000,Bijdrage LEADER provincie: € 22.500,Bijdrage LEADER gemeenten: € 22.500,-

De activiteiten rondom deze website zijn
ondergebracht in het project ‘Local Placebook Office’.
Hier kunnen jongeren zich onder meer verder
ontwikkelen in het leren bouwen van het systeem,
afstudeerplaatsen en banen in de regio vinden en
leren hoe je een eigen bedrijf of project opzet. Het
project wordt uitgevoerd in Stadskanaal en ook
met Duitsland worden samenwerkingsverbanden
ontwikkeld. Het kantoor biedt een werkplek voor
twee tot vier jongeren in Stadskanaal en zo’n tien
in de hele regio. De LEADER-aanvraag was voor
het openen van een kantoor in Stadskanaal, het
ontwikkelen van apps, samenwerkingsverbanden
met Duitsland en een nieuw leermodel voor betere
aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt.

www.myplacebook.nl

Locatie: Stadskanaal e.o.

Totale kosten: € 50.020,Bijdrage LEADER provincie: € 12.500,Bijdrage LEADER gemeenten: € 12.500,-

THEMA’S:

Het hertenkamp in Nieuwolda wordt aangepakt. Het
dierenverblijf voor de herten en andere dieren was hard
aan een opknapbeurt toe. Omdat het niet toegankelijk
was voor bezoekers, is dit het juiste moment om ook
daarin verandering aan te brengen zodat het de functie
van kinderboerderij en ontmoetingsplek krijgt. Dit
wordt meteen groots aangepakt. Wandelpaden door
en rondom de dierenweide, een plukboomgaard en een
verbinding met het cultuurhistorische gemaalgebouw
een eindje verderop. Het dierenpark ligt naast het
net nieuw gebouwde verpleeg- en verzorgingshuis ’t
Hamrik. Voor de bewoners wordt het park hierdoor een
leuk wandelgebied en een prettig uitzicht. Onderhoud
van het park blijft de verantwoordelijkheid van de
eigenaar, de gemeente Oldambt. Inwoners van het
dorp, jong en oud, en bewoners van het Hamrik kunnen
hier gezamenlijk genieten, oogsten en van elkaar leren.

Local Placebook

economie, sociale cohesie, toerisme

sociale cohesie

Hertenkamp Nieuwolda

Placebook is een online plattegrond met daarop
klikbare delen waarachter een verhaal of
gebeurtenis staat. Leerlingen van het Willem
Lodewijk Gymnasium in Groningen bouwden
een website waarmee dit voor de Veenkoloniën
gebeurt al in 2012 voor een studieopdracht. In eerste
instantie was het een site waarin alle kanalen
in de veenkoloniën in kaart waren gebracht. Er
werd zelfs een app ontwikkeld om de gegevens op
locatie via de smartphone te kunnen gebruiken.
De leerlingen werden steeds enthousiaster en ze
hebben het idee opgevat om het bestand verder
uit te bouwen met meer internetapplicaties
(apps). Hierin verrijken ze de data over de kanalen
met extra informatie die is gericht op toerisme
en cultuurhistorische attracties maar ook op
persoonlijke verhalen van gewone mensen over de
plaatsen in de Veenkoloniën. Volgens hun website:
‘Iedereen heeft een plaats die belangrijk voor hem
of haar is, vanwege familieverhalen, legendes of
prachtige liefdesverhalen. Al deze verhalen over de
Veenkoloniën zijn uniek en moeten verteld worden.’
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Groeten uit Groningen

toerisme

THEMA:

Stichting Noordgedacht maakt films en documentaires waarmee
de Groninger cultuur wordt gepromoot. Ook beheert de stichting
een digitaal platform onder de naam ‘Echte Groningers’. Hiervoor
maakt Noordgedacht portretten van markante Groningers en
verspreidt deze via Facebook, Twitter en Instagram. Dit zijn
Groningers die zich bezighouden met cultuur, toerisme, groen,
nieuwe initiatieven, vakmanschap en meer. Zij steken met kop
en schouders boven het maaiveld uit en inspireren anderen.
Noordgedacht interviewt ze, schrijft een pakkende tekst en plaatst
dit vergezeld van aansprekende foto’s en film online. Op deze
manier laat de stichting Groningen aan de rest van Nederland en
andere potentiële toeristen zien, inspireren zij andere Groningers
en versterken zij het beeld van Groningen als creatieve en
innovatieve regio.
De Stichting wil dit platform graag uitbreiden met het onderdeel
‘Groeten uit Groningen’. Hier komen verhalen op te staan van
Groningers met tips van echte Groningers. Tips die interessant
zijn voor bezoekers uit de rest van Nederland, Duitsland en
Engelstalige landen. Voor het Oost-Groninger deel hiervan
worden 15 verhalen en foto’s van Oost-Groningers gemaakt. Aan
bod komen mensen uit de gastronomie en toerisme, natuur en
recreatie en mensen die werken met cultuur en Gronings erfgoed.
Voor het gedeelte verhalen uit Oost-Groningen draagt LEADER met
subsidie bij.
www.noordgedacht.nl
https://www.facebook.com/echtegroningers

Locatie: Oost-Groningen

Totale kosten: € 39.000,- (het deel OostGroningen hierin is € 13.698,-)
Bijdrage LEADER provincie: € 2.739,50
Bijdrage LEADER gemeenten: € 2.739,50

Janty Design
grafische vormgeving

Colofon
Uitgave

LEADER Oost-Groningen i.s.m. provincie Groningen,
afd. Landelijk gebied en water

Tekst en redactie

Evelien Kamphuis - www.desnellebruinevos.nl

Vormgeving en opmaak JantyDesign - www.jantydesign.nl
Druk

Provincie Groningen

De foto's in dit jaaroverzicht komen van René Perton, Evelien Kamphuis, Jarne Heuff, uit projectaanvragen en bijbehorende websites.

LEADER Oost-Groningen
Postadres
Postbus 610
9700 AP Groningen
www.leaderoostgroningen.nl

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland
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