
Lokale Actie Groep
Op 15 december 2015 stelde de 
provincie Utrecht de LEADER 
strategie vast en ging de Lokale 
Actie Groep (LAG) in Utrecht Oost 
van start met  Tjapko Poppens 
(voorzitter, burgemeester Wijk bij 
Duurstede), Jan Overweg 
(wethouder Leusden), Huub van 
der Maat, Herman Wierenga, 
Henk Davelaar, Cor Holtackers, 
Ruud Waltman en Martijn van 
Dijk.
In vijf vergaderingen is de LAG via 
een activiteiten- en een communi-
catieplan aan de slag gegaan om 
LEADER aan het rollen te krijgen.
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Communicatie

Op allerlei manieren zijn de mensen 
in het gebied geïnformeerd en 
gestimuleerd. Er is een filmpje
gemaakt dat de kern van het LEADER 
programma toont. Dit staat op de 
website, waar ook alle informatie en 
documenten voor potentiële 
aanvragers te vinden is. 
Er is een flyer gemaakt en de 
nieuwsbrieven en social media van 
coöperatie O-gen zijn gebruikt. 

Plaatselijke groepen
In Utrecht Oost zijn twee plaatselijke 
groepen (PG’s) actief: De groep 
Kromme Rijn en Heuvelrug en de 
groep Vallei. Deze groepen hebben 
tot taak het aanjagen van 
initiatieven. De leden van de PG’s
hebben een breed netwerk dat zij 
inzetten om mensen met plannen 
en ideeën verder te helpen. 

62 Initiatieven
In 2016 dienden 62 initiatiefnemers 
zich met min of meer concrete 
ideeën of plannen aan bij LEADER. 
Bij 21 bleef dit beperkt tot een 
oriënterend contact. Met anderen 
was er verder overleg over de 
kansen via LEADER, haalbaarheid, 
mogelijkheden tot samenwerking, 
etc. 
In hoofdzaak werd dit werk 
uitgevoerd door de coördinatoren, 
maar ook de PG leden waren actief 
betrokken bij de ondersteuning en 
begeleiding.
De suggesties en aanbevelingen 
hielpen de initiatiefnemers verder 
op weg naar een LEADER-waardig en 
uitvoerbaar plan.

Coördinatoren
LEADER coördinatoren Maike van 
der Maat en Hans Veurink zijn in 
2016 bij de gebiedscoöperatie O-gen 
aangesteld en worden aangestuurd 
door de LAG. De coördinatoren 
besteedden ongeveer 700 uur aan 
LEADER, het leeuwendeel aan 
(administratief en communicatief) 
opstarten van het programma, het 
aanjagen van ideeën en begeleiden 
van projecten.

Netwerk Platteland
Via dit netwerk worden er landelijk 
cursussen, uitwisselingen tussen 
LEADER gebieden en workshops 
georganiseerd. De coördinatoren 
draaien mee in dit netwerk.

Projecten
Vanaf 1 september 2016 was er de 
mogelijkheid om formeel een 
subsidieaanvraag in te dienen. Bij 
veel mensen die zich in de eerste 
helft van 2016 hebben gemeld, 
bleek het idee onvoldoende aan te 
sluiten bij de LEADER doelstellingen 
en voorwaarden. 28 initiatieven 
leken op het eerste gezicht wel 
kansrijk en aan deze mensen is om 
aanvullende informatie gevraagd.
Eind 2016 waren er 5 plannen die na 
screening door de PG’s positief zijn 
beoordeeld en naar verwachting in 
de loop van 2017 tot een formele 
aanvraag zullen leiden.
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