
1 - 4/1/2016 

Oproep 
plattelandsontwikkelingsproj
ecten 
25 maart De Kettinghe (Heffen) 



2 - 4/1/2016 

Welkom door gedeputeerde 
voor plattelandsbeleid Peter 
Bellens 



3 - 4/1/2016 

Huiswerk !  



4 - 4/1/2016 

Uw huiswerkbegeleiders   



5 - 4/1/2016 

Goede punten voor …  
 
 
 
 
- samenwerking  
 
 
 
 



6 - 4/1/2016 

Goede punten voor …  
 
 
 
 
- samenwerking  
- innovatie  
 
 
 



7 - 4/1/2016 

Goede punten voor …  
 
 
 
 
- samenwerking  
- innovatie  
- maatschappelijke meerwaarde 
 
 
 



8 - 4/1/2016 

Goede punten voor …  
 
 
 
 
- samenwerking  
- innovatie  
- maatschappelijke meerwaarde 
- duurzaamheid  
 



9 - 4/1/2016 

Huiswerkgids  



10 - 4/1/2016 

Agenda 

• De Kettinghe (Heffen) 

 

• Wat staat er in het nieuwe PPOP? 

 

• Inspirerende voorbeelden 

• Burende Boeren 

• Een dorpshuis voor Kalfort 

 

• Hoe dien ik een project in? 

 

• Wat is LEADER en hoe dien ik daar een project in? 



11 - 4/1/2016 

Sarah De Weerdt (Innovatiesteunpunt) 

De Kettinghe 



12 - 4/1/2016 

Tinne Van Looy (adviseur platteland) 

Wat staat er in het nieuwe 
PPOP? 



13 - 4/1/2016 

Europese verordening voor 

plattelandsontwikkeling 

Vlaams ProgrammaDocument 

voor PlattelandsOntwikkeling 

(PDPOIII) 

Provinciaal 

PlattelandsOntwikkelingsPlan (PPOP) 



14 - 4/1/2016 

PPOP is het kader voor… 

Platteland Plus 

(€490.000/jaar) 

LEADER 

(€750.000/jaar) 

OmgevingsKwaliteit door 

investeringen (€280.000/jaar) 
OmgevingsKwaliteit door 

samenwerking (€420.000/jaar) 

Samenwerking 
stad – platteland 
(€100.000) 



15 - 4/1/2016 

OmgevingsKwaliteit 

• Financiering 50% Europees – 25% Vlaams – 25% provinciaal 

 

• Agrarische focus + dorpsontwikkeling 

 

• Besluitvorming via Provinciaal Management Comité 

OMGEVINGSKWALITEIT 

OmgevingsKwaliteit 
door investeringen 

Omgevingskwaliteit 
door samenwerking 



16 - 4/1/2016 

OmgevingsKwaliteit door 
investeringen (art.20) 
Focus op investeringsprojecten (>50% investeringskosten) 

• Investeringskosten + externe prestaties 

 

 

 

 

 

 

 

Thematisch 

• Beleving op het platteland met kansen voor streekidentiteit 

• Open ruimte vrijwaren en ontwikkelen 

• Kwetsbare groepen op het platteland 

• Leefbare dorpen 

 

 



17 - 4/1/2016 

Omgevingskwaliteit door 
samenwerking (art.35) 
• Dienstverleningsprojecten 

 

• Voorwaarde is samenwerking 

 

• Ondernemers ook als begunstigde 

 

• Thematisch: volledig nieuw, link met landbouw 

• Proefprojecten 

• Korte keten – lokale markten – afzetbevordering 

• Klimaatmitigatie en adaptatie, milieuprojecten 

• Duurzame productie biomassa 

• Diversificatie van landbouw 

• Samenwerkingsprojecten rond armoede of erfgoed 

 

 

 



18 - 4/1/2016 

Platteland Plus 

• Financiering: 50% Vlaams – 50% provinciaal 

 

• Bredere plattelandsbeleid 

 

• Besluitvorming via gereduceerd Provinciaal Management Comité 



19 - 4/1/2016 

Criteria 
plattelandsontwikkeling 



20 - 4/1/2016 

Criteria 



21 - 4/1/2016 

Criteria 



22 - 4/1/2016 

Criteria 

• Samenwerking 

• 3 P’s 

• Gemeenschapsvormend 

• Multifunctioneel ruimtegebruik en verweving 

• Streekgericht werken 

• Ruimte voor initiatief (=innovatie) 



23 - 4/1/2016 

PPOP thematisch 



24 - 4/1/2016 

5 grote thema’s 

 

1. Beleving op het platteland met respect voor de streekidentiteit 

2. Open ruimte vrijwaren en ontwikkelen 

3. Kwetsbare groepen op het platteland 

4. Leefbare dorpen 

5. Naar een functioneel wegennet 



25 - 4/1/2016 

1. Beleving op het platteland 

Bevorderen van toeristische activiteiten 

• Inrichten van toeristische onthaalpoorten met landbouwthematiek 

• Vernieuwend interactieve tools rond landbouw- en plattelandsthema’s 

• Vernieuwende concepten rond landbouwbeleving 

• Recreatief medegebruik van de open ruimte 

• Proefprojecten rond het opleiden van landbouwers tot 
streekambassadeurs 

• Creëren van rustplaatsen met meerwaarde 



26 - 4/1/2016 

1. Beleving op het platteland 

Instandhouding en opwaardering van het landelijk (agrarisch) 
erfgoed 

• Herstellen en instandhouden van typische rurale en agrarische 
erfgoedelementen/kleine beeldbepalende elementen, met eventuele 
koppeling aan immaterieel erfgoed 

• Gebiedsgerichte aanpak van landschapsherstel in 
landbouwontginningsgebied 

• Levend erfgoed in stand houden 

• Beheer kleine erfgoedelementen door bewoners 

• Invullen en herbestemmen leegstaande gebouwen met landschappelijke 
of erfgoedwaarde 

• Landschapsherstel beschermde landschappen en kasteeldomeinen 

 



27 - 4/1/2016 

1. Beleving op het platteland 

Basiskwaliteiten op het platteland 

• Ontwikkeling duurzame modellen voor beheer open ruimte 

• Stiltegebieden voor een groot publiek 

• Gemeenschapswaarde van bossen 

• Draagvlak voor waterlopen 



28 - 4/1/2016 

1. Beleving op het platteland 

Landbouw- en plattelandseducatie 

• Ontwikkelen vernieuwende landbouweducatieve concepten (als 
diversificatiestrategie) 

• Landbouwers begeleiden richting landbouweducatie als 
verbredingstrategie 

• Samenwerking landbouw- en milieueducatie 

 

Landbouwverbreding 

• Landbouwers begeleiden naar nieuwe vormen van landbouwverbreding of 
zelf aan landbouwverbreding doen 

• Begeleiden landbouwers naar mee realiseren biodiversiteitsdoelstellingen 

 



29 - 4/1/2016 

1. Beleving op het platteland 

Korte Keten – hoeve- en streekproducten 

• Multifunctionele food hubs 

• Ondersteunen landbouwbedrijven in de switch naar korte keten 

• Openbare voorzieningen stimuleren om aan de slag te gaan met korte 
keten 

• Lokale overheden stimuleren om info te verzamelen rond korte keten 

• Korte keten bosproducten 



30 - 4/1/2016 

1. Beleving op het platteland 

Duurzame energie en klimaatadaptatie 

• Multifunctioneel inrichten waterretentiebekkens 

• Gebiedsgerichte waterretentie door landbouwers 

• Nieuwe energievormen bij landbouwers en burgers: maatschappelijk 
draagvlak 

• Agrobiodiversiteit 

• Nieuwe vormen van duurzame energie als verbredingstrategie 

 



31 - 4/1/2016 

5 grote thema’s 

 

1. Beleving op het platteland met respect voor de streekidentiteit 

2. Open ruimte vrijwaren en ontwikkelen 

3. Kwetsbare groepen op het platteland 

4. Leefbare dorpen 

5. Naar een functioneel wegennet 



32 - 4/1/2016 

2. Open ruimte vrijwaren en 
ontwikelen 
Landschapsintegratie van landbouwbedrijven en paardenhouderijen 

 



33 - 4/1/2016 

2. Open ruimte vrijwaren en 
ontwikkelen 
Gebiedsgerichte oefening rond economische activiteit in leegstaande 
gebouwen, gekoppeld aan een herbestemming van het gebouw of 
inpassing van een site na sloop 



34 - 4/1/2016 

5 grote thema’s 

 

1. Beleving op het platteland met respect voor de streekidentiteit 

2. Open ruimte vrijwaren en ontwikkelen 

3. Kwetsbare groepen op het platteland 

4. Leefbare dorpen 

5. Naar een functioneel wegennet 



35 - 4/1/2016 

3. Aandacht voor kwetsbare groepen 
op het platteland 
Landbouwgerelateerde sociale economie 

• Aanpassingen aan landbouwbedrijven 

• Landbouwers die zelf starten met sociale economie 

• Projecten die landbouwers stimuleren om zelf aan de slag te gaan 

 

Groene Zorg 

• Groene zorg verleners ondersteunen in verdere verbreding van de zorg 

• Professionalisering van de sector 

• Vrijwilligers 

 



36 - 4/1/2016 

3. Aandacht voor kwetsbare groepen 
op het platteland 
Armoede in de landbouw- en plattelandsgemeenschap 

• Zelfoogstboerderij voor kansarmen 

• Sociaal restaurant met link met lokale landbouw 

• Gezond lokaal voedsel voor kansarmen 

• Tewerkstelling op landbouwbedrijven 

• Armoede bij landbouwers 

• Vrijwilligersnetwerken – vermaatschappelijking van de zorg – aangepast 
vervoer 



37 - 4/1/2016 

5 grote thema’s 

 

1. Beleving op het platteland met respect voor de streekidentiteit 

2. Open ruimte vrijwaren en ontwikkelen 

3. Kwetsbare groepen op het platteland 

4. Leefbare dorpen 

5. Naar een functioneel wegennet 



38 - 4/1/2016 

4. Leefbare dorpen 

Lokale voedselstrategiën 

• Multifunctionele volkstuinen 

• Uitwisseling van producten en diensten 

 

Herbestemmen oude agrarische infrastructuur naar nieuwe 
gebruiksfuncties 

• Herbestemmen oude (agrarische) infrastructuur naar nieuwe 
gemeenschapsfuncties met multifunctioneel karakter 

 

Participatietrajecten om te komen tot een dorpskernvernieuwing of 
dorpsontwikkelingsstrategie 



39 - 4/1/2016 

4. Leefbare dorpen 

Brede basisvoorzieningen in dorpen 

 

Verenigingsleven op het platteland 

• Jongerencultuur op het platteland 

• Quick wins voor niet-gestructureerd vrijwilligerswerk 



40 - 4/1/2016 

5 grote thema’s 

 

1. Beleving op het platteland met respect voor de streekidentiteit 

2. Open ruimte vrijwaren en ontwikkelen 

3. Kwetsbare groepen op het platteland 

4. Leefbare dorpen 

5. Naar een functioneel wegennet 



41 - 4/1/2016 

5. Innovatieve toepassingen rond 
trage wegen 



42 - 4/1/2016 

Samenwerking stad-
platteland 



43 - 4/1/2016 

Samenwerking stad-platteland 

• Éénmalig budget van €100.000 

• €20.000: opmaak van een lokaal strategisch plan (100%) 

• €80.000: dynamiseren van het gebied (65%) 

 

• Samenwerking tussen platteland (donkergroene gemeente) en 
verstedelijkte kern (op initiatief van het platteland) rond 

• Lokale voedselvoorziening bv. diversificatie landbouw naar korte keten, 
horizontale en verticale samenwerking in de keten, ontwikkeling food 
hub,… 

• hernieuwbare energie:  

Duurzame energieproductie op 

Het platteland voor de stad of 

Omgekeerd – klimaatadaptatie 

 

• Enkel kosten voor  

 samenwerking en  

 communicatie zijn subsidiabel 



44 - 4/1/2016 

Procedure: 2-staps 

• Stap 1: projectvoorstel tot lokaal strategisch plan door promotor 
met min. 1 copromotor 

 Check ontvankelijkheid door VLM en provincie 

 Technische Werkgroep 

 PMC 

 

• Stap 2: afgewerkt lokaal strategisch plan wordt voorgelegd aan 
PMC voor goedkeuring MET nieuw projectvoorstel voor 
dynamisering van het gebied 

  check ontvankelijkheid door VLM en provincie 

  Technische Werkgroep 

  PMC 



45 - 4/1/2016 

Miel Gilis (RURANT vzw) 

Burende Boeren 



46 - 4/1/2016 

Burende boeren; 
 
Een project met agrarische focus 

Burende boeren is een project van RURANT en haar partners IGEMO en Innovatiesteunpunt  
met steun  van 

 
 
 
 



47 - 4/1/2016 



48 - 4/1/2016 

Boer-
Industrie 

Boer- 
Buurt 

Boer-
Overheid 

Projectcoördinatie en -communicatie 



Gemeentelijk 
actieplan  

Korte keten 

intakegesprek 

Stakeholder mapping 

Correcte data 

Puzzelen, linken 
leggen, koppelen, 

verbinden 
en  

keuzes maken 

http://www.unizo.be/kempen/index.jsp
http://www.unizo.be/kempen/index.jsp


Burende Boeren 

Lokaal  
Draagvlak  
verhogen 

Effect op  
lange termijn 

 

“Bij een opendeurdag 
komen de bezoekers 

van heinde en ver  
maar onze naaste 

buren zien we niet… 
Zij zien ons meer als 

overlast” 

Dialoog 

Zet je 
troeven in de 

kijker  

Durf 
communiceren 

Geef je bedrijf 
een gezicht 

http://www.unizo.be/kempen/index.jsp
http://www.unizo.be/kempen/index.jsp


28 april 2016 





53 - 4/1/2016 

Luc Schokkaert (vzw Vrededaal) 

Kalfort 



Dorpshuis Kalfort 

Infosessie PDPOIII 
Heffen, 25 maart 2016  



• Dorpshuis Kalfort voor € 130.000 gefinancierd 
binnen Provinciaal Steunpunt Platteland in het 
kader van As3 van het programma 
plattelandsontwikkeling 2007-2013 

• Ambitieus project in een klein dorp met diverse 
doelstellingen 

▫ Dorpskernherwaardering 

▫ Infrastructuur voor gemeenschapsleven  
(en ruimer) 

Dorpshuis Vrededaal Kalfort 



Dorpshuis Vrededaal Kalfort 

• 1. Vertrekpunt 

• 2. Project 

• 3. Mobilisatie rond project 

• 4. Bijdrage diverse actoren 

• 5. Financiering 

• 6. Kwaliteitskamer 

• 7. Resultaat 



1. Vertrekpunt 



Kerk, geprangd tussen 
bebouwing 

1. Vertrekpunt 



Parochiezaal (1930) 
gebouwd aan 
restanten oud 
klooster Vrededaal 

1. Vertrekpunt 



“Verscholen” park 
met Rozenkransweg 

1. Vertrekpunt 



Chaotische 
bebouwing 

1. Vertrekpunt 



2. Project 

• Denkgroep gegroeid vanuit bestaand comité 
parochiezaal 

• Concept 
▫ Nieuw dorpshuis 
▫ Afbraak oude parochiezaal en verbouwing 

‘Vrededaal’ tot brasserie i.s.m. privéinvesteerder 
▫ Herwaardering kerkgebouw 
▫ Aanleg nieuw park met integratie Rozenkransweg 



• Parochie Kalfort 

▫ Parochie heeft noch de middelen, noch de 
mensen, noch de ambitie om parochiale 
infrastructuur te onderhouden en te beheren 

▫ Parochie kan geen investeringen meer aan, die 
langdurig engagement inhouden 

▫ Parochie/Kerkfabriek willen wel mee stappen in 
een nieuw verhaal 

▫ Mandaat van parochie aan een nieuwe vzw om 
deze doelstellingen te realiseren, met de steun van 
het gemeentebestuur 

3. Bijdrage diverse actoren 



• Parochie Kalfort 

▫ Verkoopt parochiezaal aan privé investeerder 

▫ Geeft pastorij af 

▫ Investeert in lening 

3. Bijdrage diverse actoren 



• Kerkfabriek 

▫ Investeert in lening 

• Gemeentebestuur 

▫ Verwerft alle noodzakelijke eigendommen 

▫ Sluit erfpachtovereenkomst af met vzw 

▫ Staat garant voor de lening 

▫ Subsidieert 

▫ Legt park aan 

3. Bijdrage diverse actoren 



• De Puntzeef bvba 

▫ Koopt oude parochiezaal 

▫ Renoveert parochiezaal tot brasserie 

3. Bijdrage diverse actoren 



• Vzw Dorpshuis Vrededaal als centrale actor 

▫ Een vzw die het « dorp » vertegenwoordigt 

▫ Bouwheer 

▫ Zoekt financiële middelen 

▫ Keuze voor professionele aanpak voor de bouw 

 Aanstelling architect (met volledig toezicht) 

 Openbare aanbesteding 

3. Bijdrage diverse actoren 



• Informeren 

• Overtuigen 

• Creëren draagvlak 

• Mobiliseren 

4. Mobilisatie rond project 



• ° Vzw Dorpshuis Vrededaal 

▫ Algemene vergadering, met vertegenwoordigers 
van alle verenigingen 

4. Mobilisatie rond project 



• Enquête huis aan huis 
Huis aan huis bezoek Kalfort: enquêtering; met 
infobrochure; 10 % respons 

▫ Wie wil meewerken aan de vzw? 

▫ Wie wil mee helpen bij activiteiten? 

▫ Wie wil steunen? 

4. Mobilisatie rond project 



• Informatiedoorstroming 

▫ Projectwebsite: www.kalfort.be/vrededaal en 
facebook 

 

4. Mobilisatie rond project 

http://www.kalfort.be/vrededaal


• Presentaties bij de verenigingen 

• Informatieavonden rond financiering 

• Persmomenten 

• Informatiebrochure en financieringsdossier 

 

4. Mobilisatie rond project 



• Informatie over de voortgang in driemaandelijks 
tijdschrift De Kalfortse Klok 

4. Mobilisatie rond project 



• Tentoonstelling Dorpshart Kalfort. Verleden en 
toekomst tijdens de kermisweek 

4. Mobilisatie rond project 



• Financiering als onderdeel van de creatie van 
een draagvlak 

• Financiering niet vanuit de bank, maar vanuit de 
diverse actoren 

4. Mobilisatie rond project 



5. Financiering  

• Oprichting financieel comité met opdracht 
€ 2.000.000 te verzamelen 

• Business plan van verwachte uitgaven en 
inkomsten 



5.1. Kapitaalverwerving 

• Subsidies 

• Convenanten 

• Giften 

• Leningen 



5.1. Kapitaalverwerving 

• 1. Subsidies 

▫ Gemeente: subsidie van 500.000 euro  

▫ Europese subsidies voor plattelandsontwikkeling: 
130.000 euro 



5.1. Kapitaalverwerving 

• 2. Convenanten 

▫ Voorafbetaling huur 

 Parochie Kalfort 

 Harmonie Concordiavrienden 

 Volley Kalfort 



5.1. Kapitaalverwerving 

• 3. Giften 

▫ Oproep aan de Kalfortenaren om bijdrage te 
storten 

▫ Projectrekening bij Kon. Boudewijnstichting. 
Giften zijn fiscaal aftrekbaar vanaf € 40.00 



5.1. Kapitaalverwerving 

• 4. Leningen 

▫ Tientalle bezoeken bij particulieren 

▫ Lotenlening 

 Private uitgifte 

 Renteloze lening van een onbeperkt aantal loten van 
€ 250 

 Vanaf 5de jaar na aankoop wordt elk jaar 1/20ste van 
de loten terugbetaald (lottrekking) 



5.1. Kapitaalverwerving 

• 4. Leningen 
▫ Obligatielening 

 Private uitgifte 
 Obligatielening met een jaarlijkse rente van 3,5 % 
 Roerende Voorheffing : 25 % 
 Elk een nominale waarde van € 1000 
 Looptijd: 10 jaar 
 Toezegging van parochie en kerkfabriek voor het 

inschrijven op deze lening 



5.1. Kapitaalverwerving 

• 4. Leningen 

▫ Waarborg door de gemeente tot een bedrag van 
1.500.000 euro 
(besluit gemeenteraad 22/12/2011) 

▫ Bij faling of bankroet vzw : Gemeentebestuur 
wordt volle eigenaar + neemt alle verplichtingen 
over van de vzw 



5.1. Kapitaalverwerving 



5.1. Kapitaalverwerving 

• Lessons learned 

▫ Groot project = op zoek naar veel kapitaal 

▫ Oorspronkelijk veel scepticisme 

 

▫ « Verhaal », « droom voor Kalfort », « historisch 
moment »: op zoek naar 50 geëngageerde 
Kalfortenaren die elk € 25.000 willen investeren 



5.1. Kapitaalverwerving 

• Lessons learned 

▫ Kapitaal al bij al « gemakkelijk » bij elkaar 
gekregen 

▫ Eerste mensen moeilijk te overtuigen, maar van 
zodra duidelijk werd dat project ging slagen 
genoeg kandidaten 

▫ Doelstelling draagvlak creëren geslaagd: bijna 250 
particulieren zijn schenker of obligatiehouder 



5.1. Kapitaalverwerving 

• Lessons learned 

▫ Obligatielening:  

 zeer groot succes, omwille van voordelige rente 
(3,5%) 

 economische toestand veranderde drastisch sinds 
start van het project 

 minimum inschrijvingsbedrag vermoedelijk te laag 

▫ Lotenlening: niet aangeslagen omwille van 
voordelige obligatielening 



5.1. Kapitaalverwerving 

• Lessons learned 

▫ Giften 

 Er was op meer gehoopt (nu ca. € 25.000) 



5.2. Afbetaling 

• Bescherm- en sponsorcomité 

▫ particulieren en bedrijven 

• Eigen inkomsten 

▫ uit verhuring 

▫ eigen evenementen 

▫ acties van de verenigingen 

 



5.2. Afbetaling 

• Lessons learned 

▫ Projectrekening Kon. Boudewijnstichting blijft 
aantrekkelijk 

▫ Sponsors: zeer moeilijk verhaal 

▫ Eigen evenementen: loopt goed 

▫ Uitbating: loopt goed 

▫ Afbetaling kosten (o.m. zware rentelast) maar 
mogelijk dankzij gezonde uitbating en dus vele 
inkomsten 



6. Kwaliteitskamer 

• Drie presentaties voor de  
Provinciale Kwaliteitskamer 

• Bekijken ontwerp op diverse  
aspecten 

▫ Architectuur 

▫ Toegankelijkheid 

▫ Milieu 

▫ Duurzaamheid 

▫ Ruimtelijke ordening 



6. Kwaliteitskamer 

• Project werd aangepast op  
enkele aspecten op advies van  
Kwaliteitskamer 

▫ Buiteninrichting 

▫ Integrale toegankelijkheid 

 



7. Resultaat 



7. Resultaat 



95 - 4/1/2016 

Tinne Van Looy 

Ik heb een goed idee! Wat 
nu? 



96 - 4/1/2016 

Check criteria! 

• Samenwerking tussen beleidsdomeinen 

• Innovatief 

• Gemeenschapsvormend 

• 3 P’s 

• Streekgericht werken 

• Multifunctioneel ruimtegebruik 

 



97 - 4/1/2016 

Neem contact op met ons! 

Tinne Van Looy 

Miel Gilis 

Kristien Vanlommel 

 

platteland@provincieantwerpen
.be 



98 - 4/1/2016 

Check brochures en website 

www.provinciean
twerpen.be/platt
eland 

www.leaderprovi
ncieantwerpen.b
e 



99 - 4/1/2016 

Aan de slag! 



100 - 4/1/2016 

Projectidee 

Verplicht aan te leveren tegen uiterlijk 20 mei! 

 

 



101 - 4/1/2016 

Projectidee 

• Overzicht van aantal ideeën 

• Screening op advies KwaliteitsKamer (23/5) 

• Screening op criteria: hoe beter maken, hoe meer inpassen in 
PPOP, waar potenties tot samenwerking, juiste subsidiekanaal 
kiezen, juiste fiche 

• Technische tips en tricks 

 

=> Uiterlijk 3 juni feedback 



102 - 4/1/2016 

Wat mag dat kosten? 

Maximale projectkost €200.000 waarop 65% cofinanciering 
ontvangen kan worden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subsidiabele kosten: investeringskosten – personeelskosten – 
werkingskosten – overhead (forfait) – inkomsten – externe prestaties 



103 - 4/1/2016 

Is mijn project een 
investeringsproject? 
• Investeringskosten > 50% totale projectkost 

 

• Advies van de provinciale KwaliteitsKamer 

 

• Provinciale Kwaliteitskamer wil beeldkwaliteit op het platteland 
verhogen 

 

• 23/5 en 6/10 



104 - 4/1/2016 

Definitieve indiening: 11 augustus 

• Projectfiche + excelsjabloon in 2-voud op papier en digitaal 

 

• Aandachtspunten 

• Neem suggesties van eerste screening maximaal mee 

• Moet op tijd binnen zijn, anders niet ontvankelijk 

• Gebruik juiste fiche 

• Juiste statuut 

• Zorg voor overeenkomst van samenwerking (voor OKW door 
samenwerking) 

• Geen dubbelfinanciering 

• Vul financiele tabel correct in 

• Handtekeningen! 

• Vergunningen! 

• Maximale projectkost is €200.000 en maximale cofinanciering 65% 

• Verhouding tov LEADER 



105 - 4/1/2016 

Technische Werkgroep 

• Wie? 10 provinciale experten – LEADER-coördinatoren – 
middenveld (BB – IOK – Igemo…) – beheersdienst - … 

 

• Wanneer? 22 en 23 september 

 

• Wat? Screenen op selectiecriteria 

• Link met landbouw/platteland – PPOP 

• Haalbaarheid 

• Duurzaamheid 

• Continuïteit/meerwaarde 

• Innovativiteit 

• Ge3filosofie 

• Samenwerking 

• Kosten 

• participatie 



106 - 4/1/2016 

Technische Werkgroep 

• Indeling projecten in 5 kleur categorieën: donkergroen  rood 

 

• terugkoppeling 



107 - 4/1/2016 

Provinciaal Management Comité 

• Wie? Vlaamse kabinetten – provincieraadsleden – gemeenten 

 

• Wanneer? 10 oktober 

 

• Wat? Goedkeuring dossiers obv adviezen provinciale 
KwaliteitsKamer – Technische Werkgroep en beschikbare 
budgetten 

 

• Bekrachtiging door Vlaanderen en deputatie 



108 - 4/1/2016 

START! 

• Binnen 3 maanden na goedkeuring 

 

• Communicatieverplichtingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 2x/jaar kosten bewijzen (declaraties) 



109 - 4/1/2016 

Miel Gilis (LEADER-coördinator MAK+) 

LEADER 



LEADER in de provincie 

Antwerpen 



Toelichting LEADER 

• LEADER = Europees subsidieprogramma en 

methodiek voor plattelandsontwikkeling 

• Biedt kansen aan vernieuwende en duurzame 

initiatieven op het platteland 

• Lokale besturen, organisaties, lokale 

verenigingen maar ook rurale ondernemers! 

• Bottom-up = Bedacht en uitgewerkt door 

mensen ter plaatse – lokaal gedragen 

 



Toelichting LEADER 

• Samenwerking centraal! Voorkeur bovenlokale 

initiatieven 

• Gebiedsgericht werken aan 

plattelandsontwikkeling 

• Impulsbeleid => innovatieve concepten en 

experimenten → Out-of-the-box-denken!  

• Elk LEADER-gebied moet 3 thema’s kiezen 

waarrond 6 jaar gewerkt wordt 

 

 



Toelichting LEADER 

Subsidie-
programma 

Keuze 3 
thema’s 

Ook voor 
rurale 
onder-

nemers! 

Gebieds-
gerichte 

plattelands-
ontwikkeling 

Plaatselijke 
Groep (PG) 



Toelichting LEADER 

3 LEADER-gebieden in onze provincie 
 



Toelichting LEADER 



Toelichting LEADER 



Voorbeelden van mogelijke projecten 

Landbouw- en natuureducatie 

     

 

 

 



Voorbeelden van mogelijke projecten 

Streekidentiteit 

 

 

 

 



Voorbeelden van mogelijke projecten 

Plattelandsarmoede 

 

 

 

 



Financieel 

 

 € 6.000.000 LEADER-steun over 6 jaar te verdelen 

over 3 gebieden 

 Per gebied: +- 350.000€ per projectoproep 

Maximaal 65% subsidie van totale kostprijs project 

 Voorfinanciering gebeurt door projectpromotor 

 Max. € 100.000 LEADER-steun per project 

 Projecttermijn: 2 jaar 

 



Project indienen? 



Project indienen? 

• Waar zijn we naar op zoek in LEADER? 
 Innovatieve praktijken ≠  reguliere werking organisatie 

 Maatschappelijke meerwaarde! 

 Samenwerking  plattelandsactoren  centraal! (ook niet 

vanzelfsprekende actoren!) 

 Op zoek naar kruispunten: bv. recreatie en landbouw, 

erfgoed en streekidentiteit, natuur & landbouw,… 

 Beperkt budget → geen grote investeringsprojecten! 

 Ambitie om lokale te overstijgen 

 



Project indienen? 

• Contacteer de LEADER-coördinatoren! 

• Timing 

 Jaarlijkse projectoproep rond 3 

plattelandsthema’s tot en met 2020 

 Projectidee aftoetsen vóór 30/08 bij LEADER-

coördinator = verplicht! 

  Projectaanvraag indienen vóór 15/10 

 Bij goedkeuring: vanaf januari van start! 

 www.leaderprovincieantwerpen.be 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

Miel Gilis 

 

Coördinator  

LEADER MarkAante 

Kempen+ 

 

Contact:  

 

miel.gilis@rurant.provant.be  

 

014/85.27.07 

Kristien Vanlommel 

 

Coördinator  

LEADER Kempen Zuid  

LEADER Kempen Oost 

 

Contact:  

kristien.vanlommel@rurant. 

provant.be 

  

014/85.27.07 

mailto:miel.gilis@rurant.provant.be


Met dank! 


