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1 LEADER-GEBIED 

1.1 Afbakening van het LEADER-gebied 

1.1.1 Criteria 

De criteria zoals Europa ze voorschrijft en zoals beschreven in de ‘Handleiding opmaak lokale 

ontwikkelingsstrategie’ voor PDPO 2014-2020 zijn: 

Een LEADER-gebied:  

- moet minstens 3 gemeenten bevatten, waarvan 1 gemeente behoort tot het 
plattelandsgebied in Vlaanderen (bevolkingsdichtheid < 350 inw/km² of bebouwde opp. < 
15%) 

- moet begrensd worden door gemeentegrenzen  
- mag maximaal 240.000 inwoners tellen en  540.000 inwoners op provinciaal niveau 
- moet ruraal zijn op gebiedsniveau (max. 350 inw./km² of bebouwde opp.<15%) 

- moet geografisch en bestuurlijk coherent zijn 

- moet een homogeen geheel vormen vanuit economisch en sociaal oogpunt  

- moet beschikken over een adequate kritische massa in termen van menselijke, financiële 

en economische hulpbronnen 

1.1.2 Afbakening 

Het uitgangspunt voor de afbakening was om maximaal de landelijke flank ten Noorden van het 

Waasland in het LEADER-gebied op te nemen. 

De berekeningen gebeurden aan de hand van de Bodemgebruikskaart van 2011 (FOD Economie, 

ADSEI o.b.v. kadaster 2011) en het Rijksregister – bevolkingskubus(2013). 

Het LEADER-gebied Grensregio Waasland omvat op deze manier 6 gemeenten, is 355,72 km² groot 

en telt 113 353 inwoners (zie tabel 1).  

 

TABEL 1: GEMEENTEN BINNEN HET LEADER-GEBIED GRENSREGIO WAASLAND1 

Gemeente Oppervlakte 

(km²) 

Bebouwingsgraad Aantal inwoners 

(2013) 

inw/km² 

(2013) 

Moerbeke 37,80 13.59 6 258 165.55 

Wachtebeke 34,53 18.51 7 311 211.71 

Beveren 150,18 33.74 47 008 313.01 

Sint-Gillis-Waas 54,98 18.50 18 990 345.38 

Stekene 44,80 25.03 17 562 392.02 

Kruibeke 33,42 25.14 16 224 485.40 

LEADER-gebied 355,72  113 353 318.66 

                                                           
1
 Bron: bodemgebruikskaart 2011 en Rijksregister – bevolkingskubus (2013).  
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FIGUUR 1: HET LEADER-GEBIED GRENSREGIO WAASLAND 
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FIGUUR 2: HET LEADER-GEBIED GESITUEERD IN OOST-VLAANDEREN 
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1.2 Bevolking 

Het LEADER-programma richt zich op Europees niveau tot plattelandsgebieden tussen de 5.000 en 

150.000 inwoners. Met 113 353 inwoners valt het LEADER-gebied Grensregio Waasland binnen deze 

vork.  

Het LEADER-gebied telt overwegend kleine gemeenten tussen de 5.000 en 20.000 inwoners (zie tabel 

1). 1 grote gemeente, Beveren, tekent zich af. 

De regio heeft al de kenmerken van een ‘flankerende regio’, m.a.w. een landelijke regio tussen meer 

verstedelijkte weefsels. Dat geeft de regio enerzijds heel wat mogelijkheden (tewerkstelling, 

diensten, gespecialiseerde zorg, hoger onderwijs, …), maar anderzijds ervaart men in de landelijke 

flank van deze stedelijke centra een centrifugale kracht, m.a.w. een urbanisatiedruk. 

1.3 Coherentie van het gebied 

De coherentie van Grensregio Waasland wordt in de gebiedsanalyse verder besproken op vlak van 

bevolking, welzijn, cultuur, landschap, toerisme, economie, landbouw, mobiliteit en wonen. Uit deze 

analyses blijkt dat er door het LEADER-gebied drie rode draden lopen: 

1. De grens met Nederland 

Elke gemeente, behalve Kruibeke, ligt aan de grens met Nederland. Dit heeft niet enkel geografische 

maar ook culturele en geschiedkundige consequenties door de jarenlange uitwisseling tussen de 

gemeenschappen aan beide kanten van de grens. Dit is voornamelijk het geval voor de dorpen die 

aan beide kanten van de grens naar elkaar toe zijn gegroeid, zoals Koewacht, De Klinge/Clinge en 

Overslag. 

Door de nabijheid van de grens wordt in het LEADER-gebied ook vaak de vergelijking gemaakt tussen 

Vlaanderen en Nederland. Duidelijke voorbeelden hiervan zijn de sterke plattelandsvlucht in Zeeuws-

Vlaanderen (in samenhang met het verdwijnen van de voorzieningen), de ruimtelijke ordening aan 

beide kanten van de grens, het verschillende netwerk aan goed ingerichte fietswegen, enz. Op deze 

manier werd tot verrassende nieuwe inzichten en voorstellen voor doelen en acties gekomen. 

2. Uitgestrekt openruimtegebied aan de noordelijke rand van de Vlaamse Ruit 

Grensregio Waasland bestaat uit gemeenten met veel open ruimte, zonder grote stedelijke kern, aan 

de noordelijke rand van de Vlaamse ruit. Het rurale karakter van deze gemeenten tegenover de 

gemeenten in de Vlaamse Ruit wordt duidelijk aan de hand van de cijfers van inw./km² en bebouwde 

oppervlakte (zie tabel1).  Daarnaast zijn er ook de gemeenschappelijke landschappen, de talrijke 

waterwegen en tot fietspaden omgebouwde spoorwegen die zorgen voor een gemeenschappelijk 

ruraal gevoel. 

3. De ligging tussen grootsteden Gent en Antwerpen en hun havens 

Alle gemeenten in Grensregio Waasland zijn sterk gericht op de grootsteden Gent en Antwerpen en 

hun havens, vooral inzake werkgelegenheid en in de eigen regio ontbrekende voorzieningen. Het 

LEADER-gebied is door zijn ligging ook sterk onderhevig aan de dynamiek van de steden. Een 

voorbeeld hiervan is de witte stadsvlucht vanuit Antwerpen naar Kruibeke. 
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1.4 Ruraal karakter 

Het LEADER-gebied Grensregio Waasland heeft de kenmerken van een rurale regio.  

Figuur 3 en 4, waarbij de Vlaamse Landmaatschappij de Vlaamse gemeenten indeelt op basis van een 

aantal ruraliteitskenmerken, illustreren dit. 

 

FIGUUR 3:  DE PLATTELANDSGEMEENTEN IN OOST-VLAANDEREN 
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FIGUUR 4: DE RURALE GEBIEDEN IN VLAANDEREN (BRON VLM) 
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Ook de klassieke parameters tonen het ruraal karakter van de regio: 

- de bebouwingsgraad2 in Grensregio Waasland ligt voor alle gemeenten, met uitzondering 

van Beveren, lager dan gemiddeld in Oost-Vlaanderen.  

- de bevolkingsdichtheid in Grensregio Waasland bedraagt gemiddeld 318.66 inw./km² 

t.o.v. 491,12 inw./km² in Oost-Vlaanderen.  

- 47.70 % van de oppervlakte in Grensregio Waasland wordt door de land- en tuinbouw 

bewerkt tegenover 50,4% voor Oost-Vlaanderen. 3 , 4 

- het aandeel bebouwde gronden en aanverwante terreinen bedraagt voor Grensregio 

Waasland zo’n 25.86% versus 26.57% voor Oost-Vlaanderen.  

- Het percentage uitgesproken woongebied bedraagt voor Grensregio Waasland 7.8% ten 

opzichte van 12.2% voor Oost-Vlaanderen. 

Deze verhoudingen illustreren het rurale karakter van het gebied. 

 
 

 

 

 

                                                           
2
 Zie tabel 1 onder punt 1.1 

3
 Zie tabel 2 

4
 Oppervlakte cultuurgrond : de som van de oppervlakten, bezet door de hoofdteelten op 1 mei. 
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TABEL 2: BODEMGEBRUIK PER GEMEENTE IN 2011 - AANDEEL CULTUURGROND (VOLGENS 1 MEI-TELLING 2011), BEBOUWDE TERREINEN EN WOONGEBIED IN DE TOTALE OPPERVLAKTE5 

Cijfers in hectare Totale 
oppervlakte 

Bebouwde gronden 
en aanverwante 

terreinen 

% totaal Woongebied % totaal Cultuurgrond 
(schatting 2013) 

% totaal 

Moerbeke 3 780.02 513.82 13.6% 204.29 5.4% 1 849 48.9% 

Sint-Gillis-Waas 5 498.31 1 017.00 18.5% 546.14 9.9% 3 270 59.5% 

Wachtebeke 3 453.29 639.34 18.5% 213.68 6.2% 1 434 41.5% 

Stekene 4 479.83 1 121.49 25.0% 560.15 12.5% 1 805 40.3% 

Kruibeke 3 342.42 840.45 25.1% 308.07 9.2% 1 867 55.9% 

Beveren 15 018.13 5 066.59 33.7% 959.75 6.4% 6 743 44.9% 

LEADER Grensregio 
Waasland 

35 572.00 9 198.68 25.86% 2 792.08 7.8% 16 967.91 47.70% 

Prov. Oost-
Vlaanderen 

298 223.89 79 235.51 26.57% 36 296.59 12.2% 150 363.03 50.4% 

Vlaams Gewest 1 352 225.10 359 344.91 26.57% 158 110.89 11.7% 622 738 46.1% 

 

                                                           
5
 Bron: NIS-telling Provincie Oost-Vlaanderen, land en tuinbouw (2011) en FOD Economie Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie op basis van kadaster en 

volgens de definities van OESO/Eurostat (2011) 
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2 PLAATSELIJKE GROEP (PG) 

2.1 Samenstelling Plaatselijke Groep  

2.1.1 Inleiding 

De voorgestelde Plaatselijke Groep (PG) Grensregio Waasland is samengesteld uit de aanwezige 

besturen, representatieve organisaties en bestaande netwerken in de regio. Het betreft een nieuw 

samengestelde Plaatselijke Groep, voor een nieuw LEADER-gebied.  

De Plaatselijke Groep werd complementair en evenwichtig samengesteld in diverse opzichten: 

- naar sectoren/beleidsdomeinen: alle relevante sectoren en beleidsdomeinen zijn direct 

of indirect vertegenwoordigd rekening houdend met de agrarische focus: land- en 

tuinbouw, economie, welzijn, toerisme. 

- naar bestuursniveaus: de provincie en de lokale besturen zijn vertegenwoordigd 

(gemeenten zijn vertegenwoordigd via Interwaas als relevant bestuursniveau in 

streekontwikkeling)  

- naar competenties: de competenties van de PG-leden dekken maximaal de 

beleidsdomeinen en thema’s van een integrale plattelandsontwikkeling, en hiermee 

vanzelfsprekend de gekozen thema’s.  

- naar geografische spreiding: leden vanuit alle delen van het gebied. 

Deze bundeling van krachten moet aanleiding geven tot nieuwe dynamiek en vernieuwende 

samenwerkingsvormen. Onafgezien van hun verscheiden achtergrond, denken alle PG-leden voor het 

geheel en niet vanuit hun eigen achterban. 

2.1.2 Rollen en verantwoordelijkheden 

Alle leden van de Plaatselijke Groep zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de 

Ontwikkelingsstrategie Grensregio Waasland. De specifieke rol en verantwoordelijkheid van eenieder 

in de groep werd vastgelegd (zie tabel 3).  

Daarnaast vindt de PG het belangrijk om, indien nodig, tijdens haar besprekingen deskundigen te 

kunnen betrekken (zonder stemrecht). 

Binnen de PG zijn er 15 stemgerechtigde en 5 adviserende (zonder stemrecht) leden. Naast de PG 

wordt voor de dagdagelijkse werking een Dagelijks bestuur (DB) opgericht.  

Vanuit de PG zullen een paar leden in het DB zetelen.  

Taken DB:  

- een klankbord zijn voor en het coachen van de coördinator 

- voorbereiden PG 

- opvolgen communicatie- en vormingstraject 

In globo onderscheiden we volgende groepen van verantwoordelijkheden en expertises: 

- De provincie brengt expertise in m.b.t. plattelandsontwikkeling en ze ondersteunt 

waardevolle experimenten die overdraagbaar zijn naar andere regio’s. 
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- Gemeentebesturen brengen via Interwaas en EGTS ideeën en terreinkennis aan. Ze helpen 

in de communicatie en in het creëren van betrokkenheid bij de bevolking.  

- De regionale organisaties, sociaal-culturele partners en beroepsorganisaties zorgen voor 

deskundigheid op hun terrein (land- en tuinbouw, economie, toerisme, welzijn, wonen, …) en 

bewerken betrokkenheid bij hun achterban door bekendmaking van en communicatie over 

LEADER. 

Er wordt gestreefd naar maximale cohesie en eensgezindheid in de groep en naar het opbouwen van 

een goed vertrouwen. De PG-leden zullen gedurende 6 jaar een gezamenlijk leertraject afleggen 

m.b.t. vernieuwende plattelandsontwikkeling.  

Bij de bezetting zoals voorgesteld in tabel 3, begrijpt elk lid dat van hem een maximaal engagement 

wordt verwacht (zie 2.3.1. Taken van de PG).  

Vanuit die bekommernis wordt niet met plaatsvervangers gewerkt. Zo wordt ook vermeden dat 

informatie telkenmale moet herhaald worden en wordt de kans kleiner dat interne informatie, 

beslissingen of evaluaties van projecten verkeerdelijk gecommuniceerd wordt (zie verder 2.3.6. 

Deontologie).  

Wie niet aanwezig kan zijn, kan een volmacht geven aan een ander PG-lid (zie 2.3.5. Organisatie). 
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TABEL 3: PLAATSELIJKE GROEP LEADER GRENSREGIO WAASLAND 

Sector / Bestuur Vertegenwoordiger Rol / verantwoordelijkheid 

Publiek (7) 

Provinciebestuur Provincieraadslid  

 

Ideeën en terreinkennis, communicatie naar bevolking 

Provinciebestuur 

 

Provincieraadslid 

 

Ideeën en terreinkennis, communicatie naar bevolking 

Lokale besturen Gemeenten van het LEADER-gebied Ideeën en terreinkennis, communicatie naar bevolking 

Procesbegeleiding naar promotoren 

Lokale besturen Gemeenten van het LEADER-gebied Ideeën en terreinkennis, communicatie naar bevolking 

Procesbegeleiding naar promotoren 

Streekontwikkeling RESOC  Waas en Dender Procesbegeleiding naar promotoren 

Inbreng van expertise en vernieuwende inzichten m.b.t. economie en arbeidsmarkt 

Toerisme & recreatie Toerisme Waasland Procesbegeleiding naar promotoren 

Inbreng van expertise en vernieuwende inzichten m.b.t. plattelandstoerisme 

Welzijn & wonen Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen Procesbegeleiding naar promotoren 

Inbreng van expertise en vernieuwende inzichten m.b.t. welzijn en wonen 

 

 

 

 



 

12 

 

Privaat (8) Vertegenwoordiger Rol / verantwoordelijkheid 

Landbouw Algemeen Boerensyndicaat 

 

Procesbegeleiding naar promotoren 

Inbreng van expertise en vernieuwende inzichten m.b.t. land- en tuinbouw, 

landschap en natuur 

Landbouw Boerenbond 

 

Procesbegeleiding naar promotoren 

Inbreng van expertise en vernieuwende inzichten m.b.t. land- en tuinbouw, 

landschap en natuur 

Landbouw/platteland  

Socio-culturele vereniging 

KVLV 

 

Procesbegeleiding naar promotoren 

Inbreng van expertise en vernieuwende inzichten m.b.t. plattelandsleven, land- en 

tuinbouw, landschap en natuur 

Platteland 

Socio-culturele vereniging 

Landelijke gilden Procesbegeleiding naar promotoren 

Inbreng van expertise en vernieuwende inzichten m.b.t. platteland, cultuur, het 

verenigingsleven, dorpen, tuinbouw en erfgoed. 

Middenstand Unizo Procesbegeleiding naar promotoren 

Inbreng van expertise en vernieuwende inzichten m.b.t. ondernemerschap, 

Samenleving:  

socio-culturele vereniging 

Ann Dieleman 

 

Procesbegeleiding naar promotoren 

Inbreng van expertise en vernieuwende inzichten m.b.t. samenleving 

Samenleving:  

socio-culturele vereniging 

OKRA Procesbegeleiding naar promotoren 

Inbreng van expertise en vernieuwende inzichten m.b.t. samenleving 

Landschap en Natuur Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord 

 

Procesbegeleiding naar promotoren 

Inbreng van expertise en vernieuwende inzichten m.b.t. landschap en natuur 
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Adviserend (5)  

LEADER-coördinator  aan te werven door de provincie 

Provincie Oost-Vlaanderen, dienst Landbouw & 

platteland 

Kennis inbrengen m.b.t. landbouw en platteland. Afstemming met provinciaal plattelandsbeleid. 

Inbreng van expertise m.b.t. plattelandsprojecten 

Provincie Oost-Vlaanderen, gedeputeerde 

Landbouw & Platteland 

Voorzitter 

 

Interwaas  Procesbegeleiding naar promotoren 

Inbreng van expertise en vernieuwende inzichten m.b.t. integrale plattelandsontwikkeling 

Ideeën en terreinkennis, communicatie naar bevolking 

EGTS Linieland van Waas en Hulst Procesbegeleiding naar promotoren 

Inbreng van expertise en vernieuwende inzichten m.b.t. integrale plattelandsontwikkeling, 

grensoverschrijdende samenwerking, communicatie naar bevolking  
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2.2 Administratieve structuur 

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen, dienst Landbouw en Platteland fungeert als de 

verantwoordelijke administratieve, juridische en financiële structuur. Dit houdt in dat het 

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, dienst Landbouw en Platteland de LEADER- coördinator in dienst 

zal nemen en de middelen van Technische Bijstand (werking PG) beheert, namens de Plaatselijke 

Groep. 

Het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, dienst Landbouw en Platteland zal op geregelde tijdstippen 

de leden van de Plaatselijke Groep informeren over de financiële stand van zaken.  

De verantwoordelijkheid voor de aanwerving, functionele omkadering en evaluatie van de LEADER-

coördinator ligt bij de juridische verantwoordelijke. Voor de selectie zal de PG betrokken worden.  

Coördinaten van de verantwoordelijke administratieve structuur: 

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, dienst Landbouw en Platteland 

Gouvernementstraat 1 

9000 GENT 

2.3 Werking 

2.3.1 Taken 

2.3.1.1 PLAATSELIJKE GROEP  

De taken van de Plaatselijke Groep situeren zich op project- en op programmaniveau.  

De leden garanderen dat zij zich van de toegekende taken kunnen kwijten en ondertekenen hiertoe 

een engagementsverklaring.  

Op projectniveau: 

- Advies en begeleiding van promotoren tot op een niveau, dat kan verwacht worden van een PG-

lid. In een meer vergaande vorm treedt de coördinator op als begeleider. Daarnaast kan een 

peter- en meterschapsformule voorzien worden (zie verder).  

- Beoordeling en selectie van projecten  (zie ook 2.3.1.2 Technische werkgroep) 

- De ontvangen projectvoorstellen worden beoordeeld door de Plaatselijke Groep (PG). De 

projectbeoordeling gebeurt op basis van selectiecriteria die zijn opgenomen in de lokale 

ontwikkelingsstrategie en in het draaiboek. De PG:  

o gaat na of de doelstellingen van de ontwikkelingsstrategie gevolgd worden; 

o gaat na of de algemene LEADERdoelstellingen (integraliteit, innovativiteit, 

samenwerking, bottom-up, gebiedsgerichtheid) gevolgd worden; 

o gaat na of de opgelegde voorwaarden rond subsidiabiliteit van de voorgestelde kosten 

gevolgd worden; 

o gaat na of de link met landbouw (agrarische uitwerking) en duurzame economische 

bosbouw in beschouwing genomen wordt; 

o gaat de redelijkheid van de kosten na (hiervoor kan de PG offertes, bestekken en 

ramingen opvragen); 

o schat de betrouwbaarheid van de indiener in; 
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o beoordeelt of de eigen inbreng verzekerd is (eventueel a.d.h.v. schriftelijke waarborgen); 

o gaat na of voldaan is aan de voorschriften van de verschillende overheden inzake 

overheidsopdrachten en dubbele financiering;  

o beoordeelt de projecten op basis van de ingevulde projectfiche;  

o kan promotoren de kans laten hun projectvoorstel mondeling toe te lichten op een 

vergadering.  

- Opvolgen, evalueren en bijsturen van projecten  

- Voor een doorgedreven begeleiding kan met een peter- en meterschapsformule gewerkt 

worden:  

Naargelang hun expertise kunnen PG-leden of andere deskundigen (uit regionale organisaties of 

overheden) projecten of een groep van verwante projecten intensiever gaan begeleiden. Het 

optreden als procesbegeleider leidt tot een win-win aanpak voor zowel de projecten als voor de 

Plaatselijke Groep. De projectpromotoren worden met extra advies of begeleiding vooruit 

geholpen, worden in contact gebracht met relevante partners, informatiebronnen of andere 

programma’s en halen het maximum uit het project. Ervaring leert dat vooral onervaren 

promotoren met een minimum aan begeleiding hun project tot een hoger niveau kunnen tillen. 

Een project dat zijn doelstellingen tot een goed einde brengt, heeft tevens een grotere kans op 

continuering van de werking na afloop van LEADER. 

De Plaatselijke Groep verhoogt de kwaliteit van de projecten en versterkt daardoor de 

Ontwikkelingsstrategie.  

Op programmaniveau: 

- De PG-leden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Ontwikkelingsstrategie.  

- Er wordt verwacht van de PG-leden dat ze ambassadeurs van de LEADER-methodiek zijn: het 

LEADER-programma is een extra stimulans om binnen de eigen organisatie hiernaar te handelen, 

temeer daar de doelstellingen van de Ontwikkelingsstrategie kaderen binnen de lokale en 

regionale beleidsplannen6. LEADER wordt op die manier een katalysator binnen en buiten de 

regio!  

- De PG-leden nemen maximaal deel aan het vormingsprogramma (zie verder). 

- De PG-leden zijn verantwoordelijk voor de communicatie over LEADER naar organisaties, 

overheden en bevolking binnen Grensregio Waasland.  

- Aandachtspunt is de doorstroming van informatie naar de gemeenten die niet rechtstreeks 

vertegenwoordigd zijn in de Plaatselijke Groep (PG). Om deze reden zal Interwaas op regelmatige 

tijdstippen een overleg organiseren omtrent LEADER in Grensregio Waasland met bestuurlijke en 

ambtelijke afgevaardigden van de betrokken gemeenten. 

- De communicatie naar Vlaanderen en Europa (andere LEADER-gebieden) gebeurt middels de 

website, de organisatie van eigen activiteiten (b.v. promotorenavonden) of ter gelegenheid van 

activiteiten georganiseerd op Vlaams of Europees niveau (b.v. contactdagen).  

De PG-leden nemen zoveel mogelijk deel aan deze activiteiten.  

                                                           
6

 de doelstellingen van de Ontwikkelingsstrategie zijn in overeenstemming met lokale en regionale 

beleidsplannen: gemeentelijke structuurplannen, het ‘Streekpact Waas & Dender', ‘Buiten Goed, Goed Buiten’, 

erfgoedbeleidsplan Waasland, Masterplan Toerisme, … 
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2.3.1.2 TECHNISCHE WERKGROEP  

De oprichting van een Technische Werkgroep (TW) is verplicht voor elke PG. Dit orgaan adviseert de 

PG in de projectbeoordeling en bestaat uit onafhankelijke experten en de PG-coördinator.  

De technische werkgroep zorgt voor een technisch advies. Dit advies is minstens samengesteld uit:  

- een analyse aangaande de ontvankelijkheid 

- een analyse aangaande de coherentie en complementariteit aan de LOS, het provinciaal 

plattelandsbeleidsplan, het PDPO en juridische aspecten 

- het nazicht van boekhoudkundige aspecten (redelijkheid kosten) 

- indien van toepassing het advies van de Provinciale Kwaliteitskamer voor Oost-Vlaanderen 

- het toewijzen van het project aan leden van de Plaatselijke Groep voor de voorbereiding van 

de beoordeling. Elk project wordt toegewezen aan 1 adviserend en 3 stemgerechtigde leden 

van de PG; elk ander PG-lid kan indien gewenst bijkomend een beoordeling voorbereiden. 

- de voorbereiding van het inhoudelijk advies op basis van een bundeling van de adviezen van 

de leden van de Plaatselijke Groep (en eventueel extra deskundigen) ter bespreking op de PG 

Het staat de PG vrij de taken van de TW uit te breiden.  

 

TABEL 4: SAMENSTELLING TW 

Leden Technische werkgroep 

LEADER-coördinator  Aan te werven  

Provincie Oost-Vlaanderen Medewerker, dienst Landbouw en Platteland  

Interwaas  Saskia Fermont, Adjunct-directeur 

VLM contact opnemen met VLM regio West voor afvaardiging 

2.3.2 Vorming 

Europa schrijft voor dat de PG minimaal 10% van de effectief bestede werkingskosten moet besteden 

aan opleiding, het verwerven van vakkundigheid en dynamisering. 

Deze regel laat ons toe om van het LEADER-programma gebruik te maken om vorming en opleiding 

te organiseren voor alle plattelandsactoren in de regio. Het LEADER-programma moet namelijk  

aanzien worden als een versterkend leerproces.  

- Er zal een vormingsstrategie ontwikkeld worden rond de belangrijke uitdagingen voor onze 

plattelandsregio. Concreet richt dit vormingsprogramma zich naar promotoren, PG-leden, 

beleidsmakers en andere actoren in het LEADER-gebied.  

Er kunnen vormingssessies georganiseerd worden waarbij deskundigen een thema 

behandelen dat aansluit bij één van de doelstellingen uit de Ontwikkelingsstrategie.  

Meer algemeen kunnen volgende initiatieven binnen dit vormingsbudget voorzien worden: 

- organisatie van promotorenbijeenkomsten: leervergadering voor alle projecten samen of  

voor themaverwante projecten 

- begeleiding van een project of een groep verwante projecten door een deskundig PG-lid of 

door een externe deskundige (peter- en meterschapsformule, zie hoger) 
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- deelname van promotoren, TW- en PG-leden aan LEADER-bijeenkomsten in andere gebieden 

(binnen- of buitenland) indien dit relevant is voor de (begeleiding van) bepaalde projecten 

2.3.3 De coördinator  

(Aan te werven, functiebeschrijving in Bijlage 1) 

Na goedkeuring van de Ontwikkelingsstrategie werft de PG een 0,5 VTE coördinator aan, die 

verloond wordt vanuit het eigen budget van de PG (Technische Bijstand). De aanwerving zal 

gebeuren door Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, dienst Landbouw en Platteland. De evaluatie van 

de coördinator zal worden voorbereid door een aantal PG-leden. 

De taken en verantwoordelijkheden van de LEADER-coördinator zijn o.a. de volgende: 

- Inhoudelijk en administratief ondersteunen van de werking van de Plaatselijke Groep: 

secretariaat, voorbereiding en begeleiding bijeenkomsten, verslaggeving, uitvoering geven 

aan beslissingen, … 

- Eerste aanspreekpunt zijn voor de leden van de PG, voor de projectpromotoren, voor de 

inwoners uit het LEADER-gebied en voor andere LEADER-gebieden. 

- Verzorgen van de communicatie over LEADER en andere projectmogelijkheden (o.a. 

maatregel Omgevingskwaliteit en Platteland Plus) naar alle lokale en bovenlokale 

plattelandsactoren, naar de inwoners 

- Adviseren van kandidaat-promotoren m.b.t. hun LEADER-projectidee of -voorstel, hen in 

contact brengen met relevante organisaties of partners. Het overbrengen van de visie 

waarbinnen hun project moet kaderen. 

- Dynamiseren van de regio en zijn actoren, enthousiasmeren van promotoren en partners 

betrokken in de plattelandsprojecten. 

- Samenwerken en afstemmen met de andere Oost-Vlaamse projectcoördinatoren inzake 

plattelandsbeleid, maatregelen Omgevingskwaliteit en Platteland Plus.  

- Deel uitmaken van de Technische Werkgroep Platteland op Provinciaal niveau voor de 

projecten Omgevingskwaliteit en Platteland Plus, provinciaal Europa-overleg, Vlaams 

coördinatorenoverleg LEADER.  

- De Vlaamse en Europese ontwikkelingen m.b.t. plattelandsbeleid op de voet volgen 

Plaats van tewerkstelling:  

- de coördinator werkt vanuit de lokalen van Interwaas. 

Profiel (op te nemen in de functiebeschrijving voor de vacature): 

- Sociaalvaardige, vlotte communicator, die zich in vergaderingen ontpopt tot een sterke 

moderator 

- Zelfstandig kunnen werken 

- Kunnen netwerken, zowel binnen de regio als bovenlokaal en internationaal 

- Kunnen enthousiasmeren en dynamiseren  

- Vlotte schrijfstijl, kennis van tekstverwerking 

- Ervaring met of kennis van het Waasland, Europese structuurfondsen en plattelandsbeleid 

strekken tot aanbeveling 

- Bachelor, master of gelijkaardig door ervaring 
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2.3.4 Organisatie 

De Plaatselijke Groep komt op zeer regelmatige basis bijeen. Voor alle beslissingen wordt consensus 

nagestreefd. Beslissingen nemen kan zodra de meerderheid of de helft +1 van de stemgerechtigde 

leden aanwezig is, of vertegenwoordigd is door middel van schriftelijke volmacht. 

Kan geen consensus worden bereikt, dan wordt beslist met gewone meerderheid van de stemmen 

van de aanwezigen of vertegenwoordigde stemmen. 

Elk lid heeft één stem. Elk lid kan ook slechts één volmacht opnemen en de volmacht wordt expliciet 

aan iemand gegeven. Bij stemming wordt diegene die deontologisch de zaal moet verlaten, 

geneutraliseerd om het aantal van de 'meerderheid' te bepalen. 

2.3.5 Deontologie 

- Voor wat betreft beslissingen en evaluaties van ingediende projecten zijn de TW/PG-

vergaderingen gesloten. De inhoud van de gesprekken blijft intern. De uitkomst van de 

gesprekken en de beslissingen worden gecommuniceerd door degene die daarvoor 

gemachtigd is door de PG. 

- Een lid van de vergadering mag geen beraadslaging/beoordeling bijwonen noch aan de 

stemming deelnemen en evenmin wanneer later het project ter sprake komt (bij aanvraag 

wijziging, evaluatie), indien: 

o de organisatie/het bestuur lid is van de vergadering en ook promotor is van het 

project; 

o de organisatie/het bestuur lid is van de vergadering en ook copromotor is van het 

project; 

o een lid van de vergadering behoort tot de raad van bestuur van de hoofd- of 

copromotor; 

o een lid van de vergadering behoort tot het dagelijks bestuur van de promotor of 

copromotor;  

o de organisatie lid is van de vergadering en partner is in het project en indien er hier 

een mogelijkheid bestaat dat er een belangenconflict optreedt. (bvb als de 

organisatie een financiële partner is, …) 

o als een lid van de vergadering woont in een gemeente dat een project indient én een 

politiek mandaat heeft; 

o als de hoofd- of copromotor een intergemeentelijke samenwerking omvat van heel 

wat gemeenten. Dan verlaten alle gemeenten die in de raad van bestuur zitten de 

zaal.  

o als hij of zij persoonlijk of als zaakgelastigde rechtstreeks belang heeft of waarbij zijn 

levenspartner, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad persoonlijk en 

rechtstreeks zijn betrokken.  

Dit geldt zowel voor de Plaatselijke Groep als de Technische werkgroep.  
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- De samenstelling van de TW/PG garandeert dat er veel verschillende invalshoeken in 

opgenomen zijn. De voorzitter bewaakt bijgevolg dat iedereen aan bod komt in de groep, 

zodat iedereen zijn inbreng maximaal gevaloriseerd wordt. 

- Klachten van TW/PG-leden of promotoren kunnen gemeld worden aan de voorzitter of een 

ondervoorzitter, die het probleem behandelt en indien nodig op de PG brengt.   

2.4 Selectieprocedure en –criteria 

Stappen bij de indiening van projecten: 

2.4.1 Oproep tot indiening van projecten 

De oproep tot indiening van projecten wordt op ruime schaal verspreid. De oproep richt zich tot de 

brede bevolking, gemeenten, organisaties, verenigingen en bedrijven in het LEADER-gebied. (Zie 

hiervoor 2.6. Communicatie.) 

Er wordt naar een eerste indieningsdatum toe gewerkt. Indien de startdag kan doorgaan begin mei 

2015, wordt de uiterste indiendatum op 31 oktober 2015 vastgelegd. 

Na de eerste oproep, wordt nog drie oproepen voorzien, al dan niet toegespitst op welbepaalde 

maatregelen. Indien nodig zijn er extra oproepen (zie ook tabel 6 onder 2.7). 

2.4.2 Contact met de coördinator, aanmeldingsformulier en indiening van de 

projecten 

De PG wenst dat een kandidaat-promotor zijn projectidee vooraf voorlegt aan de PG. Dit kan een 

idee in embryonaal stadium zijn, of een meer uitgewerkt projectidee. Er wordt hiervoor gewerkt met 

een verplicht aanmeldingsformulier, dit is een aanmelding een aantal maanden voor definitieve 

indiening. 

De PG zal het projectidee toetsen aan de krachtlijnen beschreven in de ontwikkelingsstrategie.  

In het geval het gaat over projectideeën met potentie dan zal de coördinator: 

- advies geven voor het uitwerken van het project en het invullen van de projectfiche, met 

bijzondere aandacht voor de 5 essentiële elementen (zie verder) 

- elementen aangeven om het project eventueel te verrijken; 

- de promotor in contact brengen met mogelijke partners voor samenwerking 

 

Nadien vult de kandidaat-promotor de projectfiche in, die kan bekomen worden op het LEADER-

secretariaat of op de LEADER-website. De indiener duidt aan onder welk thema, doelstelling en actie 

het project valt, en met welke andere het project eventueel ook raakvlakken heeft. 

De projectfiche is voorzien van de volgende bijlagen: 

- beschrijving van de projectindiener, eventueel statuten 

- samenwerkingsovereenkomst tussen alle betrokkenen in het project 

- …… 

2.4.3 Beoordeling en goedkeuring van de projecten  
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De coördinator bezorgt de ingediende projecten, begeleid van een samenvatting en 

beoordelingstabel aan alle TW/PG-leden. De beoordeling gebeurt op basis van onderstaande 

selectiecriteria. 
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ONTVANKELIJKHEIDSCRITERIA 

- Volledige en nauwkeurig ingevulde projectfiche 

- Het project situeert zich duidelijk onder één van de 3 thema's uit de ontwikkelingsstrategie, 

en heeft eventueel ook raakvlakken met andere thema's. (Zie 3.4. Voorgestelde thema's) 

SELECTIECRITERIA 

- De mate waarin de 5 essentiële LEADER-kenmerken in het project aanwezig zijn. (Zie verder) 

Bijkomende selectiecriteria: 

- Effectiviteit en impact van het project  

- Geschiktheid van de promotor   

- Noodzaak LEADER-steun (complementariteit met andere subsidiekanalen) 

- Bijkomende overwegingen 

 

De 5 essentiële LEADER-kenmerken die in elk project aanwezig moeten zijn: 

Innovatief: het project is vernieuwend op vlak van methode, product en/of 

samenwerkingsverband. Het resulteert in nieuwe producten of diensten, nieuwe 

samenwerkingsverbanden of werkvormen. 

Duurzaam:   het project moet een langetermijneffect beogen en moet een meerwaarde 

inhouden op zowel economisch, sociaal en ecologisch vlak (people, profit, planet) 

Samenwerking: het project is multidisciplinair opgezet (vanuit verschillende invalshoeken) en 

berust op een partnerschap van relevante actoren. De projectaanvraag moet 

voorzien zijn van een samenwerkingsakkoord tussen de betrokken partners, en de 

samenwerking moet blijken uit het actieplan en uit het financieringsplan. 

Communicatie: elke promotor heeft een voorbeeldfunctie en moet de LEADER-methodiek 

uitdragen in de regio. Hij/zij moet de doelstellingen en resultaten van het project 

kenbaar maken (via demo’s, website, evenementen, pers, …) zodat het project 

navolging krijgt en er een multiplicatoreffect ontstaat. Kopiëren is toegelaten! 

Passend binnen 

de lokale en 

bovenlokale 

beleidskaders: 

de doelstellingen van het project moeten in overeenstemming zijn met lokale en 

regionale beleidsplannen: gemeentelijke structuurplannen, het strategisch plan 

van Interwaas, het ‘Streekpact Waas & Dender, ‘Buiten Goed, Goed Buiten’, 

erfgoedbeleidsplan Waasland, Masterplan Toerisme, … 

 

De PG-leden nemen alle projectfiches door en vullen de beoordelingstabel in. Deze beoordeling 

wordt op voorhand bezorgd aan de coördinator. De PG is op dermate wijze samengesteld dat er voor 

elk thema gespecialiseerde mensen zijn om elk project ook op kwalitatieve manier te beoordelen.  

Op vraag van de PG kan een kandidaat-promotor mondeling gehoord worden voor inhoudelijke 

verduidelijking van het voorgestelde project.  

Er wordt voor geopteerd om de ingediende projecten per projectoproep in één pakket goed te 

keuren. Dat maakt het mogelijk om de projecten tegenover elkaar af te wegen. Voorafgaand aan de 

goedkeuring zullen kandidaat-promotoren wel de kans krijgen om op suggestie van de PG bepaalde 

aanpassingen door te voeren.  
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In eerste stap gaan de PG-leden de projecten beoordelen en een advies formuleren. Hier kan 

besloten worden om aan de indiener de opdracht te geven het project verder uit te werken, aan te 

passen, nieuwe partners te betrekken, de financieringstabel aan te passen, ….  

Door nog geen budget toe te wijzen in deze eerste fase, kan vermeden worden dat - bij onvoldoende 

budget (binnen één maatregel) – de onmiddellijk goedgekeurde projecten voorrang krijgen op 

potentieel goede projecten die nog aangepast zullen worden tegen de volgende bijeenkomst. 

2.4.4 Goedkeuring 

Op een volgende PG-vergadering worden de bijgewerkte projectfiches en de bijhorende 

financieringsplannen beoordeeld.   

De toekenning van fondsen gebeurt nu in één keer voor het ganse pakket van projecten. Vanuit de 

PG vertrekt nadien een gemotiveerde beslissing aan de indiener. Goedkeuring van projecten is 

mogelijk tot eind 2020, uitvoering tot half 2023. 

2.4.5 Verdeling van de fondsen 

Om nieuwe projectideeën de kans te geven te rijpen, om samenwerkingsverbanden te laten kiemen 

of om vervolg- of verdiepende projecten te laten ontstaan, wordt het aandeel toe te kennen fondsen 

beperkt per oproepronde (zie ook tabel 6 onder 2.7). 

In 2015 en 2016 wordt telkens maximaal 30% van de fondsen toegekend. Het jaar erop 20% en 2 jaar 

later de laatste schijf van 20%, aangevuld met restmiddelen van de vorige oproepen.  

De verdeling van de fondsen over de 3 thema's staat beschreven onder punt 2.7. Financieel plan.  

2.5 Monitoring en evaluatie 

2.5.1 Toezicht, controle en evaluatie door Vlaanderen en Europa: 

Europa voorziet in zowel administratieve controle als terreincontrole (o.a. de 5% controle). 

Europa werkte daarnaast nog een monitoring- en evaluatiesysteem uit, waarvoor de verzameling van 

gegevens gebeurt door het Departement Landbouw en Visserij. De PG verbindt er zich toe gegevens 

over te maken wanneer hiernaar gevraagd wordt. 

2.5.2 Toezicht, controle en evaluatie door de PG: 

a) Toezicht op en evaluatie van de projecten: selectiecriteria en voortgangsrapportage 

De projecten worden beoordeeld op basis van de selectiecriteria (zie hoger) en de verwachte 

resultaten in de projectfiche. Daarnaast zal het vorderingsrapport dat deel uitmaakt van het 

halfjaarlijkse afrekendossier aan Vlaanderen, tevens opgevolgd worden. Indien het voorgestelde 

format vanuit Vlaanderen hiervoor te summier is, zal het secretariaat zelf een 

voortgangsrapportageformulier opstellen. In deze voortgangsrapportage meldt de promotor: 

- welke vorderingen gemaakt zijn, verwijzend naar de tijdsplanning in de projectfiche 

- eventuele afwijkingen van de fiche (zowel inhoudelijk als naar tijdsplanning) met eventueel 

een voorstel van alternatief of bijsturing van de aanpak 
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- een ingevulde lijst met indicatoren, die kan bestaan uit 10 indicatoren waarvan minstens de 

helft uit de lijst opgesteld door de PG, aangevuld met projecteigen indicatoren (door de 

promotor opgesteld in de projectfiche). 

De indicatorenlijst wordt definitief opgemaakt in het draaiboek. 

De PG kan te allen tijde suggesties doen aan promotoren om het project tot een hoger niveau te 

brengen, of om extra contacten te leggen met organisaties of andere promotoren. 

b) Toezicht op en evaluatie van de ontwikkelingsstrategie en van de werking van de PG 

De uitvoering van de ontwikkelingsstrategie zal op volgende manieren worden geëvalueerd: 

- Intern door de Plaatselijke Groep, eventueel begeleid door het Vlaams Ruraal Netwerk, 

minstens halfweg en op het einde van het programma.  

- Indien leden vinden dat een aantal zaken moeten bijgestuurd worden, kan er een evaluatie 

van een beperkt aantal aspecten plaats vinden. 

c) De voorgestelde indicatoren voor toezicht op de output en de resultaten 

Vanuit Vlaanderen en Europa zijn er een aantal indicatoren opgesteld: 

De opgelegde outputindicatoren zijn de volgende: 

- aantal projecten (per thema): 18 / 6 projecten/thema 

- aantal begunstigden (per type en sector)  

- aantal samenwerkingsprojecten (per thema en type) 

De gevraagde resultaatindicatoren zijn:  

- aantal gecreëerde jobs in VTE (tijdelijk/duurzaam, direct/indirect) 

- aantal georganiseerde activiteiten en aanwezige personen (enkel bij werking PG). 

- aantal betrokken landbouwers of landbouwbedrijven  

- aantal mensen die genieten van de verbeterde voorziening dankzij het project 

De PG reikt indicatoren aan per thema zoals beschreven in tabel 5.  

Bovendien kan een projectpromotor voor zichzelf specifieke en werkbare indicatoren formuleren. 

TABEL 5: LIJST VAN SPECIFIEKE INDICATOREN VOOR ELK THEMA EN TOEZICHT OP DE OUTPUT EN RESULTATEN: 

THEMA: Lokale voedselstrategieën en streekproducten Streefresultaten 

Doelstelling 1: Stimuleren van hoeve- en streekproducenten door 

netwerkvorming 

 

Aantal lerende netwerken/samenwerkingsverbanden 

Aantal deelnemers aan het netwerk  

Aantal representatieve producten 

1 

12 

6 

Doelstelling 2 : Bekend maken en faciliteren van doelgroepgerichte afzet van 

hoeve- en streekproducten 
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Aantal nieuwe netwerken/samenwerkingsverbanden 

Aantal deelnemers aan het netwerk  

Aantal deelnemende producenten  

Aantal verschillende soorten doelgroepen 

3 

10/netwerk 

6/netwerk 

3 

THEMA: Leefbare dorpen  

Doelstelling 3 : Stimuleren van sociale cohesie, inclusie en het agrarisch 

weefsel op het platteland 

 

Aantal ondersteunde acties  

Aantal nieuwe samenwerkingsverbanden  

Aantal bijkomende voltijdse jobs voor kansengroepen en werkzoekenden  

Aantal deelnemende vrijwilligersnetwerken 

6 

1 

6 

3 

Doelstelling 4 : Bevorderen van publieke dienstverlening en 

basisvoorzieningen  

 

Aantal inwoners-landbouwers op het platteland die voordeel halen uit de 

verbeterde dienstverlening 

Aantal nieuwe samenwerkingsverbanden 

Min. de inw. ten 

noorden van E34 

2 

1 
THEMA: Profileren en promoten van streekidentiteit (met inbegrip van 

toerisme en recreatie) 

 

Doelstelling 5 : Ontwikkelen van een toeristisch-recreatief geheel door 

samenwerking 

 

Aantal nieuwe netwerken/samenwerkingsverbanden 

Aantal deelnemers aan netwerk 

Aantal nieuwe toeristische acties 

Aantal openruimte acties door land- en tuinbouwers 

1 

6 

3 

3 

Doelstelling 6 : Ontwikkelen van een recreatief aanbod met onthaal- en 

educatieve mogelijkheden bij land- en tuinbouwbedrijven  

 

Aantal doelgroepen 

Aantal nieuwe onthaal- en educatieve acties 

Aantal betrokken land- en tuinbouwers 

3 

6 

5 

 

d) Hoe de resultaten ter beschikking zullen gesteld worden aan de rechtstreeks betrokkenen en 

aan het netwerk 

De resultaten van de evaluaties zullen door de coördinator medegedeeld worden aan de 

projectpromotoren, zij het in een samenvattend document voor het geheel van de projecten, zij het 

via een individuele beoordeling. 
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e) Kritische succesfactoren en valkuilen 

De PG is een nieuwe groep en is zich bewust van mogelijke kritische succesfactoren en valkuilen. 

Hieronder sommen we er een aantal op en hoe we ermee zullen omgaan: 

- Dynamische Plaatselijke Groep/lange termijn samenwerking 

De PG zal moeten groeien in zijn taak als verantwoordelijke voor het uitvoeren van de 

Ontwikkelingsstrategie Grensregio Waasland. Hiervoor zal voldoende aandacht gaan naar vorming 

van de PG-leden. Ook zal er terugkoppeling zijn met meer ervaren LEADER-gebieden, zowel in Oost-

Vlaanderen als op ruimere schaal. Goede afspraken van bij de start zal hier ook aan bijdragen 

- Voldoende projectvoorstellen/communicatie 

Wanneer er een oproep gelanceerd wordt, zal veel aandacht besteed worden aan de bekendmaking 

via verschillende media. Zowel de coördinator als de PG-leden zijn belangrijke actoren in dit. Bij de 

start van LEADER zal hierover nagedacht worden en uitgewerkt worden in een communicatieplan (zie 

2.6.1). 

- Goede projecten/Begeleiding 

Er wordt veel aandacht besteed aan begeleiding van (potentiële) promotoren. Zowel bij het voor 

indiening van projecten als na goedkeuring. Een vormingsstrategie (zie 2.3.2) zal dit concreter maken.  

2.6 Communicatie 

De Plaatselijke Groep is er zich ten zeerste van bewust dat het welslagen van het programma 

samenhangt met een goede communicatie. De communicatie gebeurt zowel vanuit de Plaatselijke 

Groep als door elk van de projectpromotoren, zoals vastgelegd in de selectiecriteria. 

De communicatie moet erop gericht zijn: 

- goede projectideeën te verzamelen 

- het regionetwerk te betrekken in de LEADER-werking 

- de bevolking te overtuigen van de doelstellingen en realisaties van het LEADER-programma 

- beleidsmakers in de regio te betrekken in het proces van vernieuwende, duurzame 

plattelandsontwikkeling 

- andere LEADER-regio’s te informeren over het proces in het LEADER-gebied 

- een multiplicatoreffect te bekomen van de LEADER-methodiek en geslaagde experimenten 

als voorbeeld te stellen voor anderen of andere regio’s. 

2.6.1 Beschrijving van de communicatiestrategie 

Een communicatiewerkgroep zal een communicatiestrategie met concrete acties uitwerken.  

Belangrijk is dat alle actoren en het brede publiek maximaal geïnformeerd worden via een brede mix 

van communicatiekanalen en media. 

De coördinator speelt een hoofdrol bij het verspreiden van berichten en nieuws uit de Plaatselijke 

Groep. Evenwel maken alle PG-leden gebruik van hun eigen kanalen om over LEADER te berichten. 
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2.6.2 Communicatie bij de opstart van LEADER Grensregio Waasland 

Er wordt in de regio een startmoment voorzien, voor de brede bekendmaking van LEADER in de 

regio. Deze startdag fungeert meteen als oproepmoment naar kandidaatpromotoren, en is daarom 

gericht op besturen, organisaties en andere plattelandsactoren, evenals het brede publiek. 

De oproep moet de filosofie van LEADER duidelijk maken. Daarnaast moet op een creatieve, 

wervende manier duidelijk gemaakt worden dat er innovatieve samenwerkingsprojecten gezocht 

worden binnen 3 thema’s.  

De startdag zal georganiseerd worden in het voorjaar 2015. 

2.6.3 Communicatie tijdens het programma 

Er wordt gebruik gemaakt van een mix van volgende communicatiemiddelen: 

- infomomenten, verschillende bestaande fora (intergemeentelijk overleg, regionale 

coördinatorenoverleg, algemene vergaderingen van de verschillende organisaties, …) 

- demodagen, events, … 

- geschreven pers: kranten, regionale krant (bv. Streekkrant)  

- doelgroepgerichte tijdschriften 

- regionale televisie 

- regionale websites en nieuwsbrieven 

- gemeentelijke infobladen 

- een eigen LEADER-nieuwsbrief 

- een eigen LEADER-website (incl. projectforum en ideeënforum)  

- publicatie in LEADER-brochures van Vlaanderen en Europa 

- … 

2.7 Financieel plan 

Zoals in tabel 6 wordt samengevat, zal bij de 1ste indieningsronde maximaal 30% van de fondsen 

vastgelegd worden. De rest van de fondsen wordt verdeeld over nog minstens 3 volgende oproepen.  

De looptijd van projecten wordt beperkt tot 2,5 jaar  en voor de oproep in 2017 tot 1,5 jaar, tenzij de 

PG op basis van een specifieke motivatie van de indiener een afwijkende looptijd toelaat.  
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TABEL 6: INDICATIEF TIJDSCHEMA VAN PROJECTOPROEPEN EN LOOPTIJD VAN PROJECTEN 

Tijdslijn 
Project-
oproep 

Aanmelding 
projectidee 

Indiendatum 
Project-

duur 
Looptijd 

projecten 

Verdeling 
fondsen over de 

3 thema's 

Toekenning 
budget 

2015 
Begin 
mei 

1/jul 31/okt 2,5 jaar 
01/01/16-
30/06/18 

 per maatregel 
1/3 

max. 30% 

2016 
Begin 
april 

1/jun 15/okt 2,5 jaar 
01/01/17-
30/06/19 

Te evalueren max. 30% 

2017 
Begin 
april 

1/jun 15/okt 1,5 jaar 
01/01/18-
30/06/19 Te evalueren max. 20% 

2018         

2019 
Begin 
april 

1/jun 15/okt 2,5 jaar 
01/01/20 - 
30/06/22 

Te evalueren 
20% + 

resterend 
budget 

2020         

2021         

2022         

2023               

 

Tabel 7 toont het indicatief  financieel plan per thema en voor de werkingskosten van de PG: 

- Het toegekend steunpercentage wordt voor alle maatregelen gelijk gesteld: voor alle 

projecten wordt het maximum steunpercentage van 65% gehanteerd. Projectpromotoren 

kunnen echter zelf wel een lager cofinancieringspercentage aanvragen 

- Bij de 2 de, 3de en 4de indieningsronde, en bij eventueel extra oproepen, kan besloten worden 

om de verdeling van de steun te differentiëren over de verschillende thema's. Nu worden de 

budgetten evenredig verdeeld over de 3 thema's.  

- Voor grote wijzigingen hierin zal een motivatie overgemaakt worden aan het Provinciaal 

Management Comité.  

Tabel 8 toont het indicatief financieel plan met de vastleggingen per jaar.  

- Het budget voor werking wordt vanaf 2021 verlaagd omdat de oproepen dan achter de rug 

zijn en er enkel nog opvolging is. 

De tabellen 6, 7 en 8 zijn indicatief en kunnen in de loop van uitvoering van het LOS aangepast 

worden. 

2.8 Financieel beheer 

Gezien de provincie administratief beheerder is, is deze ook financieel beheerder. Daartoe zal een 

aparte boekhouding bijgehouden worden. 

Op die manier kunnen zowel de PG als de subsidiërende overheden ten allen tijde toezicht houden 

op de inkomsten en uitgaven m.b.t. het beheer van het LEADER-programma. 
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TABEL 7: INDICATIEF FINANCIEEL PLAN PER MAATREGEL EN VOOR DE WERKINGSKOSTEN VAN DE PG 

Thema publiek (EU+Vl+Prov) privaat totaal 

 bedrag (euro) %(max. 65%) Bedrag (euro) % (min. 35 %) (euro) 

1. Streekproducten 324 017.32 € 65% 174 470.87 € 35% 498 488.19 € 

2. Leefbare dorpen 324 017.32 € 65% 174 470.87 € 35% 498 488.19 € 

3. Streekidentiteit 324 017.32 € 65% 174 470.87 € 35% 498 488.19 € 
      

TOTAAL 972 051.97 €  523 412.60 €  1 495 464.57 € 
 

Werkingskosten bedrag (euro) % 

Totaal  224 029.83 € 16.96% 

Aandeel vorming (10 % werkingskosten) 22 402.98 € 10% 

Communicatie,vergaderkosten, evaluatie en andere kosten 17 922.39 €  8% 

Personeelskost (0.5 VTE) 183 704.46 €  82% 
 

TABEL 8: INDICATIEF FINANCIEEL PLAN MET DE VASTLEGGINGEN PER JAAR  

Oproepjaar Projecten % Samenwerking Werking PG 

2015 291 615.59 € 30%  34 421.64 € 

2016 291 615.59 € 30%  34 421.64 € 

2017 194 410.39 € 20% verdeling afhankelijk 34 421.64 € 

2018  van 34 421.64 € 

2019 194 410.39 € 

of resterend budget 

20% tijdstip oproep 34 421.64 € 

2020   34 421.63 € 

2021   7 000.00 € 

2022   7 000.00 € 

2023    3 500.00 € 
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Totaal 972 051.97 €  125 000.00 € 224 029.83 € 
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3 ONTWIKKELINGSPROGRAMMA 

3.1 Beschrijving en analyse van het LEADER-gebied 

Het LEADER-gebied is een openruimte gebied zonder een grote stedelijke kern, ten noorden van de 

Vlaamse ruit en geflankeerd door twee havens en grootsteden. Deze gegevens werden gebruikt als 

uitgangspunt voor de opgestelde SWOT-analyse, waarop de gebiedsanalyse en de opgestelde doelen 

en acties gebaseerd werden. Aan deze punten zal dan ook gewerkt worden in de loop van het 

LEADER-programma. 

Hieronder wordt een gebiedsanalyse weergegeven in zeven thema's. Om de leesbaarheid te 

bevorderen werden de cijfergegevens en de meer uitgebreide analyses bij de eerste vijf thema's 

opgenomen in de bijlage. 

3.1.1 BEVOLKING EN WELZIJN 

Een iets jonger bevolkingsprofiel, met een iets lager inkomen dan de Oost-Vlaamse gemiddelden. 

Grensregio Waasland is relatief dunbevolkt. De druk op het gebied vanuit Antwerpen is te zien aan 

de hoge bevolkingsdichtheid in Kruibeke (485 inw./km²). Beveren is minder dichtbevolkt (313 

inw./km²) door zijn grote oppervlakte van 150,5 km². Tegenover deze gemeenten staat Moerbeke 

met de laagste bevolkingsdichtheid (166 inw./km²). 

In de rand rond Antwerpen vestigen zich hogere inkomensgroepen, vooral in Beveren (zie bijlage 2). 

Vergrijzing van de bevolking 

Met een gemiddelde verouderingscoëfficient net onder het Vlaamse en Provinciaal gemiddelde, 

volgt de regio de gemiddelde vergrijzing van Vlaanderen. Een duidelijke piek is te merken in 

Wachtebeke, met de hoogste verouderingscoëfficient. Opmerkelijk is dat de vergrijzing de komende 

jaren sterker dan gemiddeld in Vlaanderen zal stijgen binnen het LEADER-gebied. 

Hoog inkomensniveau met een hoge inkomensongelijkheid 

Het inkomensniveau in de Grensregio Waasland ligt met 17 449 €/inw. hoger dan het provinciale 

gemiddelde. Stekene scoort hier iets lager dan het gemiddelde met 16 875 €/inw. Opvallend is dat 

het verschil tussen de laagste en hoogste inkomens binnen de gemeenten, behalve in Stekene, groter 

is dan het provinciaal gemiddelde (100), met een piek in Moerbeke (109).  

Lage instroom van jong volwassenen op de arbeidsmarkt 

Door deze lage instroom is er een verouderde groep actieven op de arbeidsmarkt 

Relatief laag risico voor kansarmoede 

Gemiddeld heeft Grensregio Waasland een positieve score inzake kansarmoede, en dus een lagere 

kans op sociale problemen. Toch is de plaatselijk grote hoeveelheid langdurig en laaggeschoolde 

werkzoekenden een werkpunt. Ook de kinderarmoede is een aandachtspunt.  

 

 

 



 

31 

 

3.1.2 CULTUREEL ERFGOED, LANDSCHAP, NATUUR EN TOERISME 

De Grensregio Waasland heeft een uitgesproken cultuurlandschap, dat wordt gekenmerkt door een 

samenhang tussen natuurlijke en culturele elementen die getuigen van de eigen historische 

ontwikkeling en die de identiteit van het gebied bepalen. Dit landschap staat onder zeer sterke druk 

door het ontstaan van nieuwe, uniforme, landschappen. 

Grensregio Waasland heeft meer open ruimte dan gemiddeld in Vlaanderen, met een aantal 

waardevolle landschappelijke structuren. Het percentage cultuurgrond bedraagt in de LEADER-

gemeenten 47,7%, waar dit in Vlaanderen 46,1% is.  

Er is een grote verscheidenheid aan natuurlandschappen. 

De landschappelijke structuren in het LEADER-gebied zijn de Scheldepolders, de Scheldevallei, de 

Dekzandrug, de Moervaartdepressie, het Straatdorpengebied en het Land van Waas. Deze 

landschappelijke structuren zorgen voor een sterke landschappelijke diversiteit. 

Druk op de open ruimte7 

De afgelopen jaren moet de open ruimte steeds meer terrein prijsgeven voor bebouwing. Deze 

jaarlijkse aangroei van bebouwing is sterker in de gemeenten Kruibeke, Beveren en Sint-Gillis-Waas, 

dan in de andere gemeenten van het LEADER-gebied. Daarnaast is er,specifiek in de Grensregio 

Waasland, ook de druk van de uitbreiding van de Waaslandhaven en de daarmee gepaarde 

natuurcompensatiegebieden.  

Mogelijkheden voor toerisme in het LEADER-gebied 

Door de grote variatie in landschappen en bedrijvigheid biedt Grensregio Waasland een brede waaier 

aan toeristische mogelijkheden. 

3.1.3 ECONOMIE 

Het gebied wordt gekenmerkt door een opmerkelijk sterke secundaire sector, veel zelfstandigen en 

weinig werk in de eigen streek, maar toch een lage werkloosheidsgraad. 

Weinig werk in de eigen streek maar toch een lage werkloosheidsgraad 

De Grensregio Waasland wordt gekenmerkt door een sterke arbeidskrapte. Amper 51% van de 

actieve bevolking heeft een job in een LEADER-gemeenten. 

Een te kleine groep werkenden 

Binnen het LEADER-gebied is de hoeveelheid werkenden tegenover de hoeveelheid inwoners volledig 

uit balans. 

Relatief veel landbouwactiviteit  

De primaire sector zorgt voor 4,2 % van de tewerkstelling, dubbel zoveel als het Vlaamse gemiddelde 

Een opvallende uitschieter in dit verband is Moerbeke met 16% tewerkstelling in de agrarische 

sector. 

 

                                                           
7

http://www.milieurapport.be/nl/feitencijfers/sectoren/huishoudens/ruimtegebruik-door-

huishoudens/ruimtegebruik-door-wonen/ 
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Belangrijke industriële sector in de regio 

Vooral door de aanwezigheid van de Waaslandhaven is het werkgelegenheidspercentage in de 

secundaire sector (30,7%) substantieel hoger dan het gemiddelde in Oost-Vlaanderen (24,1%). 

Groei mogelijk in de quartaire sector 

Er zijn weinig beschikbare jobs in de niet-commerciële dienstensector: onderwijs, lokale besturen, 

ziekenhuizen en maatschappelijke dienstverlening. 

Veel zelfstandigen en KMO’s 

Van het totaal aantal werkenden zijn 22,9% zelfstandig in de LEADER-gemeenten (tegenover 18,3 % 

in Oost-Vlaanderen). 

3.1.4 LANDBOUW 

Land- en tuinbouw sterk verankerd 

De vruchtbare grond ligt al eeuwen aan de basis voor een goede landbouwproductie in Waas en 

Dender.  

Land- en tuinbouw in verandering 

Afname van tewerkstelling, schaalvergroting, verbreding. 

3.1.5 MOBILITEIT  

Het LEADER-gebied wordt goed ontsloten door grote autowegen, maar er is weinig snel en efficiënt 

openbaar vervoer. 

Goede ontsluiting via E34/E17 

De autosnelwegen E34 en E17 zorgen voor een snelle verbindingsweg vanuit de Grensregio 

Waasland naar de omliggende regio's.  Ondanks deze goede ontsluiting wordt de regio vaak 

geconfronteerd met de fileproblematiek rond de Antwerpse Ring.  

Groot potentieel voor goede ontsluiting voor fietsers 

De goede ontsluiting van fietswegen door het omvormen van oude (buurt)spoorwegen naar 

fietswegen, staat in schril contrast met de vaak slechte of ontbrekende fietsinfrastructuur op lokale 

en secundaire wegen. Deze situatie valt sterk op door de ligging dichtbij Nederland, met zijn sterk 

uitgebouwde fietsinfrastructuur.  

De grote hoeveelheid waterwegen kunnen nog meer toeristisch geëxploiteerd worden. 

Openbaar vervoer en vervoersarmoede 

Gezien het openruimtekarakter van het gebied, is het moeilijk om overal op een regelmatige basis 

openbaar vervoer te voorzien. Vooral vanuit de dorpen boven de E34 is het moeilijk om andere delen 

van de Provincie te bereiken. 

Weinig snel openbaar vervoer in het gehele LEADER-gebied 

Enkel vanuit Beveren kunnen de grootsteden op een snelle en comfortabele manier bereikt worden 

met het openbaar vervoer. 
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3.1.6 WONEN 

Een aantrekkelijke woonregio met weinig voorzieningen. 

Er is een kleine cluster van zorg en onderwijs in Beveren, in Kruibeke, Stekene en Moerbeke is er 

lager/middelbaar onderwijs en in Sint-Gillis-Waas een dagkliniek. Een belangrijkere concentratie van 

deze sectoren is te vinden in Sint-Niklaas, Gent en Antwerpen buiten het LEADER-gebied.  

De leefbaarheid van de kleine dorpen staat onder druk door het wegtrekken van voorzieningen.  

Dit is vooral problematisch voor de vervoersafhankelijke bewoners van de dorpen boven de E34. Ook 

de voorzieningen aan de grens met Nederland kunnen onder druk komen te staan door de 

afwezigheid van voorzieningen in Zeeuws-Vlaanderen. 

Landelijke regio in de nabijheid van (groot)stedelijke centra en belangrijke havens 

Ondanks het landelijke karakter van de regio en weinig beschikbare arbeidsplaatsen binnen de 

meeste gemeenten van de regio, is er door de nabijheid van de havens en de (groot)stedelijke centra 

voldoende werkgelegenheid voor de inwoners. 

Risico op evolutie naar slaapdorpen 

Door het wegtrekken van voorzieningen, de vergrijzing en de lage aantal beschikbare arbeidsplaatsen 

binnen de meeste dorpen, ontstaat het risico op de evolutie naar loutere slaapdorpen binnen het 

LEADER-gebied. 

De ligging bij Nederland benadrukt de hoge woningprijzen 

Ook het LEADER-gebied bleef niet gespaard van de sterke stijging van de woningprijzen in 

Vlaanderen. Door de ligging van het LEADER-gebied bij het goedkope Zeeuws-Vlaanderen bestaat de 

kans dat (jonge) gezinnen over de grens gaan wonen. 

3.1.7 BESTUREN EN ACTOREN    

Overheid: 

-  Het LEADER-gebied Grensregio Waasland omvat zes gemeenten variërend in grootte tussen 

de 6.250 en 47.000 inwoners. 

-  Vijf van de zes gemeensten zijn tevens aangesloten bij het Intergemeentelijk 

samenwerkingsverband voor streekontwikkeling, Interwaas. 

-  Er zijn verschillende polderbesturen actief binnen Grensregio Waasland nl Polder van het 

Land van Waas, de Polder van Kruibeke, Stekene Polder Sinaai-Daknam, Polder van Moerbeke en 

Polder Moervaart – Zuidlede. 

Socio-culturele verenigingen: 

Er is een groot aantal socio-culturele verenigingen actief vaak met meerdere afdelingen in het 

LEADER-gebied. Meestal is er een bovenlokale structuur. Vooral de verenigingen die gegroeid zijn uit 

de katholieke zuil zijn sterk vertegenwoordigd. 
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TABEL 9: SWOT 

Sterkten 

 

Welvarende regio 

Minder sociale problemen dan gemiddeld 

Iets jongere regio dan gemiddeld 

Lage werkloosheidscoëfficiënt 

Belangrijke secundaire sector als werkgever 

Veel zelfstandigen en KMO's 

Goede ontsluiting regio door autowegen 

Nabijheid havens en grootsteden 

Goed bereikbaar vanuit heel Vlaanderen en 

grote delen van Nederland 

Er is een ruim en kwaliteitsvol aanbod logies 

voor doelgroepen 

Fietsknooppuntennetwerk Waasland 

 

Zwakten 

 

Hoge interne inkomensongelijkheid  

Kinderarmoede te hoog in sommige 

gemeenten 

Te veel langdurig en laaggeschoolde niet-

werkende werkzoekenden 

Weinig werk in eigen streek 

Nood aan samenwerking, verdieping en 

differentiëring van toeristisch aanbod 

Het Waasland wordt niet gepercipieerd als een 

aantrekkelijke toeristische bestemming  

Weinig frequent en efficiënt openbaar vervoer 

Vaak gevaarlijke punten in fietsnetwerk 

Kleine cluster van zorg en onderwijs (quartaire 

sector) 

Hoge woningprijzen tegenover Zeeuws-

Vlaanderen 

Kansen 

 

Meer open ruimte dan gemiddeld in 

Vlaanderen 

Grote verscheidenheid aan 

natuurlandschappen 

Zacht toerisme gericht op het landelijke 

karakter 

Dag- en verblijfstoerisme stimuleren 

Relatief sterke land- en tuinbouwsector in de 

streek 

Oude spoorwegen die gebruikt worden als 

fietswegen 

Toeristisch potentieel van waterwegen 

Vraag naar authentieke belevenissen en 

recreatie in het groen 

 

Bedreigingen 

 

Vergrijzing zal sterker stijgen dan andere 

regio's 

Slechte instroom jong volwassenen op 

arbeidsmarkt 

Druk op de open ruimte vanuit bebouwing en 

Waaslandhaven (prijzen) 

Opletten voor toeristische overexploitatie van 

het 'stille' platteland 

Weinig werk in eigen streek kan slaapdorpen 

creëren 

Schaalvergroting, verbreding en afname 

tewerkstelling in land- en tuinbouw 

Problematiek Antwerpse Ring 

Wegtrekken van voorzieningen uit kleine 

dorpen 

Aanhoudende druk op de Nederlandse 

recreatieve verblijfstoeristische markt 
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3.2 Overzicht van het reeds gevoerde beleid (m.b.t. 

plattelandsontwikkeling) in de regio  

We kunnen de beleidsprogramma's relevant voor het platteland vanuit verschillende hoeken, 

niveaus of sectoren bespreken: 

1. Europees en Vlaams beleid 

- Europees en Vlaamse Beleid inzake plattelandsontwikkeling: PDPO II en III 

- Ander Federaal en Vlaams beleid 

- Europese streekontwikkelingsprogramma’s in het Waasland 

2. Oost-Vlaams plattelandsbeleidsplan “Buitengoed, buiten goed” en algemeen provinciaal 

beleid 

3. Regionale beleidsplannen 

4. Gemeentelijke beleidsplannen 

Hieronder geven we meer toelichting over de verschillende punten. 

3.2.1 Europees en Vlaams beleid 

1. Europees beleid inzake plattelandsontwikkeling en Vlaamse Beleid inzake 

plattelandsontwikkeling: PDPO I, II en III 

Vlaams programma voor plattelandsontwikkeling 2000 – 2006 (PDPO I) 

Begin 2000 werd het Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) grondig herschikt. Er 

kwam een extra pijler bij, namelijk het plattelandsbeleid. De sectorale invalshoek landbouw 

verbreedde zich tot een territoriale invalshoek gericht op beheer en ontwikkeling van het platteland. 

De lidstaten werden verantwoordelijk om een integraal plattelandsbeleid te voeren. Vlaanderen koos 

ervoor om een klein aandeel te investeren in integraal plattelandsbeleid. Dit laatste onderdeel werd 

toevertrouwd aan de provincies. 

Steun voor plattelandsontwikkeling 2007 – 2013 (PDPO II) 

In het Vlaams Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling 2007 - 2013 lag de nadruk op 

het verbeteren van het concurrentievermogen van de land- en bosbouwsector, de verbetering van 

het milieu en het platteland, de verbetering van de leefkwaliteit op het platteland en de diversificatie 

van de plattelandseconomie. Een vierde doelstelling was het werken volgens de LEADER-methodiek.  

Vlaams Programmadocument voor Plattelandsontwikkeling 2014 – 2020 (PDPO III)  

Voor de nieuwe programmaperiode 2014 - 2020 werd het GLB opnieuw hervormd, dit maal met als 

doel om het concurrentievermogen en de duurzaamheid te verhogen en om doelgerichter te werk te 

gaan. Om deze redenen wordt ook de Europese verankering verdiept. Zo zal het Europees 

Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) deze periode sterker bijdragen tot de doelen 

van Europa 2020 en het Gemeenschappelijk Strategisch Kader (GSK). 

De verdere uitwerking van PDPO III gebeurde in samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij 

(VLM) en de Provincies. Zo krijgt de gebiedsgerichte werking van binnen PDPO III 3 sporen: 

- Projectoproepen voor de versterking van de omgevingskwaliteit en de vitaliteit op het 

platteland. (Verder vernoemd als Omgevingskwaliteit of OKW.) 

- De LEADER-werking 
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- Plattelandsontwikkeling door samenwerking met de stedelijke omgeving 

2. Ander Federaal en Vlaams beleid 

Federaal 

Op federaal niveau is er een langetermijnvisie voor duurzame ontwikkeling. 

Tegen 2050 is België een inclusieve samenleving met een beschermd leefmilieu, met een economie 

aangepast aan de economische, sociale en ecologische uitdagingen en met een maatschappelijk 

verantwoordelijke federale overheid. Dit zijn de ambitieuze uitdagingen van de federale 

langetermijnvisie inzake duurzame ontwikkeling die de federale regering op 17 mei 2013 

goedkeurde. België wil tegen 2050 iedereen toegang geven tot veilige, gezonde en voedzame 

voeding. Rond landbouw springt het volgende in het oog: De sociale en ecologische impact van onze 

productiewijzen en consumptiewijzen op het vlak van voedingsmiddelen zal aanzienlijk verlaagd zijn. 

De voedselverspilling over de volledige voedingsketen zal met 75 % verminderd worden.  

Vlaams 

Het ruimtelijk beleid is onder impuls van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen enorm 

geprofessionaliseerd. Om in te spelen op nieuwe ruimtelijke uitdagingen wordt het plan geregeld 

herzien. Dit gebeurde voor het laatst in de periode 2010-2011. In het Ruimtelijk Structuurplan 

Vlaanderen zijn de prioriteiten voor het platteland: 

- Het vrijwaren van buitengebied voor essentiële functies 

- Het tegengaan van versnippering 

- Het bundelen van ontwikkeling in de kernen 

- Het inbedden van landbouw, natuur en bos in goed gestructureerde gehelen 

- Het bereiken van gebiedsgerichte ruimtelijke kwaliteit 

- Het afstemmen van ruimtelijk beleid en milieubeleid op basis van het fysisch systeem 

- Het bufferen van natuurfunctie 

- Verweving van vrijetijdsfuncties stimuleren aan de hand van een operationele 

beleidsstrategie 

Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling (2011). 

De Europese strategie duurzame ontwikkeling en de prioriteiten die de EU erin vooruitschuift, 

vormen een belangrijk kader voor de Vlaamse strategie voor duurzame ontwikkeling. Dat 

beleidskader dient als leidraad voor de stroomlijning van het reguliere beleid en de bestaande 

plannings- en beleidsuitvoeringsprocessen binnen de Vlaamse overheid en een strategienota met 

een visie en langetermijndoelstellingen, gericht op 2050.  

De Vlaamse Strategie voor Duurzame Ontwikkeling (VSDO) vormt de basis voor het Vlaamse beleid 

duurzame ontwikkeling, en biedt het raamwerk voor dit beleid doorheen de hele Vlaamse overheid. 

Een aantal trends die zich op mondiale schaal doorzetten, zijn van groot belang voor de ontwikkeling 

van Vlaanderen in een duurzame richting: globalisering, armoede en sociale uitsluiting, vergrijzing, 

klimaatverandering, toenemende mobiliteit, uitputting van grondstoffen, verlies aan biodiversiteit en 

volksgezondheid.. Daarnaast is samenwerking op verschillende niveaus en in de breedte een 

bijkomende doelstelling voor het beleid. 

De beleidsnota's van de Vlaamse regering zijn te lezen op http://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-

regering/beleidsdocumenten/beleidsnotas-van-de-vlaamse-regering-2014-2019 

http://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-regering/beleidsdocumenten/beleidsnotas-van-de-vlaamse-regering-2014-2019
http://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-regering/beleidsdocumenten/beleidsnotas-van-de-vlaamse-regering-2014-2019
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De beleidsnota Toerisme (2014-2019) pleit voor de verdere ontwikkeling en bevordering 

plattelandstoerisme. Er is aandacht voor de kleinschalige logies op promotioneel vlak en 

duidelijkheid rond interpretatie van de stedenbouwkundige regels. 

De beleidsbrief voor landbouw en visserij ziet voor het platteland de volgende uitdagingen: De 

veelheid aan functies die het platteland vervult kan tot conflicten leiden, maar betekent zonder meer 

ook een verrijking voor het platteland met nieuwe kansen en uitdagingen: multifunctioneel en 

bruisend. Nieuwe vormen van plattelandseconomie (paardenhouderij, toerisme, …) kan ook voor een 

moeilijke groep van werkzoekenden nieuwe jobs creëren. Andere uitdagingen zijn de vergrijzings- en 

de (verdoken) armoedeproblematiek in plattelandsgemeenten.  

HET VLAAMS PLATTELAND VERDIENT EEN SPECIFIEK BELEID  

Het Vlaams plattelandsbeleid heeft een duidelijk doel voor ogen. Het streeft naar een kwaliteitsvolle 

en concurrentiële plattelandseconomie, een leefbaar platteland, een platteland met een eigen 

identiteit en belevingswaarde en een duurzame omgevingskwaliteit. 

In de beleidsbrief Onroerend erfgoed staat dat het eveneens een waardevolle plek moet hebben 

binnen het plattelandsbeleid. 

Andere Vlaamse ontwikkelingsinitiatieven 

- Vlaamse Land Maatschappij : Scheldelandschapspark voor de gemeenten Beveren en 

Kruibeke)  

- AROHM, Afdeling Monumenten en Landschappen : Relictenatlas Vlaanderen 

- RESOC en SERR: Regionaal sociaal-economisch overleg 

- Regionale Landschap Schelde Durme (enkel Kruibeke)- cultuurlandschappelijke ontwikkeling 

van de regio 

 

3. Europese streekontwikkelingsprogramma’s in het Waasland 

De voorbije jaren pikte het LEADER-gebied reeds in op verscheidene Europese programma’s: 

PDPOII,Doelstelling 2, Interreg. 

Via elk van deze programma’s kwamen initiatieven tot stand die relevant zijn in het licht van de 

prioriteiten die in deze strategie worden gesteld. 

Enkele voorbeelden van  projecten in PDPO en Interreg (2007-2013): 

Wachtebeke:  Build with care Interreg IVb Noordzee regio 

  Dorpskernvernieuwing wachtebeke Fase 1 dhr. J Persynplein - PDPOII 

Moerbeke:  Verkeersveilig wandel en fietstraject langs oude spoorwegbedding –PDPOII 

  Buurthuis Kruisstraat-Pereboom – PDPOII 

  Bescherming wandelwegen - PDPOII 

Stekene:  R5A Kapellebrug: Verbetering grensoverschrijdende mobiliteit Hulst –  

  Waasland Interreg IVa Grensregio Vlaanderen Nederland 

Sint-Gillis-Waas: Forten en Linies in Grensbreed Perspectief - IVa Grensregio Vlaanderen Nederland  

  R5A Kapellebrug: Verbetering grensoverschrijdende mobiliteit Hulst –  

  Waasland_ IVa Grensregio Vlaanderen Nederland 

  Inrichting oude stationssite De Klinge tot Klinspoor - PDPOII 
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Beveren:  Forten en Linies in Grensbreed Perspectief 

  Duurzame glastuinbouwclusters in Oost-Vlaanderen- Doelstelling 2 

  Administratieve vereenvoudiging op provinciaal niveau- Doelstelling 2 

Kruibeke:  Sustainable Tourism in Estuary Parks- Interreg IV A 2 Zeeën 

  Carbon reduction in protected nature and landscape areas- Interreg IV A  

  2 Zeeën 

  Herstel trage wegen Schelde en Durme - PDPOII 

  Buurtontmoetingscentrum De Kruibeekse Poort - PDPOII 

3.2.2 Provinciaal beleid 

Het Uitvoeringsplan voor het Oost-Vlaamse Platteland bevat het beleidskader voor de provincie 

Oost-Vlaanderen inzake het derde Vlaamse Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO III) 2014 

-2020. In het Uitvoeringsplan werd een nieuwe situatieschets opgenomen, dat ingedeeld wordt als 

een thematische handleiding met inhoudelijke prioriteiten en uitdagingen. Dit plan is de opvolger van 

het beleidsplan dat in 2004 werd opgesteld. 

Deze situatieschets bestaat uit zes thema's: Ondernemen, Armoede en Welzijn, Mobiliteit, Erfgoed 

en toerisme, Klimaatneutraal Oost-Vlaanderen en Open ruimte. Onder deze thema's werden, aan de 

hand van de inhoudelijke prioriteiten, concrete acties en doelen bepaald waarbinnen projecten 

kunnen ingediend worden onder de verschillende uitvoeringsprogramma's. 

Ander provinciaal beleid 

Op provinciaal niveau wordt in verschillende plannen en programma's een link gelegd naar de 

verschillende functies van het platteland :  

Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRS) beoogt een maximale samenhang tussen menselijke 

activiteiten en functies van de beschikbare ruimte. Het biedt tevens een kader voor de integratie en 

interactie van de verschillende maatschappelijke sectoren. Het bevat de gewenste ontwikkelingen 

voor het stedelijk gebied, maar ook voor het buitengebied. Een bijzonder aandachtspunt voor dit 

LEADER-gebied is de problematiek rond de weekendverblijven. 

De provinciale doelstellingen kan je lezen in het bestuursakkoord 2013-2018, belangrijke accenten 

zijn:  

- In de open ruimte wil de provincie werk maken van gebiedsgerichte projecten waarbij de 

verschillende ruimtegebruikers – landbouw, water, natuur, toerisme, … – de handen in elkaar 

slaan en hun activiteiten optimaal op elkaar afstemmen.  

- Vanuit de vaststelling dat landbouw o.m. een grote ruimtegebruiker is, moet er beter en nog 

nauwer intern samengewerkt worden met de andere diensten zoals natuur, water, ruimte, 

toerisme… De Oost-Vlaamse welvaart is gebouwd op een stevig economisch fundament. 

Oost-Vlaanderen is een provincie ‘waar kennis werkt’, waar research en innovatie aan de 

basis liggen van veel economische activiteiten. 
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3.2.3 Regionale beleidsplannen 

In 1968 werd het intergemeentelijk samenwerkingsverband Interwaas opgericht om de 

streekontwikkeling van het Waasland te bevorderen. Hierin zijn onder andere de gemeenten 

Kruibeke, Beveren, Sint-Gillis-Waas, Stekene en Moerbeke vertegenwoordigd. Deze structuur en de 

samenwerking die er is, betekent een belangrijke meerwaarde  voor LEADER. In het strategisch plan 

(http://www.interwaas.be/publicaties/strategisch-plan) wordt verduidelijkt hoe Interwaas wil 

bijdragen aan een verdere ontwikkeling van de streek. Zo is bijvoorbeeld het Intergemeentelijk 

Woonbeleid een actiepunt binnen deze legislatuur. 

Vaak biedt Interwaas ook het platform om contacten te bewerkstelligen tussen openbare besturen 

en binnen en tussen sectoren. Zo vormen Erfgoedcel Waasland en Bibliowaas een onderdeel van 

Interwaas en huisvesten zij tevens het Regionaal Welzijns Overleg Waasland).; 

In de jaren negentig werd het intergemeentelijk samenwerkingsorgaan EGTS Linieland van Waas en 

Hulst opgericht als één van de clusters binnen de Euregio Scheldemond. De gemeenten Beveren, 

Sint-Gillis-Waas, Stekene en het Nederlandse Hulst werkten samen met de provincie Oost-

Vlaanderen en de nederlandse provincie Zeeland grensoverschrijdende ontwikkelingsvisie uit 

(http://www.egtslinieland.eu/nl/historiek). 

Er werd in heel wat beleidsdomeinen al aardig wat veld- en denkwerk verricht. Zo ontstonden er 

strategische beleidsvisies: 

- Erfgoedbeleidsplan 

(http://www.erfgoedcelwaasland.be/item.php?itemno=1_4_120&lang=NL) 

- Het nieuwe Strategisch Beleidsplan van Toerisme Waasland voor de periode 2015-2020 is in 

opmaak en zal in het voorjaar van 2015 voorgesteld worden 

- Streekpact Waas &Dender/RESOC-SERR Waas & Dender  

(http://www.resocwd.be/streekpact.php)   

Gezien LEADER verder bouwt op de bestaande regionale dynamiek, zijn deze ontwikkelde 

beleidskaders mede richtinggevend in het beoordelen van projecten. 

3.2.4 Gemeentelijke beleidsplannen 

In gemeentelijke structuurplannen, mobiliteitsplannen, natuurontwikkelingsplannen, e.d. zijn heel 

wat visie-elementen opgenomen die vertrekken vanuit de eigenheid van de regio als landelijk gebied. 

Er zal over gewaakt worden dat de Leader projecten maximaal in overeenstemming zijn met deze 

beleidsplannen. De gemeentelijke beleidsplannen kunnen worden opgevraagd via de website: 

http://binnenland.vlaanderen.be/beleidsrapport 

 

  

http://www.interwaas.be/publicaties/strategisch-plan
http://www.resocwd.be/streekpact.php


 

40 

 

3.3 Totstandkoming Leaderstrategie 

Interwaas heeft als intergemeentelijk samenwerkingsverband voor streekontwikkeling in het 

Waasland, de besturen van de betrokken gemeenten gesensibiliseerd voor de opportuniteit die het 

LEADER programma onze regio biedt. 

Schrijfgroep - Stuurgroep 

Zodra er een gemeenschappelijk engagement was vanuit de zes betrokken lokale besturen werd op 

basis van de doelstellingen van het LEADER programma potentiële geïnteresseerde verenigingen, 

organisaties en particulieren gecontacteerd. Hierbij werd er op toegezien dat er vertegenwoordiging 

was vanuit de landbouwgemeenschap en andere relevante partners. Deze geïnteresseerde 

contactpersonen werden regelmatig samengebracht in een stuurgroep welke in de loop van het 

schrijfproces werd uitgebreid in functie van de gekozen doelstellingen. Een kleinere groep binnen de 

stuurgroep vormde de schrijversgroep. Ook in deze laatste werd er voor gezorgd dat de 

landbouworganisaties, lokale besturen en andere relevante organisaties voldoende 

vertegenwoordigd waren. 

Infomoment  

Nadat medewerkers van de dienst Landbouw en Platteland van het Provinciebestuur een toelichting 

gaven over de LEADER methodiek, werd een grote groep contacten bevraagd met als doel een SWOT 

te formuleren. Op basis van deze SWOT werden door de stuurgroep 3 thema's geselecteerd. De 

schrijversgroep werkte deze thema's en SWOT verder uit tot doelstellingen.  

De doelstellingen en actieplannen werden op een openbaar infomoment op 20 oktober 2014 

voorgelegd ter discussie aan een breed publiek. Organisaties en/of verenigingen die niet in de 

stuurgroep zetelden kregen hier ook de kans om nog opmerkingen door te sturen. Op basis van deze 

input werden de definitieve keuzes gemaakt door de stuurgroep. 

3.4 Doelstellingen 

Volgende 3 thema's zijn gekozen op basis van de analyse en SWOT van de regio:  

1. Lokale voedselstrategieën en streekproducten 

2. Leefbare dorpen 

3. Profileren en promoten van streekidentiteit (met inbegrip van toerisme en recreatie) 

Deze thema's krijgen een specifieke en doelgerichte invulling, waarbij de LEADER-methodiek een 

hoofdrol speelt. Er zijn 5 essentiële LEADER-kenmerken als verplichte criteria ingebouwd voor het 

opmaken van projectvoorstellen (zie 2.4.3.). Door samenwerking te bewerkstelligen, waarbij soms 

expliciet naar intersectorale samenwerking gevraagd wordt, verkrijgen we een integrale 

sectoroverschrijdende aanpak voor de realisatie van de lokale ontwikkelingsstrategie.  

De PG is daarenboven gangmaker van een netwerk van LEADER-actoren, wat verzekert dat er 

interacties tussen plattelandsorganisaties en projectpromotoren zullen ontstaan. 

De samenvattende analyse van het gebied (3.1.) verantwoordt de keuze voor de 3 thema's en de 

doelstellingen. Tabel 10 haalt de belangrijkste kenmerken aan in relatie tot de 3 thema's.  
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TABEL 10: GEBIEDSKENMERKEN UIT DE GEBIEDSANALYSE EN DATA UIT DE SWOT DIE DE THEMAKEUZE MOTIVEREN 

 Thema LEADER 

Belangrijke secundaire sector als werkgever 

Veel zelfstandigen en KMO's 

Relatief sterke land- en tuinbouwsector in de streek 

Schaalvergroting, verbreding en afname tewerkstelling 

in land- en tuinbouw 

Lokale voedselstrategieën en 

streekproducten 

 

Kleine cluster van zorg en onderwijs (quartaire sector) 

Weinig werk in eigen streek 

Lage hoeveelheid van de bevolking is aan het werk 

Wegtrekken van voorzieningen uit kleine dorpen 

Evolutie van sommige dorpen naar slaapdorpen 

Vergrijzing zal sterker stijgen dan andere regio's 

Leefbare dorpen 

 

Nood aan samenwerking, verdieping en differentiëring 

van toeristisch aanbod 

Zacht toerisme gericht op het landelijke karakter 

Dag- en verblijfstoerisme stimuleren 

Oude spoorwegen die gebruikt worden als fietswegen 

Toeristisch potentieel van waterwegen 

Opletten voor toeristische overexploitatie van het 

'stille' platteland 

Profileren en promoten van 

streekidentiteit 
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3.5 Voorgestelde acties/maatregelen 

3.5.1 THEMA 1: Lokale voedselstrategieën en streekproducten 

DOELSTELLING 1:      STIMULEREN VAN HOEVE- EN STREEKPRODUCENTEN DOOR NETWERKVORMING 

Actieplan 1.1 
Consumentgerichte netwerkvorming tussen producenten van hoeve- en 

streekproducten uit het leadergebied 

Beschrijving Een platform opzetten voor kennisdeling tussen de producenten onderling. Een 

platform opzetten tussen de producenten en andere sectoren om tot nieuwe 

producten te komen. Het aantrekkelijk maken van bedrijfsbezoeken bij de 

producenten. 

Doelgroepen Producenten van hoeve -en streekproducten 

Actieplan 1.2 Oprichten van een organisatie voor hoeve- en streekproducenten 

Beschrijving Het opmaken van een marketingstrategie voor lokale producten (bvb door het 

uitwerken van een herkomstlabel – geen kwaliteitslabel).  

Het zoeken naar 'representatieve producten' in het leadergebied die 

naambekendheid kunnen verwerven tot buiten de grenzen van ons gebied en 

zodoende kunnen dienen als uithangbord. Dit kunnen zowel nieuwe als 

bestaande producten zijn.  

Doelgroepen Producenten van hoeve -en streekproducten 

 

DOELSTELLING 2:      BEKEND MAKEN EN FACILITEREN VAN DOELGROEPGERICHTE AFZET VAN HOEVE- EN 

STREEKPRODUCTEN  

Actieplan 2.1 
Opzetten van een platform tussen producenten, consumenten en 

tussenpersonen om de afzet van hoeve- en streekproducten te stimuleren 

Beschrijving Doelgroepgerichte afzet van hoeve -en streekproducten stimuleren als duurzame 

consumptiewijze promoten en stimuleren via: 

- lokale consumenten in korte keten (bvb via boerenmarkten, voedselteams, 

sociale kruideniers, zelfplukboerderijen, …) 

- tussenpersonen zoals de horeca, restaurants, lokale supermarkten, sociale 

keukens, gemeentebesturen, OCMW's, scholen, ziekenhuizen, … 

- afnemers in de specifieke omgeving, zoals de bedrijven (o.a. in de havens), 

Nederland, Vlaamse Ruit,… 

Binnen dit actieplan dient elk project goed te worden afgestemd op het gekozen 

doelpubliek en dient er rekening te worden gehouden met de mogelijkheden 

voor het inzetten van kansengroepen voor het aanbieden van de producten.  

Doelgroepen Producenten en consumenten van hoeve- en streekproducten en 

tussenpersonen. 

(industriële grootverwerkers van de producten behoren niet tot de doelgroep, we 
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mikken op de kleine verwerker zoals een restaurant of bedrijfskeuken) 

 

3.5.2 THEMA 2: Leefbare dorpen 

DOELSTELLING 3:      STIMULEREN VAN SOCIALE COHESIE, INCLUSIE EN HET AGRARISCH WEEFSEL OP HET 

PLATTELAND 

Actieplan 3.1 
Ondersteunen van initiatieven die draagvlakverbreding en imagoverbetering 

van de land- en tuinbouwsector beogen 

Beschrijving Initiatieven ondersteunen waardoor land- en tuinbouwbedrijven opnieuw 

opgenomen worden in het sociale weefsel van de lokale gemeenschappen.  

Initiatieven ondersteunen die ervoor zorgen dat het brede publiek terug kennis 

krijgt van een land- en tuinbouwbedrijf en zijn activiteiten met als doel 

draagvlakverbreding en imagoverbetering. 

Samenwerking stimuleren met verschillende sectoren (bvb kennisdeling tussen 

land- en tuinbouwers en andere burgers in het kader van sociale moestuinen. Wij 

beogen geen initiatieven met betrekking tot groene zorg, dergelijke projecten zijn 

mogelijk binnen OKW). 

Doelgroepen De land- en tuinbouwsector 

Actieplan 3.2 
Stimuleren van lokale tewerkstelling en tewerkstelling van kansengroepen op 

het platteland 

Beschrijving Stimuleren van tewerkstelling voor leden van land- en tuinbouwgezinnen door 

kansen te benutten in de toenemende vraag naar een dienstverleningsaanbod 

(door het groeien van een sterke middenklasse, met meestal tweeverdieners, 

stijgt de vraag naar poetshulp, kinderopvang, tuinonderhoud, strijkhulp, 

maaltijden aan huis,….).  

Stimuleren van de inzet van tewerkstelling van kansengroepen voor de productie 

en afzet  van hoeve- en streekproducten.  Het gaat hierbij om sensibilisering en 

vorming via projecten, geen rechtstreekse steun aan lokale werkzoekenden en 

kansengroepen. 

Doelgroepen Lokale werkzoekenden  en kansengroepen uit het leadergebied, producenten van 

hoeve- en streekproducten 

Actieplan 3.3 
Ontwikkelen van innovatieve projecten om in te spelen op de stijgende 

afhankelijkheidsratio op het platteland 

Beschrijving (De afhankelijkheidsratio geeft de verhouding weer tussen het aantal 0- tot 19-

jarigen plus het aantal 65+, en de actieve bevolking (20- tot 64-jarigen)). 

Stimuleren van vrijwilligerswerking voor thuiszorg, mantelzorg en informele zorg. 

Actief ondersteunen van het lokale verenigingsleven (met o.a. aandacht voor de 

transportproblematiek bij ouderen). Stimuleren van inwoners om deel te nemen 

aan het verenigingsleven. 
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Doelgroepen Senioren, zorgbehoevenden en verenigingen. 

 

 

DOELSTELLING 4:      BEVORDEREN VAN PUBLIEKE DIENSTVERLENING EN BASISVOORZIENINGEN  

Actieplan 4.1 Stimuleren van samenwerking voor dienstverlening en basisvoorzieningen 

Beschrijving Samenwerking stimuleren tussen de verschillende openbare besturen, 

verenigingen en/of organisaties in het LEADER-gebied om de dienstverlening naar 

de woonkernen en afgelegen woningen op het platteland te verbeteren. Dit is 

vooral gericht op de kernen die door de E34 in isolement liggen.(bijv. sociale 

kruidenier, mobiele bibliotheek, voedselbanken, nood- en crisisopvang, lokale 

marktdagen, enz.) 

Het opzetten van een pilootproject van mogelijke betaalbare (collectieve) en 

duurzame vervoersvormen om de niet-nabijgelegen dienstverlening te bereiken. 

Het vormen van een netwerk met alle mogelijke partners kan deel uitmaken van 

dit project. 

Doelgroepen Inwoners van woonkernen en afgelegen woningen op het platteland 
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3.5.3 THEMA 3: Profileren en promoten van streekidentiteit (met inbegrip van 

toerisme en recreatie) 

DOELSTELLING 5:      ONTWIKKELEN VAN EEN TOERISTISCH-RECREATIEF GEHEEL DOOR SAMENWERKING 

Actieplan 5.1 Creëren van een toeristisch-recreatief geheel met agrarische insteek 

Beschrijving De projecten dienen te kaderen in een regionale visie en bij te dragen tot het 

uitbouwen van een toeristisch-recreatief geheel met een complementair 

toeristisch aanbod gespreid over de LEADER-regio. 

Het ontwikkelen van een netwerk van lokale toeristische infopunten met een 

agrarische focus en aandacht voor verblijfsmogelijkheden bij en bezoeken aan 

land- en tuinbouwbedrijven en geënt op de reeds bestaande netwerken. 

Het organiseren van gezamenlijke promotie voor de toeristisch-recreatieve 

mogelijkheden met inbegrip van het immaterieel erfgoed gelinkt aan het 

agrarische zoals meiboomplantingen, oogstfeesten, en andere. 

Het promoten van kleinschalig cultuurtoerisme door het stimuleren van de 

ontsluiting van de roerende agrarische erfgoedcollecties in de streek en het 

documenteren van het land- en tuinbouwverleden in de regio.  

Voorwaarden:  

- Op vlak van infrastructuurwerken kunnen enkel hiervoor noodzakelijke 

kleinschalige bouwwerken in aanmerking komen voor cofinanciering. 

- Bestaande toeristische infrastructuren dienen betrokken te worden. 

- De bestaande toeristische netwerken dienen bij de projecten binnen dit 

actieplan te worden betrokken voor een goede afstemming. 

(Projecten mbt kleinschalige minicampings en kampplaatsen van de jeugd op 

land- en tuinbouwbedrijven in plattelandsgebieden vallen niet onder dit 

actieplan, zij passen binnen OKW) 

Doelgroepen Gebruikers van en mogelijke partners in het toeristisch-recreatief netwerk 

Actieplan 5.2 Promoten en verbeteren van de belevingswaarde van het openruimtegebied 

Beschrijving Het ondersteunen van de land- en tuinbouwers als beheerders van het 

openruimtegebied, met als doel de belevingswaarde van het platteland te 

versterken. Dit kan bijvoorbeeld door: 

- het ondersteunen van collectief-innovatief dorp- en landschapsonderhoud 

(zoals het peterschap over parkjes, participatieve initiatieven voor dorp- en 

landschapsonderhoud,…)  

- promotie van de regiospecifieke teelten (zoals fruit –en sierteelt) 

- het nastreven van het behoud van land- en tuinbouwactiviteit in de regio 

Doelgroepen Openbare besturen, ondernemers in en gebruikers van het openruimtegebied 
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DOELSTELLING 6:      ONTWIKKELEN VAN EEN RECREATIEF AANBOD MET ONTHAAL- EN EDUCATIEVE 

MOGELIJKHEDEN BIJ LAND- EN TUINBOUWBEDRIJVEN 

Actieplan 6.1 

Ontwikkelen van een aanbod van onthaal- en educatieve mogelijkheden bij 

land- en tuinbouwbedrijven, gericht op doelgroepen uit de specifieke omgeving 

van het LEADER-gebied 

Beschrijving Ontwikkelen van een aanbod voor doelgroepen uit 

- de bedrijven in en rond de havens van Antwerpen en Gent: doelgroep meeting 

industry (meetings, incentives, conferencing and exhibitions) 

- de Vlaamse Ruit: doelgroep dagtoeristen, scholen (bvb uitwerken van 

educatieve daguitstappen zoals sneukeltochten, uitgestippelde fietstochten 

- de wijde omtrek: doelgroep verblijfstoeristen (boerderijvakanties, geen 

minicampings en kampplaatsen van de jeugd) 

- Professionalisering van informatieverstrekking bij lokale land- en 

tuinbouwbedrijven en in de omgeving (bvb vorming gastheerschap (cfr 

Nederland)). 

Doelgroepen Land- en tuinbouwbedrijven, mogelijke doelgroepen uit de specifieke omgeving 

van het LEADER-gebied (zie beschrijving hierboven) 

 

3.5.4 Begunstigden, financieringsplan, algemene voorwaarden 

Voor de 3 thema's worden geen beperkingen opgelegd voor begunstigden. Geschiktheid van de 

promotor is een van de selectiecriteria. Er zijn geen beperkingen voor financiering met uitzondering 

van enkele specifieke voorwaarden onder actie 5.1. 

Algemene voorwaarden zijn te volgen indien van toepassing: . 

- In het geval van lokale voedselvoorziening geldt dat er maximum één intermediair tussen 

landbouwer en consument mag zijn en dat de productie en afzet binnen een straal van 50 km 

dient te gebeuren.  

- In het geval van samenwerking tussen kleinschalige marktdeelnemers (steun ikv. art.35 -2c 

van Verord. 1305/2013) moet voldaan worden aan art. 11 – 3° van Verord. 807/2013. 

Hiervoor moet de kleine marktdeelnemer: 

o ofwel een natuurlijke persoon zijn die geen economische activiteit uitoefent op het 

ogenblik dat hij bijstand vraagt,  

o ofwel een micro-onderneming zoals gedefinieerd in Aanbeveling 2003/361/EG, 

d.w.z. een onderneming waar minder dan 10 personen werkzaam zijn en waarvan de 

omzet of het jaarlijkse balanstotaal niet meer dan 2 miljoen euro bedraagt. 

- Andere PDPO III-maatregelen zijn prioritair ten opzichte van de maatregel ‘uitvoering lokale 

ontwikkelingsstrategieën’. Indien een promotor steun kan krijgen via een andere PDPO-

maatregel (bijv. EIP, VLIF, Bedrijfsadvies, demonstratieprojecten, opleiding in de 

landbouw,…), dient hij/zij het project bij de andere maatregel in te dienen. Deze regel geldt 

niet ten opzichte van de maatregelen ‘Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het 

platteland’ en ‘Plattelandsontwikkeling door samenwerking met de stedelijke omgeving’, 

aangezien de Leader-maatregelen in dit verband als prioritair worden gecategoriseerd. 



 

47 

 

- Indien er een gelijktijdige thematische projectoproep wordt georganiseerd in het kader van 

EIP operationele groepen én het project is subsidiabel onder de EIP gestelde voorwaarden, 

kan de desbetreffende promotor niet indienen bij Leader en dient hij/zij te worden 

doorverwezen naar het EIP-programmasecretariaat. 

- Een bedrijf in oprichting kan maximaal 70.000 euro steun ontvangen vanuit het programma. 

3.6 Samenwerking 

Samenwerken loont, en zeker binnen LEADER. De ‘L’ staat niet voor niets voor ‘liaisons’ of 

samenwerkingsverbanden, netwerken. Ervaringen uit het verleden bewijzen dat zowel ervaring 

uitwisselen als daadwerkelijk samen een project uitvoeren een enorme sprong vooruit kan 

betekenen voor beide partijen. Bij anderen gaan kijken en gezamenlijk overleggen en acties plannen 

is geenszins tijdsverlies. 

In de Ontwikkelingsstrategieën van de aangrenzende LEADER-gebieden Grensregio Waasland en 

Zeeuws-Vlaanderen zitten er opportuniteiten om ‘grensoverschrijdend’ te gaan samenwerken, 

gezien er raakvlakken zijn tussen beider doelstellingen.  

De grens met Nederland vormt de Noordelijke grens van het LEADER-gebied Grensregio Waasland. 

Alle gemeenten, behalve Kruibeke, liggen aan deze grens. Historisch gezien bestaat er een sterke 

dynamiek tussen de inwoners van de gemeenten in het noorden van het Waasland en de inwoners 

van de zuidelijke gemeenten van de Provincie Zeeland meer bepaald Zeeuws-Vlaanderen.  

Hieruit is ook de Europese Grensoverschrijdende Samenwerking EGTS Linieland van Waas en Hulst 

ontstaan. Vanuit dit grensoverschrijdend samenwerkingsverband tussen de provincies Oost-

Vlaanderen en Zeeland(NL) en de gemeenten Beveren, Sint-Gillis-Waas, Stekene en Hulst (NL) zijn 

verschillende grensoverschrijdende projecten opgezet binnen de thema’s haven en economie, 

mobiliteit, natuur, recreatie en cultuurhistorie en wonen en leefbaarheid. LEADER is een 

opportuniteit voor het intensifiëren van de samenwerking tussen de gemeenschappen aan beide 

kanten van de grens. Het EGTS-netwerk vormt hiervoor een uitstekende basis. De gekozen thema’s 

voor de Lokale Ontwikkelingsstrategie van Grensregio Waasland bieden tal van mogelijkheden voor 

samenwerking. Binnen het thema 'Lokale voedselstrategieën en streekproducten' hebben veel 

landbouwers niet enkel gronden aan beide zijden van de grens, ook de streekproducten kunnen 

mogelijks een nieuwe afzetmarkt vinden (in de lokale winkels) aan de andere kant van de grens. 

Inhoudelijk lenen de doelen en acties onder het thema 'Leefbare dorpen' zich het sterkst tot 

grensoverschrijdende samenwerking. Getuigen daarvan zijn de aantrekkingskracht van de sociale en 

culturele voorzieningen (bvb scholen, bibliotheken, culturele centra) in België op onze Zuid-

Nederlandse buren en ook de Belgen vinden steeds gemakkelijker hun weg naar de Nederlandse 

woningenmarkt. Tevens kunnen een aantal specifieke lokale grens-problematieken invalshoeken zijn 

voor een goed LEADER-project. 

Betreffende het thema 'Streekidentiteit' zijn er vooral op toeristisch en cultuurhistorisch vlak heel 

wat gemeenschappelijke punten. Beide regio’s hebben een sterk uitgebouwd netwerk van 

fietswegen, de Staats-Spaanse Linies en dijken vormen een goede basis om het landelijk 

natuurschoon grensoverschrijdend te ontdekken en er is de sterke historische band met Nederland 

(bvb de historiek van het smokkelen). Ook de nabijheid van het LEADER-gebied Meetjesland en hun 

grens met Zeeuws-Vlaanderen biedt opportuniteiten tot samenwerking. 
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3.7 Doelgroepen 

De keuze van de thema's, doelen en acties, bepaalt eveneens de keuze voor bepaalde doelgroepen in 

het bijzonder (zie 3.4. voor de beoogde doelgroepen). Specifiek afgebakende doelgroepen voor 

diverse thema's zijn landbouwers , kansengroepen, senioren en zorgbehoevenden.  

Daarnaast wil het ontwikkelingsplan de welvaart en het welzijn van de ganse regio en van alle 

inwoners bevorderen. 

3.8 Duurzaam karakter 

- De thema's werden ingevuld naar de nodige toekomstige ontwikkelingen in de regio, volgend uit 

de omgevingsanalyse van het gebied. Met elk thema beoogt de PG aldus duurzame acties.Binnen 

de 3 thema’s zijn ook doelstellingen en acties opgenomen die bijdragen aan de horizontale 

doelstelling van klimaatadaptatie en –mitigatie. 

o Binnen het thema ‘Lokale voedselstrategieën en streekproducten’ is het stimuleren van de 

Korte Keten de overkoepelende en klimaatvriendelijke doelstelling.  

o Binnen het thema ‘Leefbare dorpen’, actieplan 4.1 worden alternatieve strategieën 

ontwikkeld om de vervoersarmoede terug te dringen. De focus ligt hier vooral op duurzame 

en klimaatvriendelijke vervoersmiddelen.  

o Tenslotte wordt binnen actieplan 5.2 van thema 'Profilering en promotie van streekidentiteit' 

acties opgenomen die een participatieve aanpak van de open ruimte beogen. Het 

ondersteunen van collectief-innovatief dorp- en landschapsonderhoud door participatie van 

de lokale inwoners heeft vaak een positieve impact op het klimaat. 

- Elk project moet de 5 essentiële LEADER-kenmerken in zich dragen, waaronder duurzaamheid. 

De mate waarin duurzaamheid in een project aanwezig is, zit aldus vervat in de selectiecriteria:  

Elk project moet een langetermijneffect beogen en een meerwaarde inhouden op zowel 

economisch, sociaal en ecologisch vlak (‘people, profit, planet’).  

Daarnaast moeten promotoren samenwerken en communiceren. Het opzetten van 

samenwerkingsverbanden en het verspreiden van methodieken en resultaten houden garanties 

in op duurzame lange termijneffecten van de projecten. 

o Continuering op projectniveau: voor een nieuw initiatief wordt een exploitatieplan 

opgemaakt voor de komende jaren, waarin de verderzetting na stopzetting LEADER-

middelen wordt toegelicht. Dit wordt best als doelstelling opgenomen in een project. 

o Samenwerking: door samenwerking met andere partners en door koppeling van 

verschillende netwerken kan efficiënter gebruik gemaakt worden van verworven kennis, 

materiële hulpmiddelen en menselijke inzet. Het aangaan van partnerschappen is een 

bindend criterium bij de selectiecriteria. 

o Meerwaarde op economisch, sociaal en ecologisch vlak: dit wordt uitgebreid opgenomen 

in de selectiecriteria.  

 Economisch: cfr. Continuering hierboven. 

 Sociaal: Het gaat over gelijke kansen, zorg dragen voor toekomstige generaties, 

participatie,.. 
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 Ecologische: gaat over zuinig omspringen met energie, reduceren van de uitstoot 

van broeikasgassen, beperken ecologische voetafdruk, aandacht voor 

biodiversiteit,… 

- De PG zal een vormingsprogramma opzetten rond nieuwe ontwikkelingen in onze 

plattelandsregio. Deze vorming richt zich op PG-leden, promotoren, regionale organisaties en 

beleidsmakers en is erop gericht nieuwe inzichten aan te reiken. Hoe meer actoren hiernaar 

handelen, des te meer wordt een toekomstgerichte ontwikkeling op lange termijn 

bewerkstelligd. 

3.9 Innovatief 

- De invulling van de thema's moet in hoge mate innovatief zijn: de projectvoorstellen zullen 

vernieuwend moeten zijn op vlak van samenwerkingsverbanden, uit te werken diensten of 

producten, doelgroepen, methodiek, …  

- De goedkeuringsprocedure (in 2 fasen, zie 2.4) is erop voorzien om potentieel goede 

projecten die deze innovativiteit onvoldoende in zich dragen, bij te werken specifiek op dit 

punt.  

- De begeleiding van projecten (ondermeer peter-/meterschapsformule) garandeert tevens 

dat projecten tijdig gewezen worden op de kans hun project innovatief in te vullen en zo een 

extra meerwaarde te creëren.  

- De uitgebreide communicatie vanuit de PG en door de promotoren zelf, verzekert dat 

vernieuwende projecten als voorbeeld van ‘good practice’ gesteld worden en door anderen 

overgenomen worden. 

3.10 Overdraagbaarheid 

In andere LEADER-gebieden werd ervaren dat ‘over het muurtje kijken’ voor promotoren zeer 

verrijkend kan zijn. Dit kan zowel binnen de regio (gelijkaardige projecten bv.) als buiten de regio 

(uitwisseling met andere LEADER-gebieden bv.). 

De Plaatselijke groep zal initiatieven opzetten om good practices en inzichten m.b.t. vernieuwende 

plattelandsontwikkeling te verspreiden.  

- Op niveau van de Plaatselijke Groep: 

De Plaatselijke Groep verbindt er zich toe te voorzien in communicatie naar andere LEADER-gebieden 

en in het organiseren van communicatiemomenten (events), waarbij ervaringsuitwisseling in het 

overdragen van ‘good practices’ uitmondt. 

- Op niveau van de projecten: 

In de selectiecriteria is communicatie als verplicht onderdeel van een project voorzien. De 

projectpromotor moet de doelstellingen en resultaten van het project uitdragen via demo’s, website, 

evenementen, pers, … Zo ontstaat een informatiestroom tussen en boven projecten, binnen en 

buiten het LEADER-gebied. Binnen dit leer- en ervaringsnetwerk heeft elke promotor een 

voorbeeldfunctie, zodat het project navolging krijgt en er een multiplicatoreffect ontstaat.  
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De doorgedreven begeleiding van projecten (via o.a. de peterschapsformule) kan ook inhouden dat 

projectpromotoren gevraagd worden om hun ervaring uit te wisselen met gelijkaardige projecten in 

andere LEADER-gebieden.. 

Zowel PG-leden als promotoren worden aangemaand zo veel mogelijk deel te nemen aan de 

netwerkactiviteiten georganiseerd door andere LEADER-gebieden of door Vlaanderen. 

3.11 Complementariteit 

Om de beschikbare middelen zo goed mogelijk in te zetten is het belangrijk dat er afstemming 

plaatsvindt met de andere Europese programma's die lopen op het Oost-Vlaamse grondgebied en 

meer bepaald het LEADER-gebied.  

De Plaatselijke Groep zal erop toezien om inhoudelijke of projectmatige overlappingen met andere 

Europese programma's te voorkomen. Hieronder de Europese programma's huidig actief: 

Vlaams Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020 (PDPO III) 

Voor de uitvoering van projecten in de maatregel Omgevingskwaliteit (OKW) of LEADER is er geen 

strikte scheiding voor uitvoering. LEADER is wel prioritair t.o.v. OKW. Daarom is er bij de uitwerking 

van de thema's zo weinig mogelijk inhoudelijke overlap. (meer info onder 3.2 Reeds gevoerd beleid) 

INTERREG 

Met het INTERREG-programma wil de Europese Commissie aan de hand van projecten op een 

duurzame wijze de grensoverschrijdende samenwerking en de sociaaleconomische samenhang 

tussen de regio’s bevorderen. Hiertoe werden diverse deelprogramma’s uitgebouwd. 

Voor de verschillende deelprogramma's is er in mindere of meerdere mate geografische overlapping. 

Er zal telkens door overleg met de betreffende secretariaten op toegezien worden dat geen dubbele 

financiering optreedt. 

INTERREG V-A 

Grensoverschrijdende samenwerking tussen buren: Grensregio Vlaanderen – Nederland 

De klemtoon ligt voortaan op innovatie, energie, milieu en arbeidsmobiliteit. Een project zal 

inhoudelijk dus telkens op één van die prioriteiten moeten inspelen. Voorheen stonden de bredere 

thema’s mens, milieu en economie centraal. 

De verschuiving op inhoudelijk vlak zorgt ook voor een verandering in de beoogde doelgroep. 

Bedrijven, bedrijfskoepels en kennisinstellingen worden een belangrijker doelpubliek, hoewel de 

publieke sector nog steeds een voorname partner blijft. 

Thema’s Doelstellingen 

Innovatie - Stimuleren van industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling door 

uitbreiding van onderzoeksinfrastructuur en samenwerking tussen 

kennisinstellingen. 

-Valorisatie van kennis en innovatie door industrieel onderzoek en experimentele 

ontwikkeling, via samenwerking tussen bedrijven onderling en met kennis- en 

onderwijsinstellingen 
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Energie - Bevorderen van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie in bedrijven 

-Bevorderen van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie in openbare 

infrastructuur, inclusief de woningbouwsector 

- Promotie van innovatie voor CO2-arme technologieën 

Milieu - Beschermen, bevorderen en herstellen van biodiversiteit, bodem, en 

ecosysteemdiensten 

- Innovatie voor de verbetering van het milieu en een efficiënte omgang met 

hulpbronnen 

- Het bevorderen van efficiënte omgang met hulpbronnen in het (industriële) 

bedrijfsleven door het stimuleren van aanpassing van productieprocessen 

Arbeidsmarkt - Verbeteren van de aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de 

grensregio 

http://www.grensregio.eu/ 

Grensoverschrijdend Maritiem Programma 

Het ontwikkelen van de concurrentiekracht en het duurzame groeipotentieel van de maritieme en 

niet-maritieme troeven van het 2-zeeën gebied, door het stimuleren van grensoverschrijdende 

partnerships die effectief tastbare resultaten kunnen afleveren op het terrein tegen 2020. 

Prioriteiten 

- Technologische en sociale innovatie 

- Koolstofarme technologieën 

- Aanpassing aan klimaatverandering 

- Hulpbronnen efficiënte economie 

http://www.interreg4a-2mers.eu/nl  

Grensoverschrijdend programma Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen 

Niet relevant voor Waasland. 

INTERREG V-B  

Deze vorm van ‘INTERREG’ laat een gemeente of organisatie toe samen te werken in grotere roepen 

van Europese regio’s. 

Transnationale Samenwerking  

Noordzee programma Het Noordzeeprogramma 2014-2020 moet de regio’s rond het 

Noordzeegebied toelaten om de krachten te bundelen en samen te werken aan de ontwikkeling en 

het uittesten van efficiënte en effectieve oplossingen van grote economische , ecologische en 

transport vraagstukken eigen aan de regio. 

http://www.northsearegion.eu/ 

Noord West Europa 

De rol vervullen als economische topregio, alsook het creëren van een aantrekkelijke omgeving om in 

te werken en te wonen, met als leidraad een hoog niveau aan innovatie , duurzaamheid en cohesie. 

https://www.nweurope.eu  

http://www.grensregio.eu/
http://www.interreg4a-2mers.eu/nl
http://www.northsearegion.eu/
https://www.nweurope.eu/
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INTERREG Europe  

Interregionale Samenwerking 

Het interregionale programma INTERREG EUROPE biedt regio’s de mogelijkheid om informatie en 

ervaringen met elkaar uit te wisselen. In dit programma kunnen dan ook partnerschappen worden 

opgezet met partners uit de lidstaten van de Europese Unie. Dit kan door zelf projectleader te zijn, 

door in te stappen in een project van derden of in een project opgestart door de Europese 

Commissie zelf. 

Het programma wil via het opstellen van gezamenlijke best practices of ervaringsuitwisseling tussen 

de best scorende regio’s en de ontwikkelende regio’s de regionale ontwikkeling versterken.  

http://www.interreg4c.eu/  

3.12 Gelijke kansen 

De Plaatselijke Groep onderschrijft het reeds gevoerde beleid inzake Gelijke Kansen op Europees, 

Federaal, Vlaams en Provinciaal niveau.  

Aan de projectpromotoren wordt gevraagd expliciet aan te geven of zij in hun projectvoorstel gelijke 

kansen geven aan iedereen. Gelijke kansen is met andere woorden een van de criteria bij selectie van 

de projecten. 

http://www.interreg4c.eu/

