
                           
LEADER Zuid-Limburg 
 

 

Inspiratiebijeenkomst leefbare dorpen op 20 december 2017 
 

We nodigen u graag uit voor onze eerste regionale inspiratiebijeenkomst leefbare dorpen op 

woensdag 20 december. 

 

Dorpsraden, verenigingen burgers en ondernemers die werken aan de leefbare dorpen en de 

kwaliteit van het Zuid-Limburgse landschap kunnen rekenen op ondersteuning van LEADER Zuid-

Limburg. We stellen daarvoor kennis, ervaring en netwerken beschikbaar. Daarnaast komen 

vernieuwende projecten die aan specifieke eisen voldoen in aanmerking voor financiële 

ondersteuning.  

 

De inspiratiebijeenkomst heeft de vorm van een ‘ideecafé’. We zullen u informeren over de LEADER-

organisatie en de subsidieregeling. Daarnaast kunt u kennis nemen van een aantal initiatieven die in 

het afgelopen jaar van de grond zijn gekomen. Maar vooral is de bijeenkomst bedoeld om ook uw 

eigen plannen en ideeën te bespreken met de andere deelnemers en leden van de LEADER-

commissie. Laat u inspireren en informeren over de mogelijkheden om uw eigen plannen te 

verwezenlijken! 

 

Tijdstip  woensdag 20 december om 19.00 uur 

 

Locatie  Maaslandcentrum Elsloo 

  Burgemeester Maenenstraat 45 

  6181 EA Elsloo 

 

Programma 19.00 tot 19.15 uur ontvangst met koffie en vlaai 

19.15 tot 19.30 uur welkom namens LEADER Zuid-Limburg  

19.30 tot 20.15 uur presentatie Hoe werkt LEADER?  

 

20.15 tot 20.30 uur korte pauze  

     

  20.30 tot 21.15 uur inspiratietafels ronde 1 

  21.15 tot 22.00 uur inspiratietafels ronde 2  

  22.00 uur  terugblik, afsluiting en borrel 

 

  
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland 



Inspiratiebijeenkomst leefbare dorpen op 20 december 2017 
 

Toelichting op de inspiratietafels 
 

Aan een inspiratietafel kunnen deelnemers op een laagdrempelige manier kennis nemen van een 
inspirerend voorbeeldproject. Vervolgens krijgt elke deelnemer indien gewenst de ruimte om zijn of 
haar eigen ideeën kort te presenteren. Het gesprek wordt gericht op uitwisseling van kennis en 
ervaring, en de mogelijkheden voor samenwerking en ondersteuning. Zo mogelijk worden ook 
concrete afspraken gemaakt voor contacten en vervolgoverleg. Daartoe kunnen deelnemers hun 
gegevens (naam, organisatie, aanduiding projectidee/onderwerp, e-mail en telefoon) noteren op een 
contactformulier. Per tafel is een gespreksleider aanwezig en een iemand van de LEADER-organisatie 
die vragen kan beantwoorden. 
 
Inspiratietafel 1 leefbaarheid en zelfredzaamheid 
 
Voorbeeldproject Hersteltuin Helpcenter Schinnen 
De Stichting Helpcenter biedt op uiteenlopende manieren hulp aan mensen in praktische en sociale 
armoede die kampen met sociale uitsluiting. De aanpak is altijd gericht op herstel en vergroten van 
zelfredzaamheid. Het bestaande aanbod voor ondersteuning wordt uitgebreid met een Hersteltuin: 
een moestuin voor de duurzame productie van groenten en fruit op een voormalig sportterrein of 
andere geschikte grondstuk met een oppervlakte van enkele hectares. Hiermee wil het Helpcenter 
een plek creëren waar mensen zich ontwikkelen, meedoen en van waarde zijn voor zichzelf en 
voor anderen. Daarnaast kan de tuin voorzien in gezonde voeding voor de deelnemers en mensen in 
armoede. De landschappelijke inpassing krijgt bijzondere aandacht. Initiatiefnemer is Maarten 
Thomassen van het Helpcenter Schinnen. 
 
Inspiratietafel 2 leefbaarheid en landschap 
   
Voorbeeldproject  Sjweikeser Ringelaote, de trots van het dorp 
Inwoners van het dorp Sweikhuizen, verenigd in de stichting Sjweikeser Rengelaot, werken aan de 
verbetering van het landschap door het aanplanten van nieuwe pruimenboomgaarden op de steile 
hellingen die het dorpje omringen.  Lokale betrokkenheid, cultuurhistorie en versterking van 
landschap en recreatiemogelijkheden gaan bij dit project hand in hand.  Naast het aanplanten van 
pruimenbomen wordt ook een grote graft (begroeide steilrand) op de helling in oude glorie hersteld. 
Verder wordt gewerkt aan verbetering van de mogelijkheden voor afzet en verwerking van de 
pruimenoogst door de ontwikkeling van streekproducten. De initiatiefnemer is Funs Boyens van de 
stichting Sjweikeser Ringeloat. 
 
 
Inspiratietafel 3 leefbaarheid en burgerbetrokkenheid 
 
Voorbeeldproject Natuur- en recreatieplan Vilt 
Samen met de gemeente Valkenburg aan de Geul en het Limburgs Landschap werken inwoners van 
Vilt aan een nieuwe bestemming van sportvelden en een maisakker aan de rand van het dorp. Met 
actieve inzet van de bewoners  ontstaat hier een hoogwaardig landschap, natuur, een 
dorpsontmoetingsplek met een jeu de boulesbaan en een natuurspeelplaats. Het plan is tot stand 
gekomen op basis van de inspraak en de wensen van de inwoners van het dorp, die ook betrokken 
zullen worden bij de inrichting en onderhoud van het plangebied. De initiatiefnemer is John Creusen 
van het Kernoverleg Vilt. 
 


