Toespraak Startmoment LEADER-groepen te Vurste (Gavere)
Maandag , 14 september 14u30
Kasteeldomein Borgwal – Leenstraat 31-35 - 9890 Vurste
Verwelkoming
Geachte genodigden,
Welkom op dit mooie Kasteeldomein Borgwal te Vurste, een mooie locatie voor de organisatie van
een startevent voor de Plaatselijke Groepen in Vlaanderen. Als voorzitter van de Plaatselijke Groepen
in Oost-Vlaanderen werd mij gevraagd om kort de LEADER-werking in Oost-Vlaanderen en in de
Vlaamse Ardennen te schetsen bij het ingaan van deze nieuwe programmaperiode.
Deze locatie is ook zeer symbolisch; in de vorige periode 2007-2013 maakte Vurste deel uit van het
LEADER-gebied Meetjesland, Leie & Schelde en is er op deze site van 2012 tot juni 2014 een LEADERproject doorgegaan. In de nieuwe periode valt de gemeente Gavere – dus inclusief de deelgemeente
Vurste – volledig binnen de LEADER-afbakening van de Vlaamse Ardennen.

De voorbije LEADER-periode (2007-2013)
Gedurende de voorbije programmaperiode voor plattelandsbeleid (PDPO II) werd er voor € 15,5
miljoen aan Provinciale, Vlaamse en Europese middelen geïnvesteerd in het Oost-Vlaamse
platteland, goed voor 266 plattelandsprojecten waarvan 73 projecten in LEADER Vlaamse Ardennen
en 86 projecten in het LEADER-gebied Meetjesland, Leie en Schelde. Ook het LEADER-project
‘Kasteeldomein Borgwal Binnenste Buiten’ werd met middelen van LEADER Meetjesland, Leie &
Schelde gerealiseerd. Straks tijdens de rondleiding kunnen jullie getuige zijn van de realisaties van dit
project. Maar nu al mogen we stellen dat dit vanuit LEADER-oogpunt een zeer waardevol en uniek
project is geweest; met de openstelling van het Kasteeldomein fungeert deze plaats nu echt als een
ontmoetingsplaats voor omwonenden, voor recreanten (aangezien het domein aansluit bij diverse
fiets- en wandelpaden) en voor de bewoners van het ortho-agogisch centrum Broeder Ebergiste. De
ambitie is om een echte aantrekkingspool te worden voor plattelandsbewoners in de ruimere
omgeving … het domein bezit hiervoor trouwens heel wat troeven (recreatief, ecologisch, …).
Zoals eerder aangegeven werden voor de Vlaamse Ardennen 73 LEADER-projecten goedgekeurd.
Hierbij geef ik u graag enkele kenmerkende cijfers mee; het grootst aantal projecten situeerde zich
binnen enerzijds de sector Sociaal & Welzijn – goed voor een potentiële dienstverlening voor naar
schatting 31.000 personen - en anderzijds de sector Recreatie & Toerisme – goed voor 14.000 extra
dagtoeristen in de Vlaamse Ardennen. De projecten genereerden ook bijkomend 20 VTE aan
duurzame jobs. 12 projecten hadden als doelgroep landbouwers en 15 lokale projecten bereikten
ongeveer 25.000 dorps- en buurtbewoners. U merkt het, de impact op het platteland was zeer breed
en al deze projecten hebben in de Vlaamse Ardennen ongetwijfeld een vernieuwde dynamiek op
gang gebracht. Getuige hiervan zijn de meer dan 70 projectideeën die bij de recente oproep werden
ingediend. Maar ook de Plaatselijke Groep heeft met haar 40 netwerkmomenten, de vele
communicatieacties en een 16-tal plattelandsfilmpjes hieraan bijgedragen.
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Ook rond hoeve- en streekproducenten heeft LEADER het voortouw genomen in heel wat
initiatieven. Binnen het project ‘Hoeve- en streekproducten Vlaamse Ardennen, groot potentieel’
werd in april van dit jaar de coöperatieve VLAPAS opgericht. Het project zelf kwam tot stand door het
gericht samenbrengen van Oost-Vlaamse instellingen met zeer specifieke kennis en expertise – dit
waren
enerzijds
EROV
en
anderzijds
het
Plattelandscentrum
Meetjesland.
De coöperatieve verenigt 17 hoeve- en streekproducenten uit de Vlaamse Ardennen en stelt zich tot
doel om gezamenlijk producten te verkopen en te promoten maar evenzeer om aan
productontwikkeling te doen. Op de afsluitende receptie krijgen jullie de gelegenheid om van het
diverse palet van hoeve- en streekproducten te proeven…

De nieuwe programma-periode (2014-2020)
Ondertussen is er een nieuwe programmaperiode voor plattelandsbeleid aangebroken. En ook nu
blijft Oost-Vlaanderen de nodige budgetten voorzien. Voor deze programmaperiode zal zo'n € 15,6
miljoen worden ingezet, waarvan € 4,5 miljoen aan provinciale middelen, € 4,5 miljoen aan Vlaamse
middelen en € 6,6 miljoen aan Europese middelen. Ongeveer 53% van de beschikbare
plattelandsmiddelen zullen gaan naar de provinciale projectoproepen voor de versterking van de
omgevingskwaliteit en de vitaliteit op het platteland en Platteland Plus. De overige 47% gaan naar de
recent goedgekeurde LEADER-gebieden: het Meetjesland, de Vlaamse Ardennen en nieuwkomer
Grensregio Waasland.
Het LEADER-gebied Vlaamse Ardennen beschikt voor de komende 6 jaren een kleine € 1,8 miljoen
aan projectmiddelen. Net zoals elke Plaatselijke Groep in Vlaanderen heeft ook LEADER Vlaamse
Ardennen 3 thema’s geselecteerd waarrond het projecten wil uitwerken. Dit zijn Landbouw- en
natuureducatie, leefbare dorpen en streekidentiteit. Met deze focus wil de Plaatselijke Groep voluit
inzetten op de eigenheid van de streek en de problemen van de streek van onderuit aanpakken.

Afsluitend
Meer informatie omtrent de LEADER-gebieden of plattelandssubsidies in Oost-Vlaanderen vindt u op
de website van het plattelandsloket of in de infobrochure die hier ook beschikbaar is. U kan ook
beroep doen op deskundigheid van onze plattelands- en LEADER coördinatoren die dit loket
bemannen (bevrouwen)…
Tot slot wil ik nog vermelden dat ik als gedeputeerde voor Landbouw en Platteland trots ben een
steentje te kunnen bijdragen tot de toch wel mooie LEADER-initiatieven die jaar na jaar tot leven
komen. Om af te sluiten laat ik jullie graag nog een filmpje zien waar de LEADER-werking in OostVlaanderen tot leven komt…
Link naar filmpje:
https://www.dropbox.com/s/vttzkfkdwmvujn7/PlattelandsPret%201109_2000Kbps_720p.mp4
?dl=0
Alvast bedankt voor uw aandacht.
Alexander Vercamer
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