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De teller tikt aan: Al 27 Leaderprojecten in
het Tielts Plateau
13 december 2012, 18u00. De Plaatselijke Groep van Leader Tielts Plateau maakt zich op
om de niet minder dan twaalf ingediende projectvoorstellen te wikken en te wegen.
Uiteindelijk resulteert dit in vijf goedgekeurde projecten. Alles tezamen kunnen deze
projecten rekenen op niet minder dan 533.615,92 euro Europese, Vlaamse en provinciale
steun.
Zo zal de gemeente Oostkamp het Riderfort aanpakken, zal stad Tielt het speelplein
achter het O.C. in Aarsele heraanleggen, zal gemeente Wingene de Hille onder handen
nemen, zal gemeente Pittem de Godelievekapellen restaureren en zal de vzw Dekanale
Werken van Tielt Sint-Aldegondis op een integrale manier in de kijker zetten.
In bijlage vindt u een overzicht van de goedgekeurde projecten. Op dit ogenblik beschikt
de Plaatselijke Leadergroep nog over ongeveer 150.000,00 euro projectmiddelen (van de
oorspronkelijke 2.373.254,73) ter beschikking. Maar indien promotoren middelen niet
kunnen opgebruiken door wat voor reden dan ook, dan kunnen we deze middelen
opnieuw inzetten. Daarom wordt er in de loop van 2013 een nieuwe projectoproep
gelanceerd. Alle organisaties, verenigingen en lokale besturen met een innoverend en
uitdagend projectidee voor het Tielts Plateau kunnen nog een projectvoorstel indienen.
Ze kunnen hiervoor worden bijgestaan door de coördinator. De projectoproep zal officieel
nog worden gecommuniceerd na de bijeenkomst van de Plaatselijke Groep in april 2013.
Pas dan zal ook de deadline gekend zijn.
In het programma worden drie thematische doelstellingen geformuleerd waarbinnen
projecten moeten passen.


Het verhogen van de attractiviteit en de belevingswaarde in de regio. In de twee
onderscheiden deelgebieden, het Bulskampveld en de Tieltse heuvelrug (met o.a.
de Poelberg) hopen we het kwalitatief onthaal te verbeteren, vernieuwende
toeristisch-recreatieve projecten te realiseren, het patrimonium te behouden en
de streekidentiteit te stimuleren.



Versterken sociaal dorpsweefsel. Uitvoeren van integrale dorpsontwikkelingen,
versterken van de dienstverlening en verenigingsleven/vrijwilligerswerk
stimuleren vormen hier de hoofdthema’s.



Naar een vitaal en aan het platteland aangepast ondernemerschap. Duurzaam
ondernemerschap met aandacht voor startende ondernemers hopen we te
stimuleren. Het samengaan van economische dynamiek met ruimtelijke kwaliteit,
het versterken van sociale economie en een specifieke aandacht voor
buurtwinkels zijn thema’s waarvan we hopen dat een aantal projecten hieraan
tegemoet zullen komen.
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