Uitnodiging:
Netwerkcafe Rijn- en Veenstreek
Datum: woensdag 25 januari 2017
Tijd: 19.30-21.30 uur
Locatie: Dorpshuis de Juffrouw, Dorpsstraat 250, Hazerswoude-Dorp
Thema: Flexibel MeerjarenProgramma (FMP) en stimuleringsregeling Rijn- en
Veenstreek

Maak op 25 januari in ongedwongen sfeer kennis met recreatieondernemers, ambtenaren, boeren
en natuurorganisaties uit de regio.

U bent van harte welkom bij het netwerkcafé Rijn- en Veenstreek op 25 januari aanstaande om
19.30-21.30 uur bij Dorpshuis de Juffrouw, Dorpsstraat 250, Hazerswoude-Dorp.
Tijdens dit netwerkcafé wordt u op de hoogte gebracht van het Flexibel MeerjarenProgramma (FMP)
en de stimuleringsregeling Rijn- en Veenstreek die vanaf 16 januari van start gaat.
Er is mogelijkheid uw plan aan publiek te presenteren in een pitch.

Programma: Flexibel MeerjarenProgramma en stimuleringsregeling Rijn- en Veenstreek
De gemeenten in de Rijn- en Veenstreek (Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop)
hebben in 2015 en 2016 het FMP opgesteld. Vanaf 16 januari wordt de cofinancieringsregeling Rijnen Veenstreek opengesteld, die verbonden is aan het FMP. Tijdens dit netwerkcafé worden het FMP
en de cofinancieringsregeling gepresenteerd.
Bent u ondernemer of lid van een maatschappelijke organisatie in de Rijn- en Veenstreek? Heeft u
een plan op het gebied van recreatie, groen of streekproducten en zoekt u nog financiering? Mogelijk
komt u in aanmerking voor de stimuleringsregeling. Tijdens de bijeenkomst kunt u uw idee of oproep
presenteren aan het publiek in een korte pitch of u kunt een tafeltje inrichten met informatie. Tevens
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kunt u informatie inwinnen over de andere financieringsregelingen die in de regio lopen, zoals
LEADER Leidse Ommelanden en POP3.
Na het informatieve gedeelte is er ook nog volop ruimte om onder het genot van een hapje en een
drankje te netwerken.
Aanmelden
Aanmelden voor de bijeenkomst kan door een email te sturen naar
landvanwijkenwouden@gmail.com of te bellen met Marijke Langeveld, 06 53210312 (bereikbaar op
ma, di, wo)
Wilt u in een pitch of aan een tafeltje een plan presenteren of oproep doen? Vermeld het even in uw
aanmelding.
Een volledig programma wordt in de tweede week van januari toegestuurd.

Het netwerkcafé is een initiatief van de landschapstafel Rijn- en Veenstreek en wordt georganiseerd
door Stichting Land van Wijk en Wouden.

Over Stichting Land van Wijk en Wouden
Het Land van Wijk en Wouden is het meest westelijk deel van het Groene Hart van Holland en is het
landelijk gebied rondom de stedenring Alphen aan den Rijn, Leiden en Zoetermeer. Het is een gebied
dat rijk is aan natuur, water, oer-Hollandse weidelandschappen en cultuurhistorie.
De Stichting Land van Wijk en Wouden zet zich in voor de dialoog tussen stad en land en duurzame
ontwikkeling in dit gebied. Laat je door ons inspireren met alles over streekproducten, groen,
wandelen, fietsen en leuke boerderijuitjes in het buitengebied rond Leiden.
www.landvanwijkenwouden.nl
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