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Een bus vol ideeën voor een sociaal 
verbonden en leefbaar Flevoland
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ADVIESCOMMISSIEVERGADERING

De adviescommissie onder leiding van voorzitter Henk Noome boog zich in februari 
over een nieuwe reeks binnengekomen subsidieaanvragen Leefbaar Platteland. 
Twee initiatieven mogen we van harte feliciteren met een subsidietoekenning:

Als eerste Stichting Het Paasverhaal 
Zeewolde. Zij organiseren op vrijdag 
15 april 2022 de openluchtvoorstel-
ling ‘Het Paasverhaal’ in Zeewolde. 
Deze voorstelling is gebaseerd op 
het tv-programma The Passion. De 
samenwerking tussen verschillende 
groepen mensen, zowel in de voorbe-
reiding en bij de uitvoering, zorgt voor 
saamhorigheid. Het is een idee vanuit 
de samenleving en het is een nieuw 
evenement dat voor het eerst wordt 
georganiseerd. Dit maakte dat het 
initiatief voldoende scoort en subsidie 
krijgt toegekend.

Als tweede feliciteren we Stichting 
de Lelystadse Boer. Zij gaan met het 
initiatief ‘Boer-Burger contact’ activitei-
ten organiseren om de relatie tussen 
Lelystedelingen en het omliggende 
platteland te versterken. Met ontmoe-
tingsprogramma’s, een puzzel- en 
speurapp en een interactief online 
platform rondom lokaal voedsel, 
inclusief routes. Activiteiten die een 
stad-plattelandsrelatie versterken én 
bedacht zijn vanuit boeren zelf die ook 
inwoners zijn van het gebied, maakte 
dat de adviescommissie een positieve 
beoordeling gaf.

LEEFBAAR PLATTELAND EN HET PAASVERHAAL IN HET NIEUWS BIJ 
OMROEP FLEVOLAND

Veel inwoners van Flevoland weten nog niet dat het Fonds Leefbaar Platteland 
subsidie beschikbaar stelt om het platteland leefbaarder te maken. Daarom zochten 
we de samenwerking met Omroep Flevoland op om er met Het Paasverhaal als voor-
beeld een item over te maken.

GELD VOOR JE PLAN

Je kunt er niet omheen; elke initiatief kost geld. Leefbaar Platteland heeft met haar 
eigen fonds ondersteuning en subsidie tot 50% van de projectkosten beschikbaar 
voor initiatiefnemers. Het is aan de initiatiefnemers zelf om met elkaar de overige 
gelden bij elkaar te brengen. Zo kan je misschien terecht bij andere regelingen of 
fondsen. Op onze webpagina is hiervan een overzicht opgenomen.

IDEEËNBUS LEEFBAAR  
PLATTELAND FLEVOLAND
Heb jij een idee voor meer levendig-
heid en saamhorigheid in jouw dorp? 
Leefbaar Platteland ondersteunt goe-
de ideeën! Nog voor de zomervakantie 
toert de ideeënbus Leefbaar Platte-
land door Flevoland om het fonds te 
promoten en ideeën van Flevolanders 
te activeren. Het toerprogramma met 
locaties en data wordt in de volgende 
nieuwsbrief bekend gemaakt.

LEEFBAAR PLATTELAND

LEEFBAAR PLATTELAND

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/277226/flevolanders-vinden-weg-naar-leefbaarheidssubsidie-niet-genoeg" 
https://leefbaar.leefbaarplattelandflevoland.nl/wp-content/uploads/sites/3/2022/03/Geld-voor-je-Plan.pdf

