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Diana van Damme-Fassaert, voorzitter, wethouder gemeente Hulst 

Ik ben als wethouder verbonden aan de gemeente Hulst. Daarnaast ben ik voorzitter van de 
Lokale Actiegroep (LAG) Zeeuws-Vlaanderen. Samen met alle relevante partijen uit de regio 
moeten we er in de periode 2015-2020 naar streven om goede initiatieven aan te jagen, te 
ontwikkelen en uit te voeren.  
d.van.damme@gemeentehulst.nl  

Gijs van den Berg 

Tijdens mijn werkzame leven als bedrijfsmanager bij sociaal werkbedrijf Dethon heb ik me 
altijd ingezet voor regionale en grensoverschrijdende samenwerking. Een voorbeeld van 
grensoverschrijdend samenwerking is het samenwerkingsverband GOL Gent-Terneuzen. 
Daaruit zijn het Voorlichtings- en Opleidingscentrum voor de Glastuinbouw en later de 
Grensinfopunten voortgekomen. Een voorbeeld van regionale samenwerking is De Zilte Hof 
de Proef- en selectietuin met 280 verschillende eetbare planten, kruiden en bloemen bij  
2 sterrenrestaurant "De Kromme Watergang" in Slijkplaat. Met de tuin wordt het land- en 
tuinbouwproduct gepromoot alsook de gastronomie van Zeeuws-Vlaanderen. Koks in 
opleiding gebruiken de tuin voor het op doen van hun warenkennis. Verder beschik ik over 
volkshuisvestelijke kennis, kennis van de WMO en de Participatiewet. 
De uitdaging voor de komende jaren zal zijn om de leefbaarheid in Zeeuws Vlaanderen te 
behouden en de streek interessant te houden voor jongeren. Ik hoop daar in het LAG een 
bijdrage aan te mogen leveren. 
 
gijsberg@zeelandnet.nl 
06-514441505 
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Bianca Cuelenaere, gemeente Terneuzen 

Sinds 2017 ben ik lid van de LAG. Ik doe dit vanuit mijn functie bij de gemeente Terneuzen 
als medewerker op de afdeling Omgeving & Economie en tevens als contactpersoon voor de 
agrarische sector. Tot nu toe heb ik gezien dat het POP3-programma volop mogelijkheden 
biedt voor het realiseren van vernieuwende initiatieven binnen de streek. Het is een zeer 
interessant traject waarbij je in contact komt met diverse partijen. Hopelijk kunnen we samen 
vele nieuwe en innovatieve projecten realiseren! 
 
b.cuelenaere@terneuzen.nl 
06-5120.5737 

Frans Geijs, ZLTO 

Ik ben relatiemanager bij de ZLTO in de regio Zeeland, ik doorkruis heel Zeeland van 
Graauw tot Burgh-Haamstede en van Eede tot Bruinisse. Ik werk vanuit het kantoor in 
Colijnsplaat, wat gelegen is naast de Rusthoeve. Ik heb in mijn functie contact met 
bestaande leden en potentiële leden. ZLTO is een vereniging die boeren ondersteunt in de 
volle breedte waar ze mee bezig zijn zoals zoet water, gewasbescherming, 
bedrijfsadviezen en ook POP/LEADER aanvragen en begeleiding. Vanuit de ZLTO ben ik 
deelnemer in de LAG van zowel Midden-Noord Zeeland als Zeeuws Vlaanderen. 
Heel mijn werkzame leven ben ik al actief in de agrarische sector, ik ben opgegroeid in de 
Zak van Zuid-Beveland en na enkelen jaren weg te zijn geweest ben ik weer terug in 
Zeeland. Ik kan in het bijzonder genieten van de landbouw en natuur in de provincie Zeeland 
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Ik hoop samen met de andere Lag leden een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de 
nieuwe Leader projecten in onze mooie provincie Zeeland. 
 

frans.geijs@zlto.nl 

06-2123.2619 
 

Ronald Herwegh, gemeente Terneuzen 

Ik ben vanuit mijn functie van financieel consulent bij de gemeente Terneuzen  al enkele 
jaren actief op het gebied van (Europese) subsidies en zie hierbij veel mogelijkheden voor 
veel partijen. Het voorbereidingsproces voordat je een subsidie gaat aanvragen is ook altijd 
leuk en interessant. Je hebt contacten met vele partijen en je gaat je verbindingen maken. 
Samen ga je dan zorgen voor een mooi project waar velen van kunnen genieten. LEADER 
kan daar goed bij helpen. Laat ons er samen er iets mooi van maken, ik heb er al zin in. 
 
r.herwegh@terneuzen.nl 
06-1316.2932 
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Helen van der Hooft-McCarthy, gemeente Hulst 

Vanuit mijn functie als subsidiewerver op de afdeling Realisatie & Beheer van de gemeente 
Hulst,  ben ik al een aantal jaren lid van de Lokale ActieGroep Zeeuws-Vlaanderen. Ik heb 
dus al veel POP-projecten geboren én groot zien worden. Het is heel mooi om te zien hoe 
gedreven mensen uit onze streek dergelijke projecten tot stand brengen. Als geboren en 
getogen Zeeuws-Vlaamse werk ik hier dan ook graag aan mee. Ik hoop dat we met ons 
gezamenlijke brede netwerk in Zeeuws-Vlaanderen, maar ook grensoverschrijdend, weer 
een impuls kunnen geven aan onze mooie streek.  
 
h.van.der.hooft@gemeentehulst.nl 
0114-389236 
 

Richard Meersschaert, directeur Europese Groepering voor 

Territoriale Samenwerking (EGTS) Linieland van Waas en Hulst 

 
Onze EGTS heeft tot doel om het grensoverschrijdende overleg en de grensoverschrijdende 
samenwerking te bevorderen en te ondersteunen door het opstarten en uitvoeren van 
samenwerkingsprojecten op de thema’s haven en economie, mobiliteit, natuur, recreatie en 
wonen en leefbaarheid. Zeven besturen maken deel uit van de EGTS: Gemeenten Beveren, 
Hulst, Sint-Gillis-Waas en Stekene, provincies Zeeland en Oost-Vlaanderen en 
streekintercommunale Interwaas. Mijn rol bestaat erin om de organisatie dagelijks te runnen 
en te vertegenwoordigen in allerlei samenwerkingsverbanden. Voor de uitvoering van onze 
projecten ga ik nadrukkelijk op zoek naar  (Europese) cofinanciering. Ik werk per definitie met 
een grensoverschrijdende focus. Daarom ben ook lid van de Lokale Actie Groep Waasland 
(die in Vlaanderen Plaatselijke Groep heet).  
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Ik woon op 5 km van de grens en ben altijd al gebonden geweest aan onze grensstreek en 
haar prachtig uitgestrekte vlakke land. Hier leef ik graag. Met de fiets of te voet ga ik graag 
op zoek naar de culinaire geneugten in Hulst, Sluis of Antwerpen. De Westerschelde trekt 
me bijzonder aan (o.a. uitwaaien en ‘boten spotten’ in Walsoorden). Europa begint bij de 
buren ! Met grensoverschrijdende samenwerking is dat Europa beter te realiseren. Dat is niet 
eenvoudig maar het loont beslist de moeite.  De LOS ZVL biedt hier nu prima kansen voor. 
Een grensoverschrijdende Leaderproject kan bovendien een plus betekenen voor de 
plattelandsontwikkeling in onze grensregio. 
 
richard.meersschaert@egtslinieland.eu 
0032-(0)3.7271704 / mobiel: 0032-(0)4.79549623 

Marcel de Paauw, gemeente Sluis 

Als medewerker van de gemeente Sluis heb ik een brede ervaring op het gebied van 
ruimtelijke ordening en volkshuisvesting (wonen). Beide taakvelden betekenen dat je 
regelmatig contact hebt met inwoners, stads- en dorpsraden, woningbouwvereniging, andere 
Zeeuwse gemeenten, provincie Zeeland en ook met het (lokale) bedrijfsleven. Het is wel 
eens laveren tussen de verschillende belangen van individuele partijen en het algemeen 
maatschappelijk belang, maar dat stimuleert mij. Het mooie van mijn werk is dat je veel 
administratief bezig bent maar ‘in het veld’ zaken gerealiseerd ziet worden. Dat geeft 
voldoening.  
In de gemeente Sluis heeft het wonen veel raakvlak met sectoren als bijvoorbeeld de 
landbouw, recreatie en toerisme. Het lidmaatschap van de Lokale Actie Groep Zeeuws-
Vlaanderen is voor mij een nieuwe uitdaging. Ik hoop hiermee een positieve bijdrage te 
kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van het mooie Zeeuws-Vlaanderen. 
 

m.depaauw@gemeentesluis.nl 
06-5257.0803 
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Melissa Poppe, ZAJK 

Als secretaris van het Zeeuws Agrarisch Jongeren Kontakt (ZAJK) ben ik sinds januari 2021 
lid van beide Lokale Actiegroepen (LAG) in Zeeland. Namens het ZAJK vertegenwoordig ik 
de Zeeuwse jonge boeren van Zeeland. Het ZAJK is een vereniging van, voor en door jonge 
agrariërs en plattelandsjongeren in Zeeland. Wij behartigen de belangen en fungeren als 
kennis- en innovatieplatform voor jonge agrariërs. Daarnaast zetten wij ons in voor de 
versterking van onderlinge contacten tussen jongeren op het platteland.  
Van kinds af aan ligt mijn hart in de agrarische sector, met name de akkerbouwtak. In 
december 2020 heb ik samen met mijn vriend een akkerbouwbedrijf met mini-camping 
overgenomen in Biggekerke. Het geeft mij een goed gevoel om onze campinggasten te laten 
genieten van al het moois dat Zeeland te bieden heeft. Daarnaast is er niks mooiers dan een 
gewas te zaaien, zien groeien en te mogen oogsten. Zeeland heeft een prachtig platteland, 
waar landbouw, natuur, inwoners en toerisme samenkomen. Deze kwaliteit moeten we 
blijven behouden en waar mogelijk door lokale initiatieven optimaliseren.  

mpoppe@zajk.nl 
06-5703.1305

Maja van Putte, Waterschap Scheldestromen 

Als subsidiecoördinator bij Waterschap Scheldestromen ben ik deelnemer in de LAG van 
zowel Midden-Noord Zeeland als Zeeuws Vlaanderen. Ik ben opgegroeid op het Zeeuwse 
platteland van het eiland Tholen, waar mijn beide opa’s een agrarisch bedrijf runnen. Die 
charme van het platteland trekt met nog steeds, ook al heb ik het inmiddels ingeruild voor de 
mooie kustlijnen van Walcheren. Vanuit het Waterschap heb ik te maken met projecten op 
vele maatschappelijke thema’s, zoals klimaatverandering wat zorgt voor droogte en hevige 
regenval en een grote impact heeft op landbouw en natuur. De stijging van de zeespiegel in 
relatie tot kustbescherming en recreatie. En veilige wegen en fietspaden, waarbij ook oog is 
voor een aantrekkelijke omgeving. Steeds vaker zullen wij werken met gebiedsprocessen, 
waarin er ruimte wordt geboden voor initiatief van omwonenden en ondernemers. Ik help je 
graag door mee te denken over jouw idee wat bijdraagt aan een toekomstbestendig en 
aantrekkelijk platteland.  

maja.vanputte@scheldestromen.nl 
06-1065.1106 
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Mariska Sijs, Stichting Hulst voor elkaar 

Vanuit de Stichting Hulst Elkaar neem ik plaats in de Lokale Actiegroep Zeeuws-Vlaanderen. 
Binnen mijn werkveld ben ik actief in het verbinden van groepen in de samenleving, zoals 
vrijwilligers en jongeren, en ontwikkelen we nieuwe projecten op het gebied van de 
leefbaarheid binnen de Gemeente Hulst. Ik woon al heel mijn leven in Zeeuws-Vlaanderen 
en geniet van de ruimte en rust. De uitdaging van de komende jaren zal zijn om de 
leefbaarheid in de kleinere kernen te behouden en de streek interessant te houden voor 
jongeren. Er zijn tal van nieuwe ideeën binnen onze regio en genoeg enthousiaste mensen 
om ze uit te voeren. Via de LAG hopen we deze initiatieven te ondersteunen en op deze 
manier onze streek nog mooier te maken! 
 
msijs@hulstvoorelkaar.nl 
0114-684702 / 06-20656965 
 

Nick Sinke 

Vanuit onze medicinale kruiden boerderij en plantaardig laboratorium “Biosfeer” in Groede 
probeer ik samen met mijn vrouw Esther een bijdrage te leveren aan een wereld waarin weer 
meer gebruik gemaakt wordt van plantaardige oplossingen in plaats van chemische. Denk 
hierbij aan voedingssupplementen voor mens en dier, aan ingrediënten voor 
natuurcosmetica, medicijnen en gewasbescherming. 
In 2018 kregen we een pop3 leader subsidie en dit heeft ons bedrijf al veel goeds gebracht. 
Als lid van de LAG wil ik me inzetten voor iedereen die zich, met extra hulp van deze 
subsidie, in wil zetten voor een maatschappelijke of economische versterking van mijn 
geboorte streek. 
 
info@biosfeer-groede.nl 
06 – 4475.8401 
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Thijs Soeting 

 
Na een succesvolle subsidieaanvraag voor Grote Kerk Groede in het kader van POP2 wilde 
ik graag mijn steentje bijdragen aan het doen slagen van POP3. Ik ben overtuigd van de 
waarde van dit soort subsidieprojecten. Zelf woon ik al ruim veertig jaar in Zeeuws-
Vlaanderen en ervaar hoe moeilijk het is om iets van de grond te krijgen in ons gebied. Sinds 
1999 ben ik betrokken bij het in stand houden van het kerkgebouw op de markt in Groede. 
Eerst vanuit de het kerkbestuur en daarna als voorzitter van de algemene stichting die het 
gebouw na de restauratie heeft gekocht van de kerk. Nu proberen we door middel van tal 
van activiteiten geld te genereren waarmee we de onderhoudskosten kunnen betalen. West- 
Zeeuws-Vlaanderen is een prachtig gebied waarin steeds meer oudere mensen zich 
vestigen en waaruit steeds meer jongeren vertrekken. Ik zet me er graag voor in om aan 
laatstgenoemde beweging een eind te maken. We staan voor de uitdaging om in onze streek 
werkgelegenheid te scheppen, zonder de authenticiteit van het gebied aan te tasten. Ik zie 
veel kansen om daar met steun van POP3 aan te werken.  
 
thijssoeting@gmail.com 
0118-587707 / 06-41361274 

Esther Spuesens, ZB | Planbureau 

Vier dagen in de week reis ik vanuit Zeeuws-Vlaanderen met de bus naar de ‘overkant’, waar 
ik een prachtige werkplek heb op de tweede verdieping van de bibliotheek in Middelburg.  
Daar werk ik bij ZB| Planbureau. Op deze plek hou ik me bezig met het begeleiden en 
uitzetten van onderzoek (o.a. Jeugdmonitor) en evaluaties van ontwikkelingen in Zeeland. 
Daarnaast verdiep ik me in voor Zeeland relevante thema’s als bevolkingsontwikkeling en 
zorginnovaties met als doel het bevorderen van kennisdeling en informatie-uitwisseling. Als 
geboren en getogen Zeeuws-Vlaming (Philippine) ken ik de mentaliteit van de inwoners en 
de diversiteit van het gebied goed. Mijn ervaringen vanuit zowel mijn werk als privé zet ik 
heel graag in om vernieuwende initiatieven in de streek te stimuleren en te ondersteunen, 
waarbij mijn focus ligt op het sociale domein. 
   
espuesens@dezb.nl 
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Jo Timmers 

Na beëindiging van mijn loopbaan (Productie/Project Management bij DOW Chemical) ben ik 
als vrijwilliger bij een aantal groene organisaties aan de slag gegaan. Momenteel vervul ik 
bestuursrollen bij Natuurbeschermingsvereniging ’t Duumpje West-Zeeuws-Vlaanderen, IVN 
De Zeeuwse Delta en de Stichting Landschapsbeheer Zeeland en voel me nauw betrokken 
bij thema’s als biodiversiteit en landschapskwaliteit. Plattelandsontwikkelingen in het 
algemeen, ook de doelen en randvoorwaarden die in het kader van LOS Zeeuws-Vlaanderen 
werden vastgesteld, hebben hier zeker raakvlakken mee. Met mijn opgebouwde kennis en 
netwerk hoop ik in positieve zin aan voorgestelde projecten bij te kunnen dragen.   
Al wandelend en fietsend geniet ik vaak van ons mooie landje en probeer ik goed op de 
hoogte te blijven van de activiteiten in de werkgebieden van genoemde organisaties.  
 
j.timmers@inter.nl.net  
0115-402368 

Ellen Verstraten, Stichting Hulst voor Elkaar 

Stichting Hulst voor Elkaar is mijn werkgever en mijn functie is opbouwwerker in de 
gemeente Hulst. Door mijn werk heb ik veel contact met wijk- en dorpsraden in de gemeente 
en kom ik veel creatieve mensen tegen met bruisende ideeën. In het verleden heb ik zeven 
droomtrajecten begeleid in diverse Hulsterse kernen. Daar ontdekte ik dat er veel energie en 
inspiratie zit bij burgers. Naast mijn werk ben ik betrokken bij diverse besturen en vormen 
van vrijwilligerswerk. Als voorzitter van dorpsraad Clinge ben ik nu 10 jaar actief voor het wel 
en wee van ons mooie grensdorp. Daarnaast ben ik lid van de redactieraad bij Omroep Hulst 
De gaatjes vul ik op als bestuurslid van een onderafdeling van personeelsvereniging Dow 
Benelux. De uitspraak “met beide benen in de samenleving” hoort bij mij. Lijntjes leggen 
tussen verschillende organisaties en verbinden zijn mijn specialiteiten. 
 
everstraten@hulstvoorelkaar.nl 
0114-684703 / 06-2065.6641 
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Paul Weemaes 

Als secretaris van de Zeeuwse Vereniging voor Kleine Kernen mag ik deel uitmaken van de 
Lokale Actiegroep. In mijn vorige functie heb ik vele projecten aangestuurd op het gebied 
van toerisme en plattelandsontwikkeling. Krimp in ons gebied kent mijn grote belangstelling, 
dus het meewerken aan nieuwe ontwikkelingen en behoud van voorzieningen staat bij mij 
voorop. In het dagelijks leven ontwikkel ik kleine woningbouwprojecten en werk ik als 
makelaar en hypotheekadviseur. Dit werk staat dicht bij de mensen en hiermee doe je altijd 
ideeën op om voor de mensen zelf te ontwikkelen. Als secretaris van de ZVKK heb ik een 
goed overzicht van de ontwikkelingen en ideeën die leven bij de dorps- en wijkraden in 
Zeeland. Ik kan hiermee de leden wijzen op meerdere subsidiemogelijkheden.  
 
pweemaes@dehypotheekwereldhulst.nl 
06-5431.1466 

Jacqueline de Witte 

Positief ingestelde, altijd lachende, hard werkende vrouw met een fantastisch gezin. 
Samen met mijn man Cor hebben we 2 horecazaken: Zalencentrum 't Meulengat in Sluiskil 
en Café Driewegen in Terneuzen. Actief in de ondernemersvereniging Sluiskil, wijkraad 
Driewegen en bij LEADER. Hobby's: lezen, joggen, kanoën, wandelen,  cultuur, nieuwe 
gadgets, wijn, koken, live muziek en gezelligheid.  Ik ga graag op vakantie. Liefst iedere keer 
naar een andere bestemming om wat van de wereld te zien. 
 
witte014@kpnmail.n 
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Anne Schreurs, Provincie Zeeland, POP3-team 

Samen met Wouter de Bruijne en Johan Wandel werk ik in het POP3-team van de Provincie 
Zeeland. Binnen dit subsidieprogramma hou ik me voornamelijk bezig met het faciliteren van 
het proces rond LEADER-subsidies. Ik ondersteun daarbij de Lokale ActieGroepen (LAG) 
Zeeuws Vlaanderen en Midden- en Noord-Zeeland en onderhoud de contacten met de 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Ik hoop dat we met LEADER-subsidies 
onze provincie nog mooier kunnen maken en draag daar graag mijn steentje aan bij. 
 
a.schreurs@zeeland.nl 
06-25726519 

Marloes Slaakweg, Provincie Zeeland, POP3-team 

Als adviseur Europese subsidies bij de Provincie Zeeland ben ik betrokken bij de 
ontwikkelingen rondom en de openstellingen van POP-3 subsidies. Daarnaast houd ik me 
bezig met het LEADER-programma en alle facetten die daarbij een rol spelen. Dankzij de 
geweldige initiatieven van burgers komen mooie LEADER-projecten van de grond die 
Zeeland voor zowel Zeeuwen als toeristen nog aantrekkelijker en leefbaarder maken. Ik 
hoop dat de Europese LEADER-subsidies ook voor toekomstige initiatieven een mooi 
steuntje in de rug kunnen zijn. Als geboren en getogen Middelburgse ben ik, na een lange 
tijd in Amsterdam te hebben gewoond, bewust teruggekeerd naar Zeeland. Wat mij betreft is 
er immers geen fijnere plek om onze drie kleine kinderen op te laten groeien! 
 
m.slaakweg@zeeland.nl 
06-2112.4807 
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Johan Wandel, Provincie Zeeland, POP3-team 

Vanuit de Provincie Zeeland werk ik aan de uitvoering van POP3. Een onderdeel daarvan is 
Leader. Binnen Leader is mijn rol voornamelijk het vervangen en bijstaan van de Leader- 
coördinatoren, zodat we de Lokale ActieGroepen steeds met twee mensen van dienst 
kunnen zijn.  
Ik woon op het mooiste eiland van Zeeland in de echte plattelandskern Scharendijke. Daar 
ben ik ploegleider en bevelvoerder bij de vrijwillige brandweer, lid van de Straôcommissie en 
actief bij de voetbalvereniging. In het verleden ben ik ook voorzitter van de Ouderraad en 
Medezeggenschapsraad van de basisschool geweest. Ik verwacht dat de lokale 
ontwikkelingsstrategieën van Midden- en Noord-Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen kunnen 
bijdragen aan het behoud en upgrading van het Zeeuwse Platteland.     
 
jwa@zeeland .nl 
06-2890.4059 

Wouter de Bruijne, Provincie Zeeland, POP3-coördinator 

Sinds eind 2017 werk ik bij de Provincie Zeeland aan het POP-3 programma, waar LEADER 
een onderdeel van uitmaakt. Vanuit mijn rol houd ik mij bezig met de landelijke 
ontwikkelingen rondom POP3 en POP-openstellingen. Daarnaast ben ik, waar mogelijk, 
betrokken bij het LEADER-programma. Ik hoop hiermee wat te kunnen betekenen voor de 
lokale ontwikkelingsstrategieën van Midden- en Noord-Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen. 
Ik ben een zogeheten Boemerang-Zeeuw. Na 24 jaar buiten de provincie Zeeland te hebben 
gewoond, waarvan 18 jaar in de Haagse regio, ben ik in 2017 teruggekeerd in de mooiste 
provincie van Nederland. Naast het werk houd ik mij actief bezig met muziek (maken), sport, 
reizen, lezen en mijn gezin.  
 
wdp.de.bruijne@zeeland.nl 
06-2572.6635 
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