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Gerben Dijksterhuis, voorzitter, burgemeester van Borsele

Als burgemeester van Borsele weet ik dat het mooi leven, wonen, werken, ondernemen en
recreëren is in de regio Midden- en Noord-Zeeland. Ook staan we als plattelandsregio voor
uitdagingen. Met Leader kunnen we samen werken aan de thema’s levende landbouw,
samenwerking in de vrijetijdseconomie en initiatiefkracht burgers. Mede dankzij de Europese
subsidie kunnen we initiatieven van inwoners en ondernemers helpen te realiseren. Zo
dragen we samen bij aan de leefbaarheid en de verdere ontwikkeling van de economie op
het platteland. Samen zorgen we er zo voor dat het ook voor generaties na ons mooi leven,
wonen, werken, ondernemen en recreëren blijft in onze regio. Daar draag ik als voorzitter
van de LAG graag aan bij en hopelijk kunnen we veel initiatieven helpen en ondersteunen.
Gerben Dijksterhuis
Burgemeester van Borsele
GMDijksterhuis@borsele.nl

Cok Balkestein, stichting “de Putter”

Ik ben een zelfstandig projectbegeleider. Het meest recente, gerealiseerde project is
“Leefbaar Oostdijk”, een project waar vrijwilligers samenwerken in het stimuleren van de
lokale economie, de plaatselijke kleinschalige zorg en het bevorderen van cohesie in een
kleine kern. Daarnaast werk ik als ZKM-consultant (zelfkennismethode, onder meer gericht
op loopbaanbegeleiding en persoonlijkheidsproblematiek).
Als watersporter en beeldend kunstenaar ben ik gewend breder te kijken dan vanuit de
bestaande kaders. Die instelling helpt bij de uitdaging die ik voor Zeeland zie in het
combineren van burgerkracht, veranderingen in de zorg en duurzame economie.
balkestein@zeelandnet.nl
06-1645.6930 / 0113-502400

Annette Elling, gemeente Borsele

Ik ben onder andere beleidsadviseur subsidies voor de gemeente Borsele. Vanuit deze
hoedanigheid ben ik gevraagd om de voorzitter van de LAG Midden- en Noord-Zeeland te
ondersteunen en een brug te vormen tussen hem, de LEADER-coördinator en de overige
LAG-leden. Daarmee vorm ik een beetje de ‘smeerolie’ voor de samenwerking binnen de
LAG.
aielling@borsele.nl
0113-238496

Melissa Ernst, ZMf

Ik ben al vele jaren werkzaam bij de ZMf. De ZMf staat voor een Mooi en Duurzaam
Zeeland. Binnen de Lokale Actiegroep Midden- en Noord-Zeeland ga ik voor de groene en
duurzame projectideeën. Mijn expertise ligt op de thema’s duurzame energie, behoud
duisternis, biodiversiteit op bedrijventerreinen en voeding en landbouw. Ik werk het liefst aan
projecten die dicht bij de mensen staan. Ook in mijn vrije tijd ben ik nog met duurzaamheid
bezig. Zo ben ik beheerder van de buurtauto (deelauto) in Goes. Of je vindt me in de keuken,
want ik houd erg van koken met regionale producten.
mernst@zmf.nl

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
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

Elly Hilgers, coördinator/kantoormanager ZIJ & ZIGZAG

Vanaf de oprichting van ZIGZAG in 2009 ben coördinator en contactpersoon. De stichting is
een onafhankelijke particuliere stichting zonder winstoogmerk, heeft een economisch
aanjaagfonds en stimuleert en faciliteert hiermee vernieuwende initiatieven en projecten in
de opstartfase in de provincie Zeeland. Er kan subsidie gegeven worden aan collectieve en
individuele initiatieven. In het bijzonder worden startups en vrouwelijke ondernemers
gefacilteerd. Het gaat om aanjaagsubsidies tussen € 1.000,-- en € 7.500,-Het kan gaan om product- dienstenontwikkeling, haalbaarheidsonderzoek, stimulering
bekendheid en kansen binnen een bepaalde sector (cruisetoerisme, minicampings,
filmindustrie, ICT, nieuwe toepassingen Zeeuwse producten en teeltmethoden,
technologische vernieuwing enz. )
Subsidies worden verstrekt voor out of pocket kosten. Mijn taak is te beoordelen of
aanvragen passen in het ZIGZAG-fonds, de aanvrager te ondersteunen en voor te bereiden
voor een mogelijke honorering. ZIGZAG heeft een bestuur bestaande uit 3 personen.
Er wordt samengewerkt met andere projecten, netwerkorganisaties en andere initiatieven en
partijen zoal Economische Impuls Zeeland. Namens ZIGZAG ben ik betrokken bij studentcompanies van de HZ/
Sinds 2017 ben ik bestuurslid van de Zilte Academie Zeeland. Deze stichting wil de kennis
en toepassing van zilte producten uit Zeeland beter op de kaart zetten. Hiermee wordt
samengewerkt met het onderwijs en het bedrijfsleven.
Elly Hilgers
06-5476.8239
info@zigzagfonds.nl
www.zigzagfonds.nl
www.zij-en-zigzag.nl

Josje de Koning, Maatschappelijk Onderneemster

Vanuit mijn bedrijf Josje de Koning, coaching en advies, begeleid ik mensen en organisaties
die te maken hebben met veranderingen op het platteland. Het platteland van Zeeland
verandert en steeds meer agrarische ondernemers worden plattelandsondernemers.
Ook de burgerinitiatieven dragen bij aan een veranderend platteland.
Veel ondernemers, bewoners en organisaties hebben te maken met deze veranderingen.
Begeleiding en advies op het gebied van omgaan met en inspelen op deze veranderingen
behoren tot mijn werkzaamheden.
Het Noord-Bevelandse en Zeeuwse platteland blijft voor mij een mooie en veilige plek om te
wonen en te werken. Met en voor elkaar dit gebied behouden door samenwerking en
innovatie is voor mij de uitdaging. Wandelen door dit gebied biedt mij rust en inspiratie.
josje@josjedekoning.nl
06-2506.7432

Mojca Kuijpers-Ekart, MKB

Als zelfstandig landschapsontwerper (MOJdesign) werk ik met een open houding aan de
ruimtelijke vraagstukken. Naast onderzoek en ontwerp ben ik gespecialiseerd in
verschillende wijzen van verbeelding. Ik ben zowel privé als zakelijk maatschappelijk
betrokken. Als procesbegeleider, ontwerper en initiatiefnemer ben ik doelgericht en
gemotiveerd om maatschappelijke en ruimtelijke problemen op te lossen. Alle betrokken
partijen leveren van het begin af aan een gelijkwaardige rol. Als bestuurslid van de
verschillende organisaties ben ik ook actief betrokken bij de samenleving.
info@mojdesign.nl
06-4474.2570

Denise de Leeuw, VZG

Namens de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten maak ik als ambtelijk vertegenwoordiger
deel uit van de Lokale Actiegroep (LAG) Midden- en Noord-Zeeland.
Op basis van de vastgestelde criteria toetst de LAG de ingediende subsidie aanvragen in het
kader van de Europese subsidieregeling POP3/LEADER en adviseert daarover aan
Gedeputeerde Staten van Zeeland. In het voortraject begeleid ik inwoners met
initiatieven/ideeën en help ze verder binnen de gemeente Schouwen-Duiveland. Daarnaast
ben ik in voorkomende gevallen betrokken bij intakegesprekken met mogelijke
subsidieaanvragers. Als daar behoefte aan bestaat, probeer ik namens de gemeenten in
Noord- en Midden- Zeeland onder andere een coördinerende rol te vervullen én eventueel
verbindingen te leggen met overheden (zoals gemeenten, waterschap etc.) die bij een
aanvraag betrokken zijn (bijvoorbeeld in verband met eventuele procedures en / of
cofinanciering).
denise.de.leeuw@schouwen-duiveland.nl
0111-452306
Tiny Maenhout, MKB

Geboren en getogen in West Zeeuws-Vlaanderen, ben ik een Zeeuwse in hart en ziel.
Ik run nog steeds het agrarisch bedrijf waar ik in 1962 geboren ben. In de diverse functies
die ik bekleed heb, leerde ik onze mooie provincie op een breed vlak kennen: ik was
directeur van Toeristisch Bureau Zeeuwsch-Vlaanderen, daarna achttien jaar Strategisch
Adviseur Recreatie & Economie bij de voormalige gemeente Oostburg, later de gemeente
Sluis, en momenteel (2018) ben ik zelfstandig adviseur bij de gemeente Middelburg. Voor de
realisatie van projecten heb ik in het verleden regelmatig dankbaar gebruik gemaakt van
Europese subsidies waaronder LEADER en POP. Ik heb veel ervaring opgedaan met het
schrijven van EU projectplannen en de subsidieaanvragen daarvoor. Mijn kracht ligt in de
creativiteit waarmee kansrijke ideeën met elkaar verbonden worden en in het vroegtijdig
signaleren van trends en het vertalen daarvan naar de schaal en de identiteit van de regio. Ik
zet mijn ervaring graag in om anderen te helpen hun initiatieven met succes uit te werken en
te realiseren.
tinymaenhout@telenet.be

Jan Oudesluijs, ZVKK

Geboren en getogen op het Thoolse land, waar men elkaar nog gedag zegt wanneer men
elkaar tegenkomt. Werkzaam in het onderwijs en van jongs af aan betrokken bij het
vrijwilligerswerk. Uitvoerend en bestuurlijk, ook politiek bestuurlijk. Ik geniet van de omgeving
waarin ik woon, maar net zo goed van de andere mooie gebieden in onze provincie. Ik zie
ook dat we op een kantelpunt staan met betrekking tot de invulling van verschillende
woongemeenschappen en regio’s. Daarom ook mijn brede belangstelling. Vanuit de ZVKK
(Zeeuwse Vereniging voor Kleine Kernen) ben ik betrokken bij de LAG met de wetenschap
dat deze een belangrijke bijdrage kan zijn in die vernieuwende invulling.
oudesluijs@zeelandnet.nl
06-5074.9417
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

Esther Spuesens, ZB| Planbureau

Ik ben werkzaam als adviseur bij ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland en vanuit die
functie betrokken bij zowel de LAG Midden- en Noord-Zeeland als de LAG ZeeuwsVlaanderen. ZB| Planbureau doet onderzoek (zowel kwantitatief als kwalitatief) op allerlei
terreinen (bijvoorbeeld sociaal, ruimte, economie en jeugd) en levert project- en
procescoördinatie. Mijn focus ligt daarbij op de leefbaarheid van het platteland in al haar
facetten. Na mijn studie in Utrecht ben ik bewust teruggekeerd naar Zeeland, het is hier
fantastisch wonen en werken. Ik lever dan ook heel graag een bijdrage aan het behoud (en
waar mogelijk verbetering) van het goede woon-, werk- en leefklimaat!
espuesens@dezb.nl

Margot Tempelman, Kenniscentrum Kusttoerisme

Ik werk bij de Academie Voor Economie en Management en houd mij bezig met Onderzoek
in het Applied Research Center, een onderdeel van de HZ University of Applied Sciences
(voorheen Hogeschool Zeeland). Ik houd mij daar bezig met allerlei ontwikkelingen in de
(vrijetijds)economie. Toerisme is een onderwerp dat erg goed past in Zeeland, daarom is er
ook het Kenniscentrum Kusttoerisme. Het thema leefbaarheid speelt eveneens een
belangrijke rol. Zo proberen we bijvoorbeeld de vrijetijdseconomie en de ‘zorgeconomie’ te
koppelen aan het thema Gezonde Regio. Er is ook een start gemaakt met Kenniscentrum
Ondernemen en Innoveren. Hierin besteden we aandacht aan data-driven marketing,
arbeidsmarktontwikkelingen en klant & marktgerichtheid (hidden needs en waardecreatie).
Dit sluit nauw aan bij onze wens als HZ om Zeeland als vitale economische regio verder te
ontwikkelen. Ik mag voor deze doelstellingen heel veel in het werkveld rondlopen en
meehelpen onderwijs, onderzoek en werkveld te verbinden!
m.tempelman@hz.nl

Wim Twigt, MKB

Ik werk vanaf oktober 2016 met ‘twigt-om’ als zelfstandig ondernemer. Samen met andere
partijen werk ik aan integrale, duurzame gebiedsontwikkelingsprojecten in de Zuidwestelijke
Delta. Door deze rol heb ik veel ervaring met het verbinden van belangen en partijen in een
groot netwerk van contacten en relaties bij overheden en bedrijven. Sinds 2009 verdiep ik mij
in de relatie tussen sociale en technologische innovatie. Nieuw verworven inzichten helpen
mij bij het vinden van nieuwe oplossingsrichtingen voor een maatschappij in transitie.
info@twigt-om.nl
06-1470.6095

Anne Schreurs, POP3-team Provincie Zeeland

Binnen het POP3-team van de Provincie Zeeland 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, informeer en
adviseer mensen met ideeën en initiatieven en onderhoud de contacten met de Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Ik hoop dat we met LEADER-subsidie onze
provincie nog mooier kunnen maken en draag daar graag mijn steentje aan bij.
a.schreurs@zeeland.nl
06-2572.6519

Marloes Slaakweg, POP3-team Provincie Zeeland

Als adviseur Europese subsidies bij de Provincie Zeeland ben ik betrokken bij de
ontwikkelingen rondom en de openstellingen van POP3-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
Johan Wandel, POP3-team Provincie Zeeland

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 Leadercoördinatoren, zodat we de Lokale Actie Groepen 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.
jk.wandel@zeeland.nl
06-2890.4059

Wouter de Bruijne, POP3-coördinator Provincie Zeeland

Ik ben coördinator van het POP3-programma bij de Provincie Zeeland. LEADER is hier een
onderdeel van. Vanuit mijn rol houd ik me bezig met de landelijke ontwikkelingen rondom
POP3 en POP-openstellingen. Daarnaast zal ik, waar mogelijk, betrokken zijn 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

