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Diana van Damme-Fassaert, voorzitter: 

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.  

Emailadres: d.van.damme@gemeentehulst.nl  

 

 

 

Boy Saija, LEADER-coördinator Zeeuws-Vlaanderen: 

Vanuit de provincie Zeeland ben ik belast met de coördinatie van de lokale Actiegroep (LAG) Zeeuws-

Vlaanderen. Mijn rol is voornamelijk het faciliteren van de LAG-leden en het bewaken van de 

proceskant. Bij dit laatste moet u denken aan het in provinciaal verband (mede) opstellen van 

openstellingsbesluiten, zodat er nieuwe aanvragen kunnen worden ingedien en bijvoorbeeld het 

onderhouden van de contacten met RVO.nll. In mijn vrije tijd ben ik regelmatig hardlopend in het 

buitengebied actief, zo liep ik verschillende marathons in Zeeuws-Vlaanderen. Iedere keer weer 

verbaas ik me over de schoonheid en diversiteit van het gebied. Daarnaast zijn er in Zeeuws-

Vlaanderen natuurlijk ook voldoende uitdagingen te overwinnen. Hopelijk kan de Lokale 

Ontwikkelingsstrategie (LOS) Zeeuws-Vlaanderen hier in positieve zin iets voor betekenen.  

Emailadres: bsa@zeeland.nl 

telefoon: 0118-631531 



 

 

 

Bea Tolboom-Gemeente Terneuzen 

Een vitaal platteland, waar het goed leven, wonen en werken is, is mijn doel. Belangrijk daarbij is dat 

nieuwe initiatieven ook gedragen worden waarbij liefst een verdienmodel ontstaat. Initiatieven zijn 

pas succesvol als de deelnemers het draagvlak vormen en dit uitdragen. Door het organiseren van 

Terneuzencafé wil de gemeente Terneuzen mensen met initiatieven kansen bieden elkaar te 

ontmoeten en met elkaar te brainstorme om ideeën en initiatieven sterker te laten worden. Zoekt u 

mede-initiatiefnemers over een bepaald onderwerp? Mogelijk kan  met uw onderwerp een 

Terneuzencafé worden georganiseerd. Laat het even weten. LEADER kan een bijdrage leveren. Bea 

Tolboom, beleidsmedewerker toerisme en plattelandsontwikkeling gemeente Terneuzen.  

Emailadres: b.tolboom@terneuzen.nl 

Telefoon:  14 0115 

 

 

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 interesssant. 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. 

Emailadres: r.herwegh@terneuzen.nl 

Telefoon: 06-13162932 



 

 

 

Tiny Maenhout-Gemeente Sluis: 

Werkzaam als Strategisch Beleidsadviseur Economie en Toerisme bij de gemeente Sluis en in dit 

kader nauw betrokken bij de economische ontwikkelingen in de regio. Samen met ondernemend 

West Zeeuws-Vlaanderen heb ik in 2014 een nieuw Activiteitenplan Recreatie en Toerisme 

geschreven. Een visie die rekening houdt met de veranderde economische omstandigheden. Samen 

met het  Sociaal Economisch beleidsplan vormt  de Recreatievisie  de basis voor de economische 

ontwikkeling in de gemeente  Sluis. Het stimuleren van  samenwerking tussen verschillende sectoren,  

tussen ondernemers en overheid en tussen ondernemers onderling zie ik als een van mijn 

belangrijkste  taken. Om dit te bevorderen worden regelmatig inspiratiesessies georganiseerd en 

worden  ideeën  uitgeschreven in een handzame pocket zodat ondernemers deze kunnen vertalen 

naar hun eigen bedrijf.  Het LEADER programma 2014-2020 biedt kansen voor ondernemers en 

organisaties om een innovatieve  inhaalslag te maken. De gemeente Sluis ziet daarbij voor zichzelf 

een faciliterende rol vastgelegd.  

Emailadres: TMaenhout@gemeentesluis.nl  

 

  

Helen van der Hooft-McCarthy -  Gemeente Hulst : 

Vanuit mijn functie als juridisch medewerker en subsidiewerver op de afdeling Realisatie & Beheer,  

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 deze programmaperiode POP3 weer graag aan mee. In goede samenwerking met de 

provincie Zeeland vervul ik inmiddels een coördinerende en ondersteunende rol binnen de LAG.  Ik 

hoop dat we met ons gezamenlijke brede netwerk in Zeeuws-Vlaanderen, maar ook 

grensoverschrijdend, weer een impuls kunnen geven aan onze mooie streek.  

Emailadres: h.van.der.hooft@gemeentehulst.nl 

Telefoon: 0114-389236 



 

 

 

Annelieke Landré- Waterschap Scheldestromen: 

Bij Scheldestromen werk ik  in het team realisatie van de afdeling Water. Binnen dit team vertalen 

we plannen naar maatregelen die uitgevoerd worden om te zorgen voor een goed functionerend 

Zeeuws watersysteem voor nu en in de toekomst. Ik adviseer over subsidiemogelijkheden bij deze 

maatregelen. Naast mijn werk geniet ik ook van het Zeeuwse water op een zeilboot, surfplank of 

zwemmend. Mijn kernwoorden zijn functioneel en maatschappelijk verantwoord. 

Emailadres: annelieke.Landre@scheldestromen.nl 

Telefoon: 088-2461363 

 

 

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 en voorzitter van de oudervereniging van het 

Reynaertcollege. 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. 

Emailadres: everstraten@hulstvoorelkaar.nl 

Direct nr: 0114-684703 

Mobile 06-2065664 



 

 

 

Jo van Remortele: 

Ik ben 61 jaar oud en tot einde carrière was ik als Teamleider Accommodaties Sport en Welzijn bij de 

gemeente Terneuzen verantwoordelijk voor planvorming, realisatie, exploitatie en beheer van 

gemeentelijke sport- en welzijnsvoorzieningen. Samen werken aan samenwerking. Verbinden en 

verdubbelen zijn zaken die me aanspreken en aansluiten bij de speerpunten van de LOS Zeeuws-

Vlaanderen. De potentie van dit landje apart samen met vele anderen vorm en inhoud geven is een 

uitdaging en daar houd ik wel van. Ik ben op persoonlijke titel lid van de LAG en mijn focus ligt op het 

terrein van breed maatschappelijk welzijn met een juiste verhouding tussen maatschappelijk en 

economisch rendement. Ik hoop daarbij een coördinerende, faciliterende en verbindende rol in te 

nemen. In mijn vrije tijd mag ik op de motor graag de wijde omgeving verkennen. Daarnaast heb ik 

nog een aantal bestuursfuncties waar ik best wat tijd en energie in stop. Zo ben ik voorzitter van 

Omroep Hulst TV, coördinator van Stichting Wielerpromotie Terneuzen, vice voorzitter van VV 

STEEN, lid van de Dorpsraad en nog wat werkgroepen of commissies. Een bezige bij dus met hart 

voor de streek van D’ee tot Hontenisse en van Hulst tot aan Cadzand. 

Emailadres: joremo@kpnplanet.nl 

Telefoon: +31 (0) 651829670  

 

 

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. 

Emailadres: witte014@kpnmail.n 



 

 

 

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.   

Emailadres: espuesens@dezb.nl 

 

 

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 vrijwilligers, 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 ruimte en de 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! 

Emailadres: msijs@hulstvoorelkaar.nl 

Telefoon: 0114-684702 

Mobiel:  06-20656965 



 

 

 

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.  

Emailadres: j.timmers@inter.nl.net  

Telefoon: 0115-402368 

 

 

Maja van Putte-ZLTO: 

Als ZLTO medewerker vertegenwoordig ik de landbouwsector in de LAG van zowel Midden-Noord 

Zeeland als Zeeuws Vlaanderen. Al vanaf jonge leeftijd ben ik regelmatig te vinden op de boerderij 

van mijn grootouders, waar ik gefascineerd raakte door het zaaien, oogsten, proeven en verwerken 

van producten in je eigen regio.Mijn werk als projectleider bij ZLTO bevindt zich voornamelijk op de 

thema’s innovatie, korte ketens, beleving en agro-toerisme, maar ook voor alle andere landbouw 

gerelateerde onderwerpen ben ik voor u het juiste aanspreekpunt. Samen kunnen wij dan op zoek 

gaan naar de juiste vervolgstappen voor de uitwerking van uw idee. 

Emailadres: Maja.van.putte@zlto.nl 

Telefoon: 06-27369678 



 

 

 

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 vertegenwooordigen 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). 

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 

Emailadres: richard.meersschaert@egtslinieland.eu 

Telefoon: 0032 (0)3 727 17 04   

Mobile: 0032 (0)479549623 

 

 

Jos Verschueren – agrarisch makelaar/taxateur/rentmeester 

Emailadres: josverschueren@gmail.com 

 



 

 

 

Toine Witters – UWV: 

In mijn rol als manager Werkgeversdienstverlening bij UWV WERKbedrijf Zeeland ben ik samen met 

mijn team, verantwoordelijk voor de bemiddeling van werkzoekenden naar een betaalde baan. 

Hierdoor heb ik inmiddels een groot relatienetwerk opgebouwd in Zeeland.  Tevens ben ik 

verantwoordelijk voor de aansturing van de Leer-Werk Loketten in Zeeland en West Brabant. Wij 

adviseren werkzoekenden en  werknemers over opleidingsvragen  i.r.t. de arbeidsmarkt en 

ondersteunen werkgevers bij mobiliteitsvraagstukken. Vanuit deze rol is ook mijn belangstelling 

ontstaan voor deelname aan de LEADER Zeeuws Vlaanderen, waarbij  ‘Lerend Werken’  een 

belangrijk onderdeel is. Sinds augustus 2015 ben ik woonachtig in Zeeland. Ik ben een geboren en 

getogen Brabander. Na 15 jaar gekampeerd te hebben in Zeeland heb ik samen met mijn gezin 

besloten in Zeeland te gaan wonen. Met name de omgeving, de zee, het strand en de duinen trekt 

waren belangrijke overwegingen.  In mijn vrije tijd ben ik vaak met de hond te vinden op het strand 

of in één van de talrijke mooie steden en dorpen  in Zeeland.  Naast genieten van het mooie Zeeland, 

wil ik ook een maatschappelijke bijdrage leveren. Dat is een andere reden om deel te nemen aan de 

LEADER Zeeuws Vlaanderen.   

Emailadres: toine.witters@uwv.nl  

 

 

Renata Vereecken-ZAJK: 

Vanuit het Zeeuws Agrarisch Jongeren Kontakt (ZAJK) ben ik lid van de Lokale Actiegroep (LAG) 

Zeeuws Vlaanderen. Het ZAJK is de vereniging van, voor en door jonge agrariërs en 

plattelandsjongeren in Zuidwest Nederland. 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. 

Emailadres:  rvereecken@zajk.nl 

Telefoon: 0113 - 247729 

 



 

 

 

Ellen De Feijter:  

Ik ben Ellen de Feijter  en heb samen met mijn man een akkerbouwbedrijf in Zaamslag. Op onze 

boerderij hebben we camperplaatsen gecreeërd, om anderen de kans te geven te proeven van ons 

unieke buitengebied. Geboren en getogen in die polders, staat behouden van de leefbaarheid in het 

buitengebied voor mij dan ook centraal. Zorgen dat voorzieningen behouden blijven en het creeëren 

van ontwikkelingskansen voor ondernemers en bewoners in het buitengebied zijn daar cruciaal voor. 

Ik denk dat de agrarische sector daar een prominente rol in zou moeten kunnen spelen. Het is een 

sector, die bruist van de initiatieven, en daarbij zorgt voor 10% van de werkgelegenheid in Zeeland.  

Emailadres: esdefeijter@kpnmail.nl 

 

 

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 Groe-de. 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 deze bewe-

ging 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.  

Emailadres: thijssoeting@gmail.com 



 

 

 

Martin Rijk- VVV: 

Vanuit mijn functie als projectleider bij VVV Zeeland ben ik gevraagd toe te treden tot de Lokale 

Actiegroep (LAG) Zeeuws Vlaanderen. Ik wil graag mijn verantwoordelijkheid nemen om een steentje 

bij te dragen aan het versterken van de economie en leefbaarheid in deze mooie regio. Daarbij zal ik 

mijn netwerk, met name in de vrijetijdseconomie, zo veel mogelijk inzetten om tot kwalitatief goede 

en innovatieve projecten te komen. Naast erop uit gaan in de natuur en in de stad is voetbal één van 

mijn grote hobby's. Op deze manier heb ik kennis kunnen maken met vele pittoreske dorpjes in 

Zeeuws-Vlaanderen. Door recente projecten op mijn werk, bijvoorbeeld rond Nieuwvliet, heb ik de 

schoonheid van het gebied en de kracht van de mensen nog beter ervaren. Mijn voornaamste doel is 

dan ook om de initiatieven en ideeën die er binnen de regio zijn een stap verder te brengen. In de 

vergaderingen die we als LAG tot nu toe gehad hebben is me de gedrevenheid van de andere leden 

opgevallen. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat we u goed van dienst kunnen zijn in het 

aanjagen van projecten die meerwaarde hebben voor iedereen die Zeeuws-Vlaanderen een warm 

hart toedraagt. 

Emailadres:m.rijk@vvvzeeland.nl 

Telefoon: 0118-587707 / Mobile: 06-52808169 

 

 

Sabine Verburg – FoodDelta Zeeland: 

Directeur van Stichting FoodDelta Zeeland en coördinator Stichting Zeker Zeeuws Streekproduct, 

commissaris bij Rabobank Zeeuws-Vlaanderen , Al jaren betrokken bij Plattelandsontwikkelings-

projecten in Zeeland.  Warm hart voor de streek en de producten uit Zeeland.  Wil me inzetten voor 

kleine kernen en het mooie platteland van Zeeland.  

Emailadres: s.verburg@fooddeltazeeland.nl 

Telefoon: 0620272799 



 

 

 

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 woningbouw projecten 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 overzicht van ontwikkelingen in Zeeland die leven 

bij de dorps- en wijkraden. Ik kan hiermee de leden wijzen op meerdere subsidie mogelijkheden.  

Emailadres: pweemaes@dehypotheekwereldhulst.nl 

Telefoon: 0654311466 

 

 

Johan Wandel- Programma-manager POP-3: 

Vanuit de Provincie Zeeland werk ik aan de uitvoering van POP-3. 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 ontwikkelings-

strategieën van Midden- en Noord Zeeland en Zeeuws Vlaanderen kunnen bijdragen aan het behoud 

en upgrading van het Zeeuwse Platteland.     

Emailadres: jwa@zeeland .nl 

Telefoon: 0118- 631787 


