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De VKKL bestaat 5 jaar en is in die periode 
gegroeid van 20 naar 75 dorpsorganisaties. 
De activiteiten van haar leden en de VKKL 
hebben er toe bijgedragen dat het kleine 
kernenbeleid bij de provincie en in veel 
gemeenten prominent op de agenda staat. 
Voldoende reden om na de Algemene 
Ledenvergadering op 22 oktober een  
Lustrumcongres te organiseren met de 
titel “Nieuwe wegen voor dorpsraden; 
bij ons in het dorp regelen we veel zelf”. 
Gedeputeerde Odile Wolfs en Henk De 
Vries verzorgden hiervoor een inleiding 
waarop door twee voorzitters van bewo-
nersorganisaties een eerste reactie werd 
gegeven. Die taak was in handen gegeven 
van Ans Baetsen van de Gemeenschaps-
raad Heibloem en Jean Vroemen van 
dorpscommissie Vijlen.

Provincie Limburg stimuleert bewoners-
initatieven
Odile Wolfs ging in haar inleiding allereerst 
in op het beleidsprogramma van het pro-
vinciaal bestuur “Investeren en verbinden”  
waarin nadrukkelijk de mens in een ver-
trouwde omgeving centraal staat. Dat komt 
vooral tot uitdrukking in de programma’s 
van “investeren in steden en dorpen”, van 
gedeputeerde Noël Lebens, en “investeren 
in mensen” dat in de portefeuille zit van 

gedeputeerde Odile Wolfs De provincie 
Limburg stimuleert daarom bewoners die 
initiatieven nemen ter verbetering van het 
woon- en leefklimaat in hun buurt en dorp. 
Daarvoor zoekt de provincie aansluiting 
bij de aanpak die steeds meer gemeenten 
ontwikkelen voor bewonersparticipatie. 
Bewoners en gemeenten zijn direct aan zet 
als het om leefbaarheidsinitiatieven gaat. 
De provincie kan wel zorgen dat kennis 
tussen gemeenten en dorpsraden wordt 
uitgewisseld. Om die reden ondersteunt de 
Provincie de VKKL, die niet alleen bewo-
nersinitiatieven ondersteunt maar ook via 
dorpendagen en plattelandsparlementen 
zorgt dat dorpsraden en gemeenten elkaar 
informeren en ervaringen uitwisselen. 

Bundeling van krachten dorpen 
De groei van 20 naar 75 dorpsraden, 
volgens gedeputeerde Wolfs, het bewijs 
dat bewoners in dorpen bereid zijn om 
samen met de gemeente en instellingen 
te werken aan de toekomst van hun dorp. 
Dat werk gebeurt op de eerste plaats in 
de eigen gemeente en het dorp. Maar de 
VKKL heeft de afgelopen jaren, volgens 
haar, aangetoond deze ontwikkelingen 
in dorpen gestimuleerd worden door de 
bundeling van kennis en krachten op pro-
vinciaal niveau. De provincie wil daarom 

1e Lustrum VKKL
Actieve bewoners versterken leefbaarheid dorpen

Albert  
Verreck van 
dorpsraad 
Rimburg aan 
het woord 
tijdens de 
Algemene 
Ledenverga-
dering.
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• Door Gertjan van elk

“Voor Leefbare dorpen en wijken is van 
belang dat de afstand tussen bewoners, 
politiek en instanties verkleind wordt. 
Eigenlijk zou de naam burger afgeschaft 
moeten worden, want dat roept alleen 
maar gevoelens op van afstand en object 
zijn. Dat past niet als je mensen een gelijk-
waardige rol wil geven als partners”. Dat 
stelde Henk de Vries, gemeentesecretaris 
van Hoogeveen tijdens de eerste lustrum-
bijeenkomst van de VKKL in Baexem op 22 
oktober 2008. 

Mondige bewoners nog minderheid
Mondige bewoners die zich als klant en 
afnemer van een dienst opstellen, bepalen 
in toenemende mate de systemen die ons 
omringen, terwijl ze toch de minderheid 

vormen, aldus De Vries. Om de betrokken-
heid en deelname van burgers te vergroten 
bij de leefbaarheid van dorpen en wijken 
zijn ze in Hoogeveen in 2007 gestart met 
De Smederijen. Inmiddels hebben ze met 
deze aanpak in Noorden van Nederland 
een grote bekendheid verworven. 

Plannen smeden
De aanpak of werkwijze wordt de smederij 
genoemd: dat is geen werkplaats maar ver-
wijst naar het smeden van plannen en het 
realiseren van de leefbaarheid. Hiervoor 
vormen bewoners een initiatiefgroep die de 
ideeën bij anderen ophaalt. Iedereen kan 
lid worden van een initiatiefgroep. Onder 
leiding van een gebiedsregisseur worden 
de ideeën besproken met partners zoals de 
woningcorporaties, het welzijnswerk, de 
politie en de gemeente. 

Aambeeld
Elke smederij in een wijk of dorp beschikt 
over een eigen budget, waarmee ze samen 
de plannen kunnen kiezen. Daarmee is 
de slagingskans voor de daadwerkelijke 
uitvoering ook heel groot. In de smederij 
staan de bewoners dus aan het aambeeld 
ter verbetering van de leefbaarheid. 
Inmiddels zijn er in Hoogeveen 10 
smederijen actief.

Kris-krasproces
In Hoogeveen gaan ze het als gemeente 
dus niet meer alleen zelf bedenken. Ze 
geven de bewoners zelf de ruimte om de 

Het vermogen om groot en klein te denken

ook met de VKKL afspraken maken om 
de komende jaren hiermee verder te gaan 
en vooral ook aandacht besteden in die 
gemeenten en dorpen waar nog geen 
bewonersorganisaties zijn. 

Gemeenschapsaccommodaties speerpunt 
provinciaal beleid
In het bijzonder ging Odile Wolfs ook in op 
het belang van een gemeenschapsaccom-
modatie in de Limburgse dorpen.  
Het gemeenschapshuis is niet alleen de 
plek voor ontmoeting en verenigingsacti-
viteiten, maar deze accommodaties bieden 
ook kansen voor behoud of vernieuwing 
van voorzieningen in dorpen. 
Afhankelijk van de locale situatie kan het 
gemeenschapshuis de spil worden voor 
verbindingen met de basisschool of  

woonzorg voorzieningen en soms zelfs ook 
met sportaccommodaties. Deze ontwik-
keling van verbreding of multifunctioneel 
gebruik van gemeenschapsaccommodaties 
stimuleert de provincie. In september dit 
jaar hebben Gedeputeerde Staten besloten 
tot een stimuleringsregeling voor multi-
functionele gemeenschapsaccommodatie 
van € 100.000,- per initiatief. 
Een extra subsidiemogelijkheid is er voor 
de herbestemming als gemeenschapshuis 
van historische en beeldbepalende bouw-
werken. Tot slot deelde de gedeputeerde 
mee dat de provincie ook de vrijwilligers 
gaat steunen die de gemeenschapshuizen 
in dorpen en wijken runnen. 
Odile Wolfs steunt het plan van de VKKL 
voor oprichting van een steunpunt 
gemeenschapsaccommodaties Limburg.

Henk de Vries bepleit verkleining 
afstand tussen bewoners, politiek 
en instanties

Noord en zuid ontmoeten elkaar:  
vertegenwoordigers van Middelaar en Vijlen  
in gesprek. 

Henk de Vries hield een vurig pleidooi 
voor meer zelfsturing.



k3agenda op te halen uit de samenleving: 
maar daarvoor moeten ze wel zelf de 
straat op om de plannen te smeden  
en uit te voeren. Daarbij worden alle 
groeperingen actief betrokken.  
Zowel verenigingen, zelforganisaties en 
‘de vaste groepen mensen die niet actief 
zijn in het verenigingsleven’. Het motto 
is dat iedereen meedoet. Verkokering 
is taboe. Drie gebiedsregisseurs helpen 
bewoners met het formuleren van de 
plannen en de realisatie samen met 
kernpartners. Deze aanpak noemt men 
in Hoogeveen kriskras: de interactieve 
dialoog, die dient als toetspunt voor 
plannen en ideeën. Het is dus een mix 
van onderop, bovenaf en vice-versa.

De Ja-code
De beroepskrachten van de gemeente, 
woningcorporaties, welzijnswerk en  
politie moeten een andere houding  
aannemen dan men gewend is en zich 
conformeren aan de ja-code: signalen, 
ideeën en vragen worden altijd beant-
woord met een ja-houding, ook al is de 
oplossing of het antwoord niet in huis, 
toch verdienen bewoners ondersteuning 
bij de oplossing van het probleem.  
Hiervoor is een actieve instelling nodig 
om andere wegen te zoeken, oplossingen 
te ontkokeren en regels te doorbreken. 
Alles staat dus in het teken van het uit-
gangspunt dat het signaal, idee of vraag 
een oplossing verdient. Overigens wordt 
van de beroepskrachten ook verwacht dat 
de plannen en ideeën ondersteund wor-
den. Ze worden dus niet overgenomen 
van bewoners, maar verder ondersteund. 
Dat geldt ook voor lastige vraagstukken 
die bewoners aandragen. Die worden 
teruggelegd bij zoveel mogelijk betrokken 
bewoners en vastgehouden, totdat zich 
een oplossing aandient. Deze aanpak 
betekent vaak ook een gedragsverande-
ring bij bewoners die gewend waren om 
hun wensen en vragen op het bord van 
de gemeente en de instanties te leggen.

Lange en korte klappen
Het inventariseren van wensen en ideeën 
verschilt per dorp en wijk. Dat kan door 
huiskamergesprekken, wensenformulieren 
en huisbezoeken. De bewonersorganisatie 
overlegt met de bewoners en beroeps-
krachten uit het wijkteam, bekijkt de haal-
baarheid en de bereidheid tot uitvoering 
onder bewoners en de instanties. Het bud-
get per dorp en wijk is ruimte voor zoge-
naamde ‘korte- en lange klappen’, idioom 
ontleend aan beeldspraak van ‘smederij’.  
De korte klap is eenvoudig en snel te 
klaren: een feestje, een dorpspiano, een 
evenementje of een opknapbeurt voor de 
speeltuin. De lange klap is complexer en 
kostbaarder en vraagt ook om samenwer-
king, afstemming en een zoektocht naar 
geld: daarbij kan het gaan om het vergro-
ten van een buurthuis of de herinrichting 
van een park.  

Alles op tafel
De bewoners bepalen het tempo en het 
ritme van de klappen op het aambeeld. 
Soms gaat het sneller, soms langzamer. De 
procedures mogen in ieder geval het tempo 
niet versnellen of vertragen. In de hitte van 
de smederij is het van belang dat iedereen 
open en transparant te werk gaat. Verbor-
gen agenda’s zijn taboe. Alles wordt open 
op tafel gelegd: alle relevante partijen zijn 
ook voor iedereen toegankelijk. De animo 
en het enthousiasme van de bewoners bij 
dit in 2007 gestart project zijn groot.  
Goede plannen komen naar boven die 
onmiddellijke invloed hebben op de leef-
baarheid. Bovendien hebben ze ook draag-
vlak: mensen zijn ook daadwerkelijk bereid 
offers te brengen en zich in te spannen.
 
Gemeente Hoogeveen lerende organisatie
Ook intern bij de gemeente en de instel-
lingen zijn de Smederijen gaan leven. 
Voortdurend lopen de organisaties tegen 
vraagstukken aan die niet eerder gesig-
naleerd zijn en dat maakt het voor alle 
betrokkenen weer spannend. De zaken 
worden ook steeds geëvalueerd. Om er 
van te leren, maar ook om de aanpak 
consequent te verbeteren. Er is dus ook 
sprake van een lerende organisatie.
Henk de Vries gaf aan dat met De Sme-
derijen een richting aangegeven is: de 
programma’s moeten de bewoners met 
de partners gaan realiseren en daarvoor 
is het van belang dat alle systemen met 
elkaar gaan communiceren en dat is het 
moeilijke van het verhaal. Hij pleitte dan 
ook voor een strikte scheiding van drie 
aspecten en die heel zorgvuldig in het oog 
te houden: namelijk de inhoud, de proce-
dures en regels en de proceskwaliteit. Met 
dat laatste staat of valt het hele verhaal. 

Groot en klein denken
“Het gaat om de communicatie over en 
weer tussen groot en klein denken. Zon-
der het eerste kan het niet, maar zonder 

het kleine denken en handelen gebeurt 
het niet. Het kleine denken zit in de 
geborgenheid, veiligheid, het niet over-
laden. We hebben grote denkers nodig, 
maar ze moeten wel op tijd hun mond 
houden en luisteren, en dat is niet voor 
iedereen even eenvoudig. Voor bestuur-
ders en overheden is dat ook iets nieuws. 
Men moet voortdurend op zoek zijn 
naar de aansluiting met veranderende 
normen en waarden  Aandacht voor de 
kleine zaken is dan van immens belang. 
Dat doet een beroep op de intelligentie, 
innovatie en creativiteit. Zij vormen de 
bouwstenen van het huis, die steen voor 
steen gelegd moeten worden. Daarbij is de 
waarde van de straat, de gedragingen van 
mensen allesbepalend voor het succes.  
Ga dus niet uit van veronderstelde  
gedragingen. Stel je open op, registreer de 
behoefte en stimuleer het proces. Overal 
zal het anders zijn. En dat moet ook. 

Vind vooral het wiel zelf uit
“Vind dus vooral het wiel opnieuw uit”, 
zo hield hij de Limburgse dorpsraden 
voor. “Vertrouw niet op de modellen van 
anderen, maar geloof in de creativiteit 
van jezelf en de partners. Wanneer het 
wiel samen is uitgevonden, kan men ook 
samen de wijk in en aan. Daarvoor moet 
dus wel het hele proces doorgemaakt  
worden. Vertrouw daarbij ook op het 
vermogen in de kookkunsten van de 
ander. Twee zaken moeten in ieder geval 
heel indringend gevolgd worden, aldus 
De Vries “Volg heel in het bijzonder 
het gedrag van jongeren en de ontwik-
kelingen op de digitale snelweg. Op dat 
vlak vinden compleet nieuwe interacties 
plaats, die niemand nu nog kan voorzien”.

Gert-Jan van Elk is hoofd communicatie IK  
(Instandhouding Kleine Landschapselemen-
ten) en onder andere betrokken bij projecten 
als Dorpsommetjes en Dorpen in het Groen.

Ger Frencken verzorgde een ludiek intermezzo tijdens de Lustrumbijeenkomst.



De reacties van zowel dorpsraadsleden als 
statenleden waren ronduit lovend.  
Hoewel er over en weer nog veel onduide-
lijkheid is, heeft het PlattelandsParlement 
2008 de partijen die een rol spelen in de 
leefbaarheid van de kleine kernen weer 
een stap dichter bij elkaar gebracht.  
De dorpsraden (en daarmee ook de VKKL) 
hebben laten zien dat ze steeds meer een 
belangrijke partij zijn geworden in het 
behoud van leefbare dorpen. Hun stem 
wordt gehoord.

Uitkomsten PlattelandsParlement 2008
De themagesprekken hebben een  
veelheid van aanbevelingen, conclusies  
en aandachtspunten opgeleverd. Tijdens 
de afsluiting van het PlattelandsParlement 
2008 werd elke themagroep werd  
verzocht om daaruit het belangrijkste  
punt te kiezen. Dat leidde tot een lijst van 
7 actiepunten. Alle uitkomsten van de  
themagroepen zijn gebundeld en verkrijg-
baar bij secretariaat VKKL. In deze krant 
een verkorte weergave.

Themagroep 1:  

“Wie is de baas in het dorp:  
burger of de overheid”
In samenwerking zit de kracht, er dient 
veel meer aandacht te komen voor uitwis-
seling van kennis en kunde. De kennis en 
ervaringen zijn aanwezig in de Limburgse 
dorpen. Mensen weten wat ze nodig hebben 
en wat goed is voor hun dorp. De overheid 
(grotendeels de gemeente) moet daarvoor 
de kaders maken. Het resultaat zal meer 
vertrouwen inwoners in de politiek zijn. 

Themagroep 2: 

“Heeft de provincie wel een  
leefbaarheidbeleid?”
Leefbaarheid begint en eindigt bij men-
sen. De norm dient te zijn; de wens van de 
burger gehoor geven, mits realistisch en in 
aanwezigheid van voldoende draagvlak. In 
het proces van werken aan leefbaarheid is 
communicatie over leefbaarheidbeleid tus-
sen provincie, gemeenten en dorpsraden 
belangrijk.

Themagroep 3: 
  
“Van wie is het buitengebied?”
Voor de ontwikkelingen in het buiten-
gebied dienen duidelijke keuzes gemaakt 
te worden met LOG’s (LandbouwOntwikke-
lingsGebieden). De kracht zit in de samen-
werking tussen alle partijen en gebruikers 
in het buitengebied. Daardoor kan een 
breed draagvlak ontstaan voor economische 
ontwikkelingen, een kwaliteitsverbetering 
van het buitengebied en voor de leefbaar-
heid van kernen. De bewoners én de gebrui-
kers van het buitengebied hebben recht op 
dit draagvlak.
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PlattelandsParlement Limburg 2008
De VKKL kijkt met tevredenheid terug 
op het 2e plattelandsparlement Lim-
burg in Beringe, gemeente Helden. 
Vrijdagmiddag 3 oktober was voor 130 
dorpsraadsleden, 14 Statenleden en 2 
gedeputeerden geen belemmering om 
een actieve bijdrage te leveren aan de 
zes themagesprekken. Ook circa 20  
wethouders en raadsleden waren van de 
partij. De gastgemeente Helden met de 
prachtige gemeenschapshuizen, waaron-
der het pasgeopende Kerkeböske in Hel-
den-dorp, vormde een ideaal decor voor 
de dialoog tussen dorpen en de Provincie 
Limburg. Het PlattelandsParlement  
Limburg 2008 vond plaats aansluitend 
op de commissievergadering van het 
Sociale Domein die ’s ochtends eveneens 
in het nieuwe gemeenschapshuis van 
Beringe werd gehouden.

Dagvoorzitter Robert Janssen peilt de meningen van enkele deelnemers.
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Themagroep 4: 

Is bevolkingskrimp een bedreiging of juist 
een kans?
De dorpen in Zuid-Limburg hebben al 
nadrukkelijk te maken met krimp, terwijl 
het noorden nog amper wat van merkt. 
Behandel daarom niet elke kern hetzelfde, 
maar geef kernen ontwikkelingskansen. 
De manier om tot maatwerk per dorp te 
komen, is het samen met inwoners maken 
van Dorpontwikkelingsplannen. Daarbij 
dient ook nadrukkelijk aandacht te zijn voor 
de uitvoering van deze   plannen met de 
gemeente en maatschappelijke instellingen.

Themagroep 5:  

“Alle voorzieningen onder één dak”
Zorg voor een steunpunt gemeenschaps-
huizen in de provincie dat zich richt op de 
behoefte onder vrijwilligers aan:
kennis en voorbeelden over hoe je in het 
dorp draagvlak krijgt voor plannen voor 
een multifunctionele accommodatie of 
een brede Maatschappelijke Voorziening,
kennis en adviezen over hoe je gemeen-
schapshuizen goed en toekomstgericht 
exploiteert, kennis over de regelingen 
voor gemeenschapsaccommodaties en
ondersteuning voor vrijwilligers die 
gemeenschapshuizen beheren.

Themagroep 6a. 

“Wel mooi zo’n dorpsplan, maar wat 
 kunnen we er mee?”
Streef op lokaal niveau naar één loket 
voor zowel de gemeente als de provincie 
met daarachter de specifieke rollen/taken 
van de gemeente. Zorg dat voor de dorpen 
duidelijk is wat de rol van provincie en 
gemeente is bij het maken en uitvoeren 
van dorpsplannen. Voor de dorpen; ga 
aan de slag, ga uit van eigen kracht, maak 
goede plannen en zoek later de financiën!

Themagroep 6b. 

“Wel mooi zo’n dorpsplan, maar wat  
kunnen we er mee?”
Leg de verantwoordelijkheden vast van 
de betrokken partijen van een DorpsOnt-
wikkelingsPlan: bewoners, gemeente en 
provincie. De uitvoering van een dorps-
plan dient vraaggericht te zijn in plaats 
van aanbodsgericht. De betrokken partijen 
dienen elkaars positie en verantwoorde-
lijkheden te accepteren en te waarderen.

Dialoog VKKL en Statenleden krijgt
 vervolg
De Statenleden hebben de uitkomsten 
van de themagesprekken gerapporteerd 
in de gezamenlijke afsluiting van het Plat-
telandsParlement. Uit de themagroepen 
zijn actiepunten naar voren gekomen die 
zijn gebundeld in een lijst van 7 kern-
punten. De VKKL heeft samen met de 
aanwezige statenleden op het eind van 
het PlattelandsParlement afgesproken een 
werkgroep te vormen die deze punten 

verder gaat uitwerken. Daarmee wordt 
tevens een vervolg gegeven aan de dialoog 
tussen dorpen en provincie. Want tijdens 
dit PlattelandsParlement bleek eens te 
meer dat de afstand tussen Statenleden 
en dorpen erg groot is. Dorpsraden zijn 
nauwelijks geïnformeerd over wat de pro-
vincie te bieden heeft en omgekeerd zijn 
Statenleden lang niet altijd op de hoogte 
van de vraagstukken waar bewonersinitia-
tiefgroepen in dorpen tegenaan lopen. 

Agenda Kleine Kernen 2020 
Als vervolg op het PlattelandsParlement 
2006 heeft de VKKL nagedacht over de 
ontwikkeling van de kleine kernen in 
Limburg. De actiepunten van het Platte-
landsParlement 2008 wil de VKKL nu met 
Statenleden uitwerken tot een visie op de 
kleine kernen in 2020. In de pauze van de 
laatste Statenvergadering van dit jaar, op 
19 december, vindt met de contactpersonen 
van de Statenfracties de aftrap plaats van 
de werkgroep die de Agenda Kleine Ker-
nen 2020 uitwerkt.

Themagroep 3 trok met een bus door het buitengebied van de gemeente Helden.  

Ger Janssen overhandigde het onlangs geactualiseerde DOP Kronenberg aan gedeputeerde Noël Lebens.
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k6 Meerjarenplan 2009-2011
Op grond van de resultaten in de eerste 
vijf jaar en het meerjarenplan 2009-
2011 heeft Gedeputeerde Staten van de 
Provincie Limburg de VKKL erkend als 
maatschappelijke organisatie. De provin-
cie is van mening dat de VKKL goed aan-
sluit op de kadernota (wonen, welzijn en 
zorg), meetbare resultaten beoogt, goed 
extern gericht is en samenwerkingsmo-
gelijkheden benut met andere organisa-
ties. De erkenning betekent dat de VKKL 
het recht heeft om in de periode van 
2009-2011 jaarlijks een subsidieaanvraag 
in te dienen voor de uitvoering van een 
activiteitenplan. 

Zes hoofddoelen meerjarenplan VKKL
De ambities in het meerjarenplan 2009-
2011 heeft de VKKL ontleend aan haar 
vier kerntaken van: wegwijzer, activeren 
bewonersinitiatieven, ondersteuning 
bewonersorganisaties en belangenbe-
hartiging kleine kernen Limburg. In het 
meerjarenplan zijn zes hoofddoelen van 
de VKKL te onderscheiden. 

1. uitbreiding vitale bewonersorganisaties
Op de eerste plaats is dat het stimuleren 
van meer bewonersorganisaties die zich 
inzetten voor de leefbaarheid in hun 
dorp. De komende vier jaren wil de VKKL 
groeien van 75 naar 110 bewonersorga-
nisaties waarvan er minimaal 100 zich 
aansluiten bij de VKKL. Maar het gaat de 
VKKL niet alleen om groei van dorpsraden 
en andere bewonersorganisaties. De VKKL 
investeert ook in de verdere ontwikkeling 
van de bestaande organisaties tot vitale 
en moderne bewonersorganisaties.

2. Toename van Dorpsplannen
Met dorpsplannen ontwikkelen bewoners 
een toekomstvisie voor hun dorp. Voor 
de bewonersorganisatie is het maken 
van een dorpsplan de manier om inwo-
ners van het dorp te betrekken bij de 
keuze van de leefbaarheidsagenda van 
het dorp. In Limburg zijn de afgelopen 
jaren ongeveer 50 dorpsplannen gemaakt. 
Met medewerking van de Limburgse 
gemeenten wil de VKKL samen met bewo-
nersorganisaties toewerken naar 70 dorp-
ontwikkelingsplannen.
 
3. Resultaten dorpsplannen verbeteren
Het maken van een dorpsplan is voor een 
dorp vaak al een hele klus, de uitvoering 
vraagt vaak nog meer energie van dorp en 

partners. Een dorpsplan bevat gemiddeld 
20 voorstellen en ideeën voor projecten en 
activiteiten. De uitvoering daarvan is een 
gezamenlijke taak van dorpsbewoners, 
gemeente en maatschappelijke instellin-
gen. In vele dorpen stagneert de uitvoe-
ring van dorpsplannen. De VKKL wil de 
komende jaren in 4 gemeenten en 12 dor-
pen proefprojecten gaan uitvoeren waarin 
bewoners en gemeenten ondersteund 
worden in de realisatie van dorpsplan-
nen. In die proefprojecten wil de VKKL de 
kennis en ervaringen bij elkaar brengen 
van provinciale organisaties die nodig zijn  
voor realisatie van de dorpsplannen.

4. Kennisuitwisseling Limburgse dorpen, 
gemeenten en provincie
Voor bewonersorganisaties is de gemeente 
de belangrijkste gesprekspartner. De VKKL 
informeert en adviseert gemeenten over 
samenwerkingsvormen tussen dorp en 
gemeente. Voor de uitwisseling van  
ervaringen en kennis tussen gemeenten 
heeft de VKKL het dorpennetwerk  
Limburg opgezet. Hieraan nemen  
dorpencoördinatoren van gemeenten en 
opbouwwerkers deel. Voor dorpsraden 
en andere bewonersorganisaties is de 
website www.kennisplatformbewoners.
nl opgezet, wordt de Kleine Kernen Krant 
Limburg uitgegeven, dorpendagen en 
werkconferenties georganiseerd. 

De VKKL wil ook een brug slaan tussen 
dorp en provincie (zie ook artikel  
PlattelandsParlement 2008 in deze krant). 
De komende jaren wil de VKKL deze  
activiteiten verder uitbreiden.

5. Versterking samenwerking Limburgse 
dorpen, gemeenten en provincie
 De VKKL wil bij uitstek de woordvoerder 
zijn van de dorpen in Limburg. Ze is vol-
strekt onafhankelijk, alleen verbonden 
met de bewonersorganisaties en heeft 
daarmee een uniek profiel in het veld van 
instanties en organisaties die actief zijn in 
het landelijk gebied van Limburg. Dankzij 
het bestaan van bewonersorganisaties, 
gemeentelijke overleggen van bewoners-
organisaties en de Landelijke Vereniging 
van Kleine Kernen gebeurt dit op alle 
niveaus: lokaal, regionaal, provinciaal en 
nationaal. De VKKL realiseert zich dat het 
behoud en verbetering van de leefbaar-
heid in dorpen en het landelijk gebied 
alleen gerealiseerd kan worden in samen-
werking met de bewoners en met andere 
partijen die er een rol spelen. 

6. Ontwikkeling Steunpunt  
Gemeenschapshuizen Limburg
Op verzoek van het eerste Plattelands- 
parlement Limburg in 2006 heeft de  
Provincie Limburg een onderzoek laten 
verrichten naar de ondersteuningsbe-

Provincie Limburg erkent VKKL als maatschappelijke organisatie.

Evenementen zoals het PlattelandsParlement en de Dorpendag dragen bij aan de kennisuitwisseling 
tussen de Limburgse dorpen.
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gemeenschapshuizen beheren. Dit onder-
zoek is uitgevoerd door Hospitality Con-
sultants: zie “Ondersteuningsbehoefte 
Vrijwilligersorganisaties”, juni 2007. Hierin 
wordt geconcludeerd dat die behoefte 
op diverse terreinen erg groot is. Door de 
VKKL zijn 124 gemeenschapsaccommo-
daties in de kleine kernen van Limburg 
geïnventariseerd. Het overgrote deel van 
deze gemeenschapshuizen draait uitslui-
tend op vrijwilligers. Ook de bouw van de 
accommodatie is altijd tot stand gekomen 
met inzet en zelfwerkzaamheid van het 
dorp. De gemeenschapsaccommodaties 
in dorpen worden veelal beheerd en geëx-
ploiteerd door zelfstandige stichtingen 
die veelal de verantwoordelijkheid heb-
ben voor één accommodatie. Dit zijn de 
zogenaamde éénpitters. De taak voor deze 
stichtingen is steeds moeilijker geworden. 

Gemeenschapshuis basis voor  
verenigingsleven
Goed functionerende gemeenschaps-
huizen zijn de basis voor een bloeiend 
verenigingsleven en voorzieningenniveau 
in dorpen en buurten. Daarom wil de 
VKKL een Steunpunt Gemeenschapsac-
commodaties Limburg opzetten. Door 
dit Steunpunt wordt ondersteuning 
geboden aan vrijwilligers van gemeen-
schapsaccommodaties bij het beheer en 
bij de ontwikkeling van nieuwe taken en 

activiteiten van het gemeenschapshuis. 
Gestreefd wordt naar een ledenbestand 
van 40 gemeenschapsaccommodaties 
binnen 4 jaren. De beoogde diensten van 
het Steunpunt zijn:

120 adviezen en diensten in de 1e lijn: 
vragen vrijwilligers die schriftelijk of  
telefonisch kunnen worden afgehandeld,
30 adviezen en diensten in de 2e lijn: 
meer complexe vragen waarop met work-
shops en cursussen een antwoord gege-
ven wordt.

12 adviezen en diensten in de 3e lijn: 
complexe vragen die maatwerk, veel  
kennis en ervaring vereisen.

Gedeputeerde Odile Wolfs steunt 
plan VKKL
Tijdens het lustrumcongres van de 
VKKL op 22 oktober gaf gedeputeerde 
Odile Wolfs te kennen dat de provincie 
graag met de VKKL aan de slag wil om 
de ondersteuning aan vrijwilligers van 
gemeenschapshuizen te gaan uitvoeren.

Afgelopen vrijdag 3 oktober was de regio 
Peel & Maas, en in het bijzonder Beringe, 
het middelpunt van bestuurlijk Limburg. 
In de ochtend was er namelijk een com-
missievergadering van de Provincie Lim-
burg en ’s middags hield de Vereniging 
Kleine Kernen Limburg het twee jaarlijks 
PlattelandsParlement in Helden.

Maar liefst 170 bestuurders van dorps-
raden, gemeenschapshuizen, provincie 
en gemeenten waren ’s middags in het 
gemeenschapshuis De Wieksjlaag aan-
wezig om te praten over de leefbaarheid. 
De gemeente Helden is niet voor niets 
uitgekozen als locatie omdat juist deze 
gemeente een goed voorbeeld is van hoe 
burgers samen met hun dorpsoverleggen 
tot prima resultaten komen. Het onder-
werp was: “De werelden van provincie en 
dorpsraden dichter bij elkaar brengen”. 

Er vond een goede informatie-uitwisse-
ling plaats tussen bestuurders van pro-
vincie en leden van dorpsraden. Iedereen 
kon knelpunten benoemen en er werden 
een zevental actiepunten benoemd die 
verder uitgewerkt zullen gaan worden.  

Door Peter van Horen 

De afspraak is gemaakt dat een werk-
groep van leden van Provinciale Staten  
en de Vereniging van Kleine Kernen de 
actiepunten concreet gaan uitwerken 
waarbij gedacht kan worden aan: 
•  Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de 

taken en rollen van de provincie nog 
beter bekend worden, zet helder op 
papier voor welke zaken je bij wie moet 
zijn;

•  Hoe kunnen we de kennis van gemeen-
telijke ambtenaren en provinciale amb-
tenaren bundelen zodat er nog maar 

een loket voor dorpsraden over blijft 
zodat een aanvraag maar bij een plaats 
aangevraagd hoeft te worden

•  Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de 
dorpsraden ook in de toekomst nog hun 
werk kunnen doen met voldoende  
vrijwilligers en financiële middelen.

Gastcolumn

De Wieksjlaag in Beringe is een voorbeeld van een gemeenschapshuis dat volledig 
draait op vrijwilligers.

Statenlid Peter van Horen doet verslag van ‘zijn’ themagroep.

Peter van Horen is lid van Provinciale  
Staten van Limburg namens CDA en in die 
hoedanigheid betrokken bij de organisatie 
van het PlattelandsParlement 2008.
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 Van de bestuurstafel VKKL...

PlattelandsParlement Limburg 
werpt vruchten af

Agenda
13 mei 2009
Dorpennetwerk Limburg
Locatie: gemeente Horst aan de Maas
Organisatie: Vereniging Kleine Kernen 
Limburg

13 juni 2009
3e Dorpendag Limburg
Locatie: nog niet bekend
Organisatie: Vereniging Kleine Kernen 
Limburg

Kijk voor meer informatie en een  
uitgebreide agenda op www.vkkl.nl

Het doet ons deugd de eerste resultaten 
te kunnen melden van het Plattelands 
Parlement dat de Vereniging Kleine Ker-
nen Limburg in oktober jl. georganiseerd 
heeft.

Hulp bij verenigingsadministratie
Onlangs stelde de CDA-fractie binnen  
het Limburgs Parlement voor om de  
administratieve werkzaamheden voor  
verenigingen makkelijker te maken door 
hulp aan te bieden in de vorm van een 
gratis CD-Rom. Op de CD-rom staan bij-
voorbeeld standaardpakketten voor leden-
administratie en voor subsidieaanvragen 
bij provincie en gemeenten. Alle andere 
partijen ondersteunden het plan en  
vervolgens heeft Gedeputeerde Staten  
het voorstel overgenomen. Steeds meer 
verenigingen hebben moeite met het wer-
ven van bestuursleden omdat  
mensen opzien tegen de administratie die 
het verenigingswerk met zich meebrengt. 
Met de CD-Rom wil de Provincie Limburg 
het werk van de verenigingsbesturen  
verlichten zodat het ook gemakkelijker 
wordt om leden te werven. 

Het voorstel van de provincie sluit naad-
loos aan bij het pleidooi tijdens het  
PlattelandsParlement ten behoeve van 
meer aandacht voor vrijwilligersonder-
steuning in de vorm van een provinciaal 
steunpunt. De Vereniging Kleine Kernen 
Limburg zou hierin een rol kunnen spelen, 
onder andere door het opzetten van een 
Steunpunt Gemeenschapshuizen.

Bouwen in eigen beheer
Een thema dat al meer dan twee jaar  
op de agenda van de Vereniging Kleine 
Kernen Limburg staat is ‘Bouwen in eigen 
Beheer’. Tijdens het PlattelandsParlement 
van 2006 kwamen de dorpsraden en   
de Provincie Limburg overeen dat ze  

gezamenlijk op zoek zouden gaan naar 
mogelijkheden om de woningbouw te 
laten aansluiten op de lokale behoeften. 
Lokale behoeften die in samenwerking 
met de dorpsraden zijn vastgesteld.  
De stimuleringsregeling CPO (Collectief 
Particulier Opdrachtgeverschap), die 
de Provincie onlangs in het leven heeft 
geroepen, is een uitvloeisel van deze 
afspraak. Hiermee wil de Provincie de 
keuzevrijheid en variatie op de Limburgse 
woningmarkt vergroten en inspelen op de 
behoefte van groepen burgers die samen 
hun eigen buurt willen bouwen.

Dit is goed nieuws voor de bestaande 
en nieuwe initiatieven rond ‘Bouwen in 
eigen Beheer’. In veel van de dorpsontwik-
kelingsplannen die de laatste jaren zijn 
opgesteld door dorpsraden wordt ‘Bouwen 
in eigen Beheer’ gezien als een kans om 
woningbouw te realiseren op basis van de 

lokale behoefte en de aard en schaal van 
het dorp. 
De startersvereniging Vosbeek uit Lottum, 
die in eigen beheer elf koopwoningen wil 
realiseren in het eigen dorp, is het eerste 
initiatief dat in het kader van de nieuwe 
stimuleringsregeling een subsidiebedrag 
ontvangt. Door middel van ‘Bouwen in 
eigen Beheer’ kan startersvereniging  
Vosbeek de woningen realiseren voor  
een kostprijs die ligt tussen de € 140.000,-
en € 170.000,-.

Geïnteresseerde inwoners van Oirlo tijdens een bijeenkomst over Bouwen in eigen Beheer.

Op de website van de Provincie 
(www.limburg.nl) vindt u meer informatie 
over de stimuleringsregeling CPO. 
Via www.kennisplatformbewoners.nl  
is veel informatie beschikbaar over  
bouwen in eigen beheer en op  
www.dehalte-oirlo.nl staat informatie 
over een initiatief in Oirlo.


