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is mede mogelijk 
gemaakt door de 
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len oprichten. Daarnaast start de VKKL 
in 2006 met twee nieuwe activiteiten. 
In de reconstructiegebieden worden de 
methode van dorpsomgevingeprogram-
ma’s gericht onder de aandacht gebracht 
van dorpsraden en gemeenten. Tevens 
heeft de ledenvergadering  ingestemd 
met de organisatie van het eerste Provin-
ciaal Plattelandsparlement Limburg.
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Tijdens de algemene ledenvergadering 
van de VKKL op 19 oktober in Baexem is 
ingestemd met het programma 2006. De 
activiteiten die in 2005 succesvol op de 
rails zijn gezet worden in 2006 geconti-
nueerd. De VKKL moet rekening houden 
met een toenemende vraag naar infor-
matie en adviezen van dorpsraden en 
initiatiefgroepen die een dorpsraad wil-

Algemene ledenvergadering VKKL 
stelt jaarprogramma 2006 vast

Vervolg op pag.2

Horst aan de Maas gastgemeente voor Provinci-
aal Plattelandsparlement Limburg 2006

Dorpsraden hebben vooral intensief contact met de gemeente. Toch zijn er ook veel 
zaken waarvoor de Provincie de wettelijke bevoegdheden heeft en die direct effect 
hebben op dorpsniveau. Dat is onder andere het geval met de reconstructie, de 
provinciaal omgevingsplannen en het openbaar vervoer. Daarnaast stimuleert de 
Provincie vele ontwikkelingen zoals multifunctionele accommodaties en wonen-wel-
zijn-zorg-combinaties. Deze voorzieningen zijn ook van groot belang voor de leef-
baarheid van dorpen. De Provincie opereert echter op afstand van dorpsraden. Toch 
is het van groot belang dat leden van Provinciale Staten en gedeputeerden direct 
geïnformeerd worden over de kansen en knelpunten in de dorpen door de direct 
betrokkenen zelf. De VKKL wil nu de communicatie tussen dorpsraden en de provin-
cie versterken met de organisatie van het eerste Provinciale Plattelandsparlement 
medio 2006.  De uitkomsten van deze dialoog kunnen vervolgens door de statenfrac-
ties verwerkt worden in de partijprogramma’s voor de verkiezingen voor provinciale 
staten in 2007. 
De gemeente Horst aan de Maas is bereid gevonden om alle deelnemers van dorps-
raden, provinciale staten, college van GS en gemeenten te ontvangen. De datum, 
accommodatie en het programma wordt de komende weken ingevuld en spoedig 
daana bekend gemaakt.

Foeke de Jong, direc-

teur van Skewiel 

Trynwalden, had 

tijdens de Algemene 

Ledenvergadering op 

19 oktober een inspi-

rerend verhaal over de 

bijzondere aanpak van 

wonen, welzijn, zorg 

en dienstverlening in 

kleine Friese dorpen. 

Informatie over deze 

aanpak is te vinden op 

www.skewiel-trynwal-

den.nl



groep maar straks als er daadwerkelijk 
een dorpsraad van start gaat, dan trekt 
hij zich terug. Een dorpsraad moet poli-
tiek onafhankelijk opereren, aldus Joerie 
Minses. De initiatiefgroep is in maart van 
dit jaar gestart met drie personen. Her en 
der zijn wat mensen gepolst om vrijblij-
vend eens te komen meedenken. Men-
sen uit het verenigingsleven en andere 
actieve personen uit de gemeenschap 
Kelpen-Oler gaven hier gehoor aan. Bij 
de samenstelling van de initiatiefgroep is 
rekening gehouden met een evenredige 
vertegenwoordiging van manen, vrouwen, 
jongeren en ouderen. Dit is niet helemaal 
gelukt. Zo blijft het aantal vrouwen achter 
bij de verwachtingen.  

Bewoners steunen oprichting dorpsraad.
De initiatiefgroep heeft in twee bijeen-
komsten met elkaar nagedacht over hoe 
men het aan zou willen pakken. Dat heeft 
geleid tot de dorpsbijeenkomst van eind 
september. Tijdens deze bijeenkomst 
zijn de inwoners geïnformeerd over de 
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Kelpen-Oler, een dorp van 1150 inwo-
ners, maakt deel uit van de gemeente 
Heythuysen. Het dorp kent een bloei-
end verenigingsleven en de inwoners 
zijn betrokken bij het wel en wee van 
het dorp. Maar over een jaar gaat de 
gemeente Heythuysen samen met de 
gemeente Haelen, Hunsel, Roggel en 
Neer in de grote gemeente Leudal. Voor 
veel dorpen is deze gemeentelijke her-
indeling aanleiding een dorpsraad op te 
richten. Een initiatiefgroep in Kelpen Oler 
organiseerde eind september een dorps-
bijeenkomst over het belang van een 
dorpsraad. Tot tevredenheid van Joeri 
Minses, één van de initiatiefnemers, 
kwamen hier ruim 70 dorpsbewoners 
op af.

Initiatiefgroep legt basis voor dorpsraad
Joerie Minses is voorzitter van het open 
jeugdwerk, de KO- Kids, secretaris van de 
voetbalclub en raadslid van de gemeente 
Heythuysen. Joerie gaf duidelijk aan dat 
hij nu deel uitmaakt van de initiatief-

Afspraken 
Dorpsraden - Gemeente.
Tijdens de algemene ledenvergadering van VKKL werd geïn-
formeerd naar de afspraken die door dorpsraden gemaakt zijn 
met de gemeenten. Door de vertegenwoordigers van dorpsraden 
uit de gemeente Helden, Venray en Horst aan de Maas werd 
aangegeven dat er een convenant (bestuursovereenkomst) was 
gemaakt met de gemeente. Afgesproken is via de Kleine Kernen 
Krant deze afspraken te inventariseren. Een dorpsraad die dan 
meer inlichtingen wenst of een bepaalde regeling kan dan met 
de betreffende dorpsraad contact opnemen. Een onderdeel van 
de afspraken met de gemeente is de hoogte van de subsidie voor 
de organisatie en activiteitenkosten van de dorpsraad. Uit een 
inventarisatie in 2003 in de peelgemeenten komt het volgende 
beeld naar voren van de jaarlijkse subsidies aan dorpsraden:
• Gemeente Horst aan de Maas: c 1000,- + c 0,063 per inwoner.
• Gemeente Nederweert: c 200,- 
• Gemeente Venray: c 1000,- + c 0.30 per inwoner
• Gemeente Deurne: c 3.462,80
• Gemeente Asten: tussen c 850 en c 900,-
Op verzoek van de ledenvergadering wil de VKKL deze gegevens 
graag actualiseren.

Inventarisatie afspraken 
 dorpsraden – gemeente
1. Heeft uw gemeente de afspraken met dorpsraden vastgelegd? 

Zo ja, wilt u dan een kopie hiervan ter beschikking stellen aan 
de VKKL?

2. Krijgt uw dorpsraad subsidie van de gemeente? Zo ja,  waaruit 
bestaat deze subsidie? 

De gegevens op deze vragen kunt u doorgeven per mail of post 
naar het secretariaat VKKL.

Dorpsraad Kelpen-Oler van start

stappen die tot dat moment gezet zijn. 
Ben van Essen, voorzitter van de VKKL, 
heeft toen uiteengezet wat een dorpsraad 
inhoudt en wat een dorpsraad zoal kan 
betekenen voor het dorp. Na deze infor-
matie werd er volop gediscussieerd. De 
conclusie dat een dorpsraad een meer-
waarde heeft voor Kelpen-Oler zeker met 
het oog op de herindeling, werd door de 
aanwezigen gedeeld.

Initiatiefgroep uitgebreid
De initiatiefgroep is uitgebreid zodat er 
nu een groep is van 9 personen. Alle-
maal mensen die zich actief inzetten 
voor de dorpsgemeenschap. Zij gaan nu 
aan de slag als Dorpsraad in oprichting. 
Joerie Minses gaf aan stap voor stap te 
willen groeien. Niet te veel hooi op de 
vork nemen in de beginfase maar vooral 
zorgen dat je herkenbaar en bereikbaar 
bent voor de dorpsgemeenschap. De initi-
atiefgroep verwacht van de VKKL steun en 
adviezen bij de verdere ontwikkeling van 
de dorpsraad.

Belangrijke voorzieningen in kelpen Oler zijn onder andere de basisschool aan het Meister Verkoulenplein en het gemeenschapshuis Het Trefcentrum.

op het platteland
In de stad is kunst gemeengoed, maar op 
het platteland is het met een lantaarntje 
te zoeken. Met een voorbeeldproject in 
de gemeente Scherpenzeel wil het Rijk 
daar verandering in brengen. Het project 
bestaat uit drie blijvende kunstwerken, 
’t Keu, Veelz-ei-dig en de beschilderde 
voedersilo’s en zeven tijdelijk kunstwer-
ken, op elkaar gestapelde hooibalen die 
beschilderd zijn door de dorpsbewoners. 
Kunstenares Hanni Stolker vertelde dat 
ze bewust heeft gekozen voor vormen en 
kleuren die aansluiten bij het landschap 
en de agrarische activiteiten. Volgens 
burgemeester Colijn heeft het project de 
bewoners van het dorp en de bewoners 
in het buitengebied dichter bij elkaar 
gebracht. Ook weet de bevolking nu de 
gemeente veel beter te vinden. Zij hoopt 
dat het project andere gemeenten inspi-
reert tot soortgelijke projecten. Kunst 
verfraait het toch al mooie landschap van 
Scherpenzeel.

Bijzonder van dit kunstproject is dat 
bewoners actief betrokken zijn. Minister 
Veerman die met staatssecretaris van de 
Laan het kunstproject opende, benadrukte 
dat kunst een nieuwe dimensie aan het 
platteland geeft en een verbinding tot 
stand kan brengen tussen platteland en 
de stad. 

Inlichtingen: Ministerie LNV, 
tel. 070-3784062, internet: www.minlnv.nl

Met steun van de Provincie Limburg start 
de VKKL een campagne om dorpraden 
en gemeenten te informeren over het 
dorpsomgevingsprogramma (DOP). Het 
DOP is een onderdeel van het Recon-
structieplan Noord- en Middenlimburg 
en bedoeld om een verbinding te maken 
tussen de wensen van bewoners en de 
beleidsplannen. Het gaat daarbij in elk 
geval om het beleid van: 
Stankproblematiek; is er sprake van 
stankhinder van intensieve veehoude-
rijen, en vormen de stankcirkels een pro-
bleem voor woningbouw?
Voorzieningenniveau in het dorp; zowel 
economische voorzieningen als sociale 
voorzieningen.
Nieuwe economische dragers; liggen er 
kansen voor nieuwe economische dra-
gers?

Toeristische en recreatieve ontwikkelin-
gen; toerisme heeft effect op landschap, 
natuur, verkeer en economie.
Omgevingskwaliteit; hier gaat het om de 
landschappelijke kwaliteit rondom het 
dorp.

Dialoog van bewoners 
basis DOP
Het DOP komt tot stand doordat bewoners 
met elkaar in gesprek gaan over thema’s 
die belangrijk zijn voor de toekomst van 
het dorp. Een DOP heeft betrekking op 
de vraagstukken van het dorp zelf, de 
kernrandzone en de relatie van bewoners 
met het buitengebied. De dialoog van 
bewoners leidt tot een toekomstvisie en 
wensbeeld voor het dorp. Vervolgens die-

nen in het DOP ook prioriteiten gesteld 
te worden en worden de ideeën en voor-
stellen in concrete uitvoerbare projecten 
uitgewerkt. 

DOP-subsidieregeling 
alleen nog in 2006
In de reconstructiegebieden hebben 
ongeveer 12 gemeenten nog geen gebruik 
gemaakt van de mogelijkheid om met 
subsidie van de Provincie een DOP te 
maken. De VKKL zal de komende maan-
den deze gemeenten en de dorpsraden 
gericht gaan benaderen en informeren 
een DOP te maken. De provinciale subsi-
dieregeling voor het maken van een DOP 
is alleen nog in 2006 van toepassing.

VKKL start project 
Dorpsomgevingsprogramma’s
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Op 3 november vond in het gemeenschapshuis De Ankerplaats 
te Grashoek een landelijke conferentie plaats onder de titel 
“Samen Leven in Dorp, buurt of wijk”. Dit congres was geor-
ganiseerd door het NIZW (Nederlands Instituut voor Zorg en 
Welzijn) en de leden van project “Leven in het Dorp” van de 
overlegtafel Wonen, Welzijn en Zorg in de regio Helden, Kes-
sel, Maasbree en Meijel. Er meldden zich 155 deelnemers aan 
voor dit congres, ze kwamen uit het hele land van Wolvega tot 
Middelburg. Gedeputeerde mevrouw O. Wolfs, trad op als dag-
voorzitter. Speciale gast was staatssecretaris C. Ross van VWS. 
Tijdens de voltallige bijeenkomst in de ochtend hadden beide 
dames lovende woorden voor het project Leven in het Dorp.

Het is de bedoeling van de WMO (Wet Maatschappelijke Onder-
steuning) dat gemeenten de regierol op zich nemen over zorg- en 
welzijnstaken. Helden, Kessel, Maasbree en Meijel tonen volgens 
mevrouw Ross aan dat gemeenten hiertoe zeer goed in staat 
zijn. Mevrouw Wolfs zei in haar toespraak dat de subregio Hel-
den de provincie op het spoor had gezet van een vraaggestuurd 
aanbod van zorg- en welzijnsvoorzieningen in de provincie Lim-
burg. Beiden vonden dan ook dat de aanpak van Leven in het 
Dorp navolging verdient in de provincie en de rest van ons land.

Bureaucratie en ingewikkelde regelgeving omzeilen
Wethouder Janssen van de gemeente Helden bood als voorzit-
ter van de Regionale Overlegtafel Leven in het Dorp, de staats-
secretaris een notitie aan met de titel: De balans van vijf jaar 
Wonen-Welzijn-Zorg. Hierin naast positieve zaken ook aandacht 
voor wat negatievere ervaringen waar de initiatiefnemers tegen-
aan lopen. Het gaat dan vooral om bureaucratische procedures, 

onnodig ingewikkelde regelgeving en subsidiestromen die niet 
op elkaar afgestemd zijn. Wethouder Janssen en wethouder 
Timmermans werden door de heer Paul ’t Lam vakkundig geïn-
terviewd over het project Leven in het Dorp en de pilot WMO. Tij-
dens het ochtendprogramma werd ook het virtuele buurmeisje 
Ariadne, die rond 1 januari 2006 in de subregio komt wonen, 
geïntroduceerd. Zij gaat verhalen verzamelen en mensen ‘lin-
ken’. 

Uiteenlopende thema’s in workshops
Het middagprogramma bestond uit een vijftal parallel lopende 
workshops in Grashoek, Meijel en bij Daelzicht in Koningslust. 
De thema’s waren:
• Investeren in de infrastructuur: blijven wonen in de eigen wijk 
of dorp
• Maatschappelijke Ondersteuning: ervaringen van de proeftui-
nen WMO
• Kleinschalige wooninitiatieven voor mensen met beperkingen: 
mogelijkheden en beperkingen.
• Not in my backyard! Vermaatschappelijking is mooi, maar niet 
bij mij om de hoek.
• Vitalisering van dorpen: dialoog met de vrager en leefbaarheid.
Tijdens alle workshops hielden twee of drie personen een inlei-
ding waarna er levendig gediscussieerd werd over de kansen en 
bedreigingen.
De bijeenkomst was een groot succes. Met dit congres is op 
goede wijze invulling gegeven aan de eis van informatie- en ken-
nisoverdracht die aan de pilotstatus verbonden is.
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Staatssecretaris Clémence Ross-van Dorp ontvangt uit handen van wethouder 
Rinus Janssen de notitie “De balans van vijf jaar  Wonen-Welzijn-Zorg”. 

Kennisplatform 
 bewonersinitiatieven
Wens van Verenigingen 
Kleine  Kernen 
Zuid-Nederland
In Limburg zijn vele dorpsraden en andere bewonersinitiatief-
groepen actief. Al of niet in samenwerking met gemeenten en 
welzijnsinstellingen worden tal van nieuwe ideeën geboren. 
Dat leidt tot vele projecten en activiteiten. Tijdens de Lim-
burgse Dorpendag in mei van dit jaar bleek hoe belangrijk de 
uitwisseling van kennis en ervaringen over die projecten wordt 
gevonden. De leden van de VKKL willen vaker dan eens in de 
twee jaar, tijdens een dorpendag, met anderen van gedachten 
kunnen wisselen. In samenwerking met de verenigingen van 
kleine kernen in Noord-Brabant en Zeeland wil de VKKL een 
(digitaal) interactief kennisplatform voor dorpsraden opzetten. 
Dit Platform moet helpen om:

- het contact en de samenwerking tussen dorpsraden te stimule-
ren waardoor ideeën zich sneller verspreiden.

- Verbetering van de kennisuitwisseling tussen vrijwilligersorga-
nisaties en professionele organisaties en

- Enthousiasme kweken onder bewoners om met nieuwe initia-
tieven aan de slag te gaan. 

Onderdelen van het kennisnetwerk
Het kennisnetwerk moet gaan bestaan uit een aantal onderde-
len. Via de nieuwsvoorziening op maat worden de deelnemers 
persoonlijk geattendeerd op relevante nieuwsberichten op 
het gebied van wonen, zorg, welzijn uit landelijke, provinciale 
en lokale bronnen. De deelnemers kunnen zelf aangeven wat 
voor hen relevant is. Via een zoeksysteem op maat kunnen de 
gebruikers actief gericht zoeken in de database van het ken-
nisplatform. Hierdoor kan sneller datgene gevonden wat men 
zoekt. Gebruikers geven in een profiel aan welke behoefte zij 
hebben op het gebied van kennis en informatie. Er komt ook 
een vraag- en antwoordmodule. Deelnemers van het ken-
nisplatform kunnen straks on-line vragen stellen die worden 
doorgestuurd naar deskundigen op het betreffende onderwerp. 
De aangesloten desk undigen verplichten zich om binnen 48 
uur te reageren.

On-line bijeenkomsten bespaart kosten en tijd
Het kennisplatform bouwt een encyclopedie op van de infor-
matie en ervaringen over leefbaarheidsinitiatieven. Gebruikers 
kunnen pagina’s toevoegen maar ook pagina’s van anderen 
aanpassen. Om reiskosten en reistijd te besparen kunnen in 
de toekomst gebruikers via internet met elkaar van gedachten 
wisselen. Het kennisplatform biedt een aantal mogelijkheden 
voor deze on-line uitwisseling. Tevens is het de bedoeling 
rondom het kennisplatform activiteiten te organiseren zoals 
nieuwsgaring, “indebuurt”radio, On-line bijeenkomsten en 
themafestivals. 

Voor de financiering van het kennisplatform wordt een beroep 
gedaan op het Europese programma leader+ en de drie pro-
vincies. Zodra dit rond is wordt het PON-Tilburg gevraagd de 
uitvoering op zich te nemen.

Op 30 november was staastssecretaris mevrouw C. Ross 
opnieuw te gast in gemeenschapshuis de Ankerplaats te Gras-
hoek. Ditmaal om de aftrap mee te maken van het proefproject 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in de subregio 
Helden, Kessel, Maasbree en Meijel. Deze nieuwe WMO zal 
zoals het er nu naar uitziet begin 2007 van kracht worden. 
Gemeenten krijgen vanuit de WMO de verantwoordelijkheid 
voor allerlei vormen van zorg buiten instellingen. Nu nog 
wordt deze zorg bekostigd door de zorgverzekeraars. Maar na 
de invoering van de WMO krijgen de gemeenten budget hier-
voor en daarmee ook de regie over deze zorg. Het doel van de 
WMO is mensen in staat te stellen zo lang mogelijk in hun 
eigen omgeving te blijven wonen. Een breed pakket aan zorg- 
en welzijnsproducten, waaruit mensen afnemen wat ze nodig 
hebben, moet dit mogelijk maken.

Dialoog met het dorp
De sleutelbegrippen vanuit het project Leven in het Dorp zijn 
vraaggestuurd maatwerk, integraal, ontschotting en samenwer-
king. Het zijn deze woorden die voor de subregio Helden, Kes-
sel, Maasbree en Meijel de WMO maken tot “meer dan de wet 
alleen”. Een belangrijk uitgangspunt van de WMO is dat mensen 
en vooral specifieke doelgroepen als ouderen en gehandicapten, 
betrokken zijn bij de invulling van de wet. De leefbaarheidsdis-
cussies en de Dialoog met de Vrager (het onderzoek onder 55+ers 
en de Kernteams WWZ die in elk dorp zijn opgericht) zijn goede 
voorbeelden van hoe de mensen in de subregio betrokken zijn en 
een eigen stem hebben in de ontwikkelingen in hun eigen dorp 

Landelijk congres in  Grashoek 
was een succes

Samen Leven in Dorp, buurt of wijk

Staatssecretaris Ross verricht aftrap WMO pilot Helden
en omgeving. Op deze ingeslagen weg wordt voortgegaan onder 
de noemer Dialoog met het Dorp. Om de vier jaar willen Helden, 
Kessel, Maasbree en Meijel hun gevoerde beleid van maatschap-
pelijke ondersteuning toetsen en opnieuw onder de loep nemen. 
De informatie die de Dialoog met het Dorp oplevert gaat ook 
gebruikt worden door dorpsraden, belangengroeperingen en zor-
ginstellingen.

WMO is ook doen wat mensen echt willen
Na een inleiding door wethouder A. Timmermans van de 
gemeente Helden en portefeuillehouder van de pilot WMO en 
een toespraak van staatssecretaris C. Ross, werd in het toneel-
stuk “het Jasje”, onder regie van An Philipsen, uitgebeeld waarom 
het nu eigenlijk gaat. Het jasje als metafoor voor zorg en welzijn, 
aangemeten door professionele jasjesmakers maar zonder te 
luisteren naar de wensen van de klant zodat deze uiteindelijk 
ongelukkig rondloopt in een veel te krappe jas. Pas als zijn oude 
moeder, die niet betutteld wenst te worden, ten tonele ver-
schijnt, komt alles goed. Zij kent de wensen van haar zoon en 
heeft een mooie goed passende nieuwe jas voor hem. Vraagge-
stuurd maatwerk dus.
In de hierop volgende discussie, waaraan ook door de mensen 
uit de zaal actief werd deelgenomen, kwam met nadruk - juist 
vanuit de mensen zelf - naar voren dat de WMO vele kansen 
biedt maar alleen als geluisterd wordt naar wat de mensen wil-
len.
Zingende en dansende kinderen van de Grashoekse basisschool 
namen staatssecretaris C. Ross en wethouder A. Timmermans in 
hun midden mee het toneel op. Daar onthulden zij gezamenlijk 
een schilderij, gemaakt door een medewerkster van schildersate-
lier Oet de Verf. Dit schilderij van een gelukkig mens omgeven 
door zorgzame bijtjes symboliseert waar Helden, Kessel, Maas-
bree en Meijel, in het komende jaar mee bezig zullen zijn: een 
op de wensen van de mensen aangepaste leefbare omgeving die 
ook ruimte biedt aan diegenen die wat meer zorg behoeven. Wethouder Arno Timmermans en staatssecretaris Clémence Ross-van Dorp onthul-

len een schilderij van een medewerkster van schildersatelier Oet de Verf. 
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Koningsbosch is een van de 9 kernen 
van de gemeente Echt-Susteren. Dit 
grensdorpje ligt op 10 kilometer van de 
hoofdkern Echt, maar veel dichterbij, 
aan de overkant van de grens, liggen de 
buurgemeenten Waldfeucht en Selfkant. 
Deze “Europese” ligging is soms lastig 
maar biedt ook kansen voor Konings-
bosch. In het dorpsontwikkelingsplan 
worden enkele kenmerkende problemen 
maar ook de kansen van een grens-
dorp door de Dorpsraad Koningsbosch 
beschreven. 

Windmolenparken
Koningsbosch schijnt een ideale locatie te 
zijn voor de plaatsing van windmolens. 
Op 100 meter afstand van de grens ver-
schijnt op Duits grondgebied de ene na de 
andere windmolen. Inmiddels staat er een 
park van 32 molens nagenoeg grenzend 
aan het dorp. De inwoners van Konings-
bosch zijn niet  a-priori tegen windmolens 
op Nederlands grondgebied, maar pleiten 
voor aansluiting van een eventueel Neder-
lands windmolenpark op de bestaande 
Duitse parken. Vooralsnog loopt de Dorps-
raad met deze oplossing vast in geschei-
den bestuurlijke systemen en verschillen 
in planologische visies tussen Duitsland 
en Nederland.

Samenwerking politiekorpsen
Het jongerencentrum in Koningsbosch 
organiseert activiteiten voor de jeugd van 
16-20 jaar die ook erg in trek zijn bij de 
jeugd uit de Duitse grensstreek. Vooral op 
vrijdagavond kan het jongerencentrum 
zich verheugen in een massale Duitse 
belangstelling. In het verleden leidde dit 
wel eens tot overlast voor omwonenden. 
Op initiatief van de gemeente Echt-Suste-
ren zijn hierover afspraken gemaakt met 
het bestuur van het jongerencentrum, 
het jongerenwerk en de Nederlandse en 
Duitse politie. De goede samenwerking 
tussen beide politiekorpsen heeft geleid 
tot het terugdringen van de overlast.

Grensoverschrijdende voorzieningen
In het dorpsontwikkelingsplan Konings-
bosch is het plan opgenomen om het 
ouderensteunpunt uit te breiden met een 
dagverzorging. Maar Koningsbosch heeft 
te weinig potentiële deelnemers om die 
uitbreiding te realiseren. Uit de contacten 
met de gemeente Selfkant is gebleken dat 
een dagverzorgingsproject in Konings-
bosch voor zowel Nederlandse als Duitse 
ouderen uit de aangrenzende gemeenten 
een meerwaarde kan hebben. Maar de 
zorg voor ouderen in Duitsland is anders 

dan in Nederland. Het aanbod van voor-
zieningen verschilt maar ook de financie-
ring. Toch onderzoekt een initiatiefgroep 
van de Dorpsraad, de Thuiszorg, Orbis, het 
welzijnswerk met het Alterheim uit Self-
kant en de Thuiszorg uit Waldfeucht of de 
verschillen overbrugd kunnen worden. Dit 
initiatief kan misschien leiden tot het eer-
ste Europese dagverzorgingsproject voor 
ouderen uit de grensstreek van Duitsland 
en Nederland.
 
Een soortgelijke situatie dient zich ook 
aan met de in Koningsbosch gevestigde 
peuterspeelzaal. Het aantal aanmeldingen 
van peuters uit Koningsbosch en Maria-
hoop loopt terug en inkrimping van de 
peuterspeelzaal is op termijn onontkoom-
baar. In het dorpsontwikkelingsplan wordt 
daarom gepleit voor het openstellen van 
de peuterspeelzaal voor Duitse kinderen 
uit de aangrenzende dorpen. 

Woningbouw
Met woningen zie je de omgekeerde 
beweging. De laatste jaren hebben veel 
inwoners van Koningsbosch hun heil 
gezocht in het nabijgelegen Duitse Saef-
felen. De woningen die te koop staan in 
Koningsbosch zitten in een veel te hoge 
prijsklasse en nieuwbouw van betaalbare 
woningen is het afgelopen decennium 
verwaarloosd. 
De kinderen van de voormalige inwoners 
gaan wel in Koningsbosch naar school en 
nemen veelal deel aan het Koningboscher 
verenigingsleven.

Zandafgravingen
Koningsbosch kent van oudsher zand-
winning. De bestaande groeves raken 
uitgeput, De zand- en grindboeren hebben 
van de Duitse autoriteiten toestemming 
gekregen voor afgravingen ten zuiden van 
Koningsbosch nabij Havert. Het trans-
port van het afgegraven zand mag niet 
over Duits grondgebied plaatsvinden. 
De omliggende Duitse dorpen zouden 
daardoor overbelast worden door zwaar 
vrachtverkeer. Het transport vindt nu 
noodgedwongen plaats door de kern van 
Koningsbosch die toch al zwaar te lijden 
heeft onder de drukke verbinding naar de 
oostelijke mijnstreek. 

Verschillen in wetgeving, beleid en cultuur 
maken het voor de Dorpsraad Konings-
bosch soms extra complex om oplossin-
gen te bereiken. De dorpsraad zal in ieder 
geval proberen om de geboden kansen te 
benutten die de grensstreek ook biedt.

Koningsbosch
Belemmeringen en kansen in de grensstreek

Eerste 
 Plattelands 
Parlement een 
succes
Ruim 300 plattelanders hebben op 8 okto-
ber deelgenomen aan het eerste Platte-
landsParlement in Voorthuizen. De 
organisatoren verwachten dat het Plat-
telandsParlement zal uitgroeien tot een 
grote manifestatie en een rechtstreekse 
dialoog tussen plattelandbewoners en 
‘Den Haag’. Burgers geven aan wat er 
leeft op het platteland en ministers en 
kamerleden luisteren. Aan dit eerste 
plattelandsparlement hebben tien 
kamerleden deelgenomen. De ministers 
en staatssecretarissen waren verhin-
derd. Enkele adviezen en voorstellen 
die de kamerleden hebben meegekre-
gen, worden in dit artikel aangestipt.

WILG gaat niet vergenoeg
In de Wet Inrichting Landelijk Gebied 
(WILG) krijgen provincies meer bevoegd-
heden. Veel Dorpsraden vinden dit niet 
ver genoeg gaan. Om bewoners daad-
werkelijk zeggenschap te ge ven over 
hun gebied moet er verder doorgede-
centraliseerd worden naar gemeenten. 
Gemeenten kunnen er op hun beurt voor 
zorgen dat bewonersgroepen zelf met 
een bepaald budget investeren in hun 
gebied. Binnenkort wordt de WILG in de 
tweede kamer besproken.

Successierechten 
Ook wordt binnenkort een voorstel 
gedaan om de belastingregels te herzien 
voor successierechten over giften aan 
dorpshuizen. Dorpshuizen moeten nu 
het volle pond belasting over de bijdra-
gen betalen terwijl bijvoorbeeld giften 
aan kerken belastingvrij zijn. Kamerle-
den hebben dit onderwerp reeds aan de 
orde gesteld.

Openbaar vervoer
Het openbaar vervoer in het landelijk 
gebied wordt voor verschillende voorzie-
ningen georganiseerd door middel van 
een beltaxi. De taxiwetgeving is echter 
een struikelblok omdat vrijwillige chauf-
feurs hier niet van vrijgesteld worden en 
een chauffeursdiploma moeten halen. 
De op het PlattelandsParlement aanwe-
zige kamerleden zullen de taxiwet onder 
de aandacht brengen. 

De bedoeling is dat het plattelandsparle-
ment op provinciaal niveau een vervolg 
krijgen. Zoals vermeld op de voorpagina, 
organiseert de VKKL in samenwerking 
met Horst aan de Maas op 10 juni 2006 
het eerste provinciaal plattelands parle-
ment.

Dit najaar is ZijActief Limburg gestart met 
themabijeenkomsten onder de titel ‘hand 
in hand voor een leefbaar Platteland’. Veel 
leden van de vrouwenorganisatie ervaren 
dagelijks dat de leefbaarheid onder druk 
staat. Daarom hebben ZijActief en destijds 
de Limburgse Vrouwenbeweging in het 
verleden ook aandacht besteed aan het 
thema leefbaarheid.
ZijActief Limburg is wederom aan de 
slag gegaan met de leefbaarheid in de 
dorpen. “Wij laten het er niet bij zitten”, 
aldus Marion Vreuls en Tiny Reijnders 
van ZijActief Limburg die het project heb-
ben opgezet. De knelpunten van 15 jaar 
geleden zijn de knelpunten van nu. Met 
het project “Wij Actief in de buurt” wil-
len we bijdragen aan de leefbaarheid. 
De deelname van vrouwen op lokaal 
niveau in commissies, dorpsraden en aan 
overlegtafels willen we stimuleren. De 
afdelingen hebben het advies gekregen 
de thema-avond “hand in hand voor een 
leefbaar platteland” open te stellen voor 
alle belangstellenden. In het bijzonder 
wordt geadviseerd om de dorpsraad uit te 
nodigen. Maar niet alle dorpen beschikken 
over een dorpsraad.  

Leefbaarheid, daar zorg je samen voor
Tijdens de avond komt aan de orde wat is 
leefbaarheid voor ons, welke ontwikkelin-
gen  zijn van belang voor de leefbaarheid, 
Welke kansen liggen er om de leefbaar-
heid te vergroten. Belangrijk onderdeel 
is hoe kunnen we kansen die er zijn 
benutten. Wie hebben we daarvoor nodig 
maar vooral wat kunnen we zelf. Aan het 
einde van de avond word er mogelijk een 
concreet punt benoemd om op te pakken 
om de leefbaarheid te vergroten. Door de 
VKKL wordt ook een korte presentatie 
gegeven over het belang van een dorps-
raad. Een leefbare omgeving is van belang 
voor iedere bewoner van het dorp. Samen 
draag je daar zorg voor. Het parool van 
Marion Vreuls en Tiny Reinders van de 
Projectgroep Wij Actief in de buurt  is dan 
ook “WijActief, hand in hand voor een 
leefbaar platteland”.
Nadere inlichtingen over deze themabij-
eenkomsten kunnen worden ingewonnen 
bij: ZijActief Limburg 0475- 381777.

Eerste Themabijeenkomst  hand in hand 
voor een leefbaar platteland in Nuth

Dinsdag 18 oktober vond in Nuth de eerste thema-avond plaats van ZijActief met 
medewerking van de VKKL. Dit was tevens een proef voor de avonden die in 2006 
door de hele provincie zullen plaatsvinden. In het kleine zaaltje in Nuth kwamen de 
tongen goed los. De flap-over stond binnen enkele tellen vol met kreten die de leden 
van ZijActief Nuth belangrijk vinden:
veiligheid; voorzieningen als bank, postkantoor, winkels, openbaar vervoer; buren 
contact; medische zorg; woonvoorzieningen; tolerantie;  ouderenzorg; schone woon-
omgeving; speeltuin; trefcentrum; culturele evenementen; groenvoorzieningen; 
goede voorlichting; scholen; verenigingen.

De kern Nuth heeft veel voorzieningen. De leden van ZijActief zouden het pret-
tig vinden als er meer parkeergelegenheden bij de winkels zouden komen en als 
er meer politiecontroles s‘avonds zouden zijn van de hangjeugd. In de omliggende 
kernen van Nuth is het voorzieningenniveau veel lager. Als voorbeeld werd Vaesrade 
genoemd waar men zelfs geen busvervoer meer heeft. Gelukkig hebben de bewoners 
van deze kern er wel voor kunnen zorgen dat de school behouden bleef. Rinus Jans-
sen, bestuurslid van de VKKL, heeft vervolgens een korte uitleg gegeven over een 
dorpsraad, die men in Nuth niet heeft. 
Conclusie van de avond was dat ZijActief Nuth graag betrokken wil worden bij het 
maken van nieuw beleid in de gemeente. Daarbij werd ook gewezen op zaken die 
inwoners persoonlijk aangaan, zoals de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteu-
ning.

Hand in hand voor een 
leefbaar platteland
Zijactief Limburg organiseert Themabijeenkomsten

Dorpsraad Koningsbosch
Math Cuypers, Havertestraat 81 B, 
6101 AP Koningsbosch. Tel. 0475-301520. 

Kerk van Koningsbosch met op de achtergrond een Duits 
windmolenpark

Zandtransporten zorgen voor extra verkeersbelasting in 

Koningsbosch.

Het klooster van Koningsbosch is volgens de Dorpsraad 

geschikt voor het dagverzorgingsproject voor Duitse en 

Nederlandse ouderen.



Professionele kennis
Door ervaringsdeskundigen in te schake-
len via Vitaal Kapitaal wordt professionele 
kennis in huis gehaald. De medewerkers 
van Vitaal Kapitaal zijn vrijwilligers. De 
kosten van hun adviezen en begeleiding 
blijven daarom ook beperkt tot de werke-
lijk gemaakte uitgaven zoals reiskosten. 
De Stichting Vitaal Kapitaal wordt finan-
cieel ondersteund door de Provincie Lim-
burg. Vrijwilligersorganisaties, dorpsraden 
en (semi) overheid kunnen Vitaal Kapitaal 
rechtstreeks benaderen met vragen en 
ideeën:  
Stichting Vitaal Kapitaal
P/a Provincie Limburg, kamer L.1.068
Postbus 5700
6202 MA Maastricht
tel. 043-3897831
www.vitaalkapitaallimburg.nl
email: info@vitaalkapitaallimburg.nl

Veel dorpsraden en verenigingen heb-
ben vaak mooie ideeën en voorstellen. 
Maar soms is niet alle kennis en erva-
ring voorhanden om die ideeën daad-
werkelijk uit te voeren. De in september 
opgerichte Stichting Vitaal Kapitaal kan 
dan uitkomst bieden. Vitaal Kapitaal is 
opgericht om de “knowhow” van gepen-
sioneerde medewerkers van Limburgse 
gemeenten, de Provincie en andere 
organisaties te bundelen en beschikbaar 
te stellen voor projecten en activiteiten 
in de Limburgse samenleving. Met hun 
kennis ondersteunen zij tijdelijk vrijwil-
ligersorganisaties. 

Het gaat hierbij niet om kennis die te 
koop is bij adviesbureaus of die vastligt in 
documenten. Het gaat vooral om de com-
binatie van kennis en ervaringen vergaard 
door langdurig werken en die vaak alleen 
van persoon op persoon overdraagbaar is. 
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 Van de bestuurstafel VKKL...

Kopij Kleine 
Kernen Krant
Voor de Kleine Kernen Krant, kunt u 
ook een bijdrage leveren. Is er in uw 
dorp iets actueel op het gebied van 
leefbaarheid bijvoorbeeld een nieuw 
gemeenschapshuis, een servicewinkel 
die wordt opgestart, vrijwilligers die 
zich inzetten voor de leefbaarheid en 
zorg voor de samenleving? Maak er dan 
een kleine stukje van en stuur dit naar 
het secretariaat van de VKKL. Het kan 
ook zijn dat er iets bijzonders speelt in 
uw omgeving waarvan u vindt dat dit 
ook interessant kan zijn voor andere 
dorpsraden of gemeenten, stuur dan 
uw artikeltje indien mogelijk met foto 
naar de redactie van de Kleine Kernen 
Krant.. 

Tiny Reijnders, 
redactie Kleine Kernen Krant Limburg 

Vitaal Kapitaal van start

Tijdens de laatste bestuursvergadering 
in 2005 heeft  Harrie Philipsen  afscheid 
genomen van het bestuur van de Lande-
lijke Verenging van Kleine Kernen. Harrie 
heeft 30 jaar de belangen van de Lim-
burgse Kleine kernen op landelijk niveau 
behartigd. Met veel voldoening kijkt hij 

terug op de uiteindelijke erkenning van de 
LVKK door het ministerie. Daardoor kon 
de landelijke vereniging drie jaar geleden 
haar organisatie professioneel inrichten. 
In het bestuur van de LVKK wordt Limburg 
nu vertegenwoordigd door Ben van Essen, 
voorzitter van de VKKL.

Landelijk bestuur neemt afscheid van 
boegbeeld Limburgse kleine kernen

Het bestuur van de VKKL wenst allen die 

betrokken zijn bij een vitaal platteland 

en de leefbaarheid van de kleine 

kernen in Limburg een 

gezond en gelukkig 

2006


