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Het eerste PlattelandsParlement Limburg is inmiddels succesvol verlopen.
Ongeveer 150 mensen hebben op 10 juni
de weg naar Griendtsveen gevonden.
Verspreid over verschillende locaties in
het dorp hebben dorpsraden, provinciale
bestuurders en overige geïnteresseerden
met elkaar gesproken over uiteenlopende thema’s. Deze gesprekken vormden de basis voor het Dorpsakkoord
Limburg 2006. In dit Dorpsakkoord zijn
samenwerkingsafspraken met de provincie vastgelegd. In deze Kleine Kernen
Krant zullen we verslag doen van het
PlattelandsParlement.
Zowel gouverneur Frissen als burgemeester Van Rooij (Horst aan de Maas) hielden
een inspirerende inleiding, waarin ze het
belang van dorpsorganisaties benadrukten. Ook in de daaropvolgende discussie
met de aanwezige gedeputeerden werd
het belang van dergelijke organisaties nog
eens onderstreept. Halverwege de ochtend
vertrokken de deelnemers te voet naar
locaties in Griendtsveen om in kleine
groepen gesprekken te voeren over verschillende thema’s.

Na een stevige lunch meldden de deelnemers zich weer bij het gemeenschapshuis.
Daar werd per thema een boodschap naar
de provincie gepresenteerd, waarna de
aanwezige statenleden hierover in discussie gingen. Hoewel de statenleden niet
het achterste van hun tong lieten zien,
bleken er voldoende aanknopingspunten
voor afspraken met de provincie te zijn.
Na afloop van de discussie ondertekenden
Ben van Essen namens de VKKL en gedeputeerde Ger Driessen namens de Provincie het eerste Dorpsakkoord Limburg.
Iedereen sprak naderhand over een
uitermate goed verlopen en nuttige bijeenkomst. De VKKL wil nogmaals alle
betrokkenen bedanken voor hun bijdrage.
Dank gaat ook uit naar de inwoners van
Griendtsveen, die iedereen op inspirerende wijze hebben ontvangen en rondgeleid en daarmee hebben laten zien waar
een klein dorp groot in kan zijn.
In 2008 hoopt de VKKL weer een Limburgs
PlattelandsParlement te organiseren. De
VKKL zal tot die tijd toezien op het uitvoeren van de afspraken die in het dorpsakkoord zijn vastgelegd.

De gouverneur van Limburg, de heer Frissen, opent het PlattelandsParlement.
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cie met vertrouwen en respect, actief
naar de jeugd toe op hun eigen plek.
De Provincie zet haar middelen en
mogelijkheden in om leven, wonen
en werken van jongeren in de kleine
kernen zo aantrekkelijk mogelijk te
maken.
Ouderen
8. De Provincie stimuleert: in samenspraak met bewoners de bouw van
ouderenwoningen en de bereikbaarheid van zorgvoorzieningen en voldoende welzijnsvoorzieningen voor
ouderen (wonen, welzijn, zorg).

Burgemeester Van Rooij en gouverneur Frissen worden geïnterviewd door Bets van der Heijden.

Algemeen
1. De dorpsbewoners van Limburg
(vertegenwoordigd door de VKKL) en
het provinciaal bestuur van Limburg
spreken af dat zij de leefbaarheid van
de dorpen in Limburg verder versterken. In 2008 is er opnieuw een Plattelands Parlement Limburg, waarin we
kijken naar de bereikte resultaten en
nieuwe afspraken maken. Tussentijds
houden de Provincie en VKKL elkaar
structureel op de hoogte van nieuwe
ontwikkelingen op het platteland.
2. De Provincie en de VKKL ontwikkelen
gezamenlijk en in samenwerking
met gemeenten, een provinciaal
Kleine Kernenbeleid.
3. De Provincie stelt per regio een centraal, laagdrempelig aanspreekpunt
in, waar bewonersinitiatiefgroepen
terecht kunnen met vragen en
ideeën.
Wonen op het platteland
4. De Provincie zet haar beleid voort om
meer ruimte te geven aan maatwerk
voor woningbouw in de kleine kernen. Samen met gemeenten zoekt de
Provincie creatief naar verdere mogelijkheden (ruimtelijk en financieel)
om de woningbouw in de kleine kernen te laten aansluiten op de lokale
behoeften, die in samenwerking met
Dorpsraden zijn vastgesteld.
Voorzieningen op het platteland
5. Bundeling en bijzondere combinaties van voorzieningen in dorpen

zullen verder gestimuleerd worden
door de provincie en de VKKL. Samen
met de VKKL voert de provincie een
onderzoek uit naar de behoefte aan
ondersteuning van (initiatieven voor)
gemeenschapsaccommodaties.
Toekomstvisie voor het dorp
6. De Provincie en de VKKL stimuleren en
ondersteunen gemeenten en dorpsraden bij het samenstellen en uitvoeren
van dorpsplannen (zowel kern als
buitengebied). Daarbij hoort een eigen
visie op wonen. Het initiatief ligt bij
Dorpsraden, die ook betrokken worden
bij de uitvoering.
Jongeren
7. Voor haar jeugdbeleid gaat de provin-

Openbaar vervoer
9. De Provincie bewaakt de uitvoering
en kwaliteit van het openbaar vervoer op het platteland volgens de
onlangs gevolgde aanbesteding. De
kleine kernen worden bediend met
betaalbaar vervoer op maat.
Vrijwilligers op het platteland
10. De Provincie zorgt op provinciaal
niveau voor een goede ondersteuningsstructuur om vrijwilligersorganisaties deskundiger te maken. De
VKKL maakt daar deel van uit.
De VKKL en de Provincie Limburg zullen
zich maximaal inspannen om dit Dorpsakkoord Limburg 2006, tezamen met de
voorstellen in de bijlage, uit te voeren.
Aldus overeengekomen te Griendtsveen,
op 10 juni 2006:
Namens het Provinciebestuur Limburg
L. Frissen, Gouverneur
Namens de VKKL,
B. van Essen, voorzitter

Ben van Essen (VKKL) en gedeputeerde Ger Driessen (Provincie Limburg) ondertekenen het Dorpsakkoord.

Verslag Themagesprekken
PlattelandsParlement
Thema 1
Wonen: zonder woningbouw heeft het dorp
geen toekomst
In de voormalige Turffabriek stond het
onderwerp Wonen in de dorpen centraal.
Met name de noodzaak van woningbouw
werd door de deelnemers aan de orde
gesteld. De bouw van nieuwe woningen
kan bijdragen aan het instandhouden van
voorzieningen, maar moet niet gezien
worden als wondermiddel. De bouw van
woningen mag daarom geen doel op zich
zijn.

De aanwezigheid van voldoende woningen voor een brede doelgroep is vaak indirect van invloed op de leefbaarheid van
het dorp. Een combinatie van stagnerende
woningbouw en onevenwichtige leeftijdsopbouw kan gevolgen hebben voor het
voortbestaan van de basisschool, het verenigingsleven en voorzieningen voor zorg
en levensonderhoud. Tijdens de discussie
werd geconstateerd dat in Limburg met
name de regelgeving rond de stankcirkels
en Ruimte voor de Rivier de mogelijkheden voor woningbouw danig belemmeren.
Deze regelgeving zet soms hele dorpen
op slot. Dorpen als Middelaar en Rimburg
zijn daar goede voorbeelden van.
Een veel belangrijkere eis dan de hoeveelheid woningen is de kwaliteit van
de woningen. Al jaren klinkt de roep om
meer woningen voor starters en ouderen.
Volgens de deelnemers is een evenwichtige leeftijdsopbouw belangrijk voor de
leefbaarheid van de kleine kernen. Woningen voor starters zijn nog steeds niet
voldoende aanwezig of zijn te duur. Voor
ouderen is vraag naar meer woonruimte

gekoppeld aan zorg aan huis. Ook het
hergebruik van agrarische bebouwing voor
woningbouw is een actueel onderwerp.
Ter afsluiting van het gesprek werd
geconcludeerd dat er geen standaardoplossing is voor bouwen in de dorpen. Dit
betekent voor ieder dorp maatwerk en
een gedegen onderzoek. Een dorpsplan of
DOP kan een handig instrument zijn om
te bepalen of, waar en hoe er gebouwd kan
worden in het betreffende dorp. De VKKL
zal gemeenten moeten overtuigen om de
inwoners – waar mogelijk via de dorpsraad – bij de ontwikkeling van woningbouw te betrekken.

Thema 2
Het gemeenschapshuis: kloppend hart
van het dorp
In het pas gerenoveerde gemeenschapshuis van Griendtsveen werd – waar anders
– het onderwerp gemeenschapshuizen
besproken. Het gemeenschapshuis werd
door de deelnemers ook wel het kloppend hart van het dorp genoemd. Het is
een plek waar mensen bij elkaar kunnen
komen. In steeds meer gevallen biedt het
ook plaats aan tal van voorzieningen.
Een dergelijk multifunctioneel centrum
gedijt met name goed in de kleinere kernen, waar zelfstandige voorzieningen weinig tot geen bestaansrecht hebben. In de
grote kernen zal een gemeenschapshuis
meer moeten concurreren met de aanwezige horeca en verenigingsgebouwen.
Gemeenschapshuizen kunnen volgens de
deelnemers ruimte bieden aan een uiteenlopend aanbod van voorzieningen en
verenigingen. Voor iedere kern verschilt
dit aanbod. Regelmatig onderzoek moet
inzicht geven in de actuele wensen. De

meerwaarde van een gemeenschapshuis
of MFC wordt vergroot als de ruimtes
flexibel kunnen worden gebruikt. Door de
vaak niet-commerciële doelstelling en de
beschikbaarheid van subsidies kunnen
gemeenschapshuizen vaak lagere tarieven
aanbieden. Concurrentievervalsing moet
voorkomen worden. Gemeenschapshuizen moeten daarom goede afspraken
maken met andere voorzieningen en verengingen, de lokale middenstand en de
gemeente.
De provincie stimuleert het bundelen van
voorzieningen in multifunctionele centra,
brede scholen en servicewinkels. De vaak
vrijwillige beheerders lopen echter tegen
het probleem aan dat zij onvoldoende
kennis hebben van de eisen en regelgeving die gelden voor dergelijke voorzieningen. Provincie en gemeenten zouden
daarom ook op het gebied van de regelgeving en exploitatie ondersteuning moeten
aanbieden. Deze partijen zouden ook een
rol kunnen spelen in het vereenvoudigen
van regelgeving en het vergunningenstelsel en hun leges.

Thema 3
Werken vanuit onze
eigen toekomstvisie
voor het dorp
De gesprekken in Herberg de Morgenstond
stonden met name in het teken van visieen projectontwikkeling. Verschillende
dorpen in Limburg hebben de afgelopen
jaren gewerkt aan het opstellen van een
DorpsOmgevingsProgramma (DOP). Het
DOP is een visie op de ontwikkeling van
het dorp, vertaald in projectvoorstellen.
Daarbij is het belangrijk zowel aandacht
te schenken aan de ontwikkeling van de
kern alsook aan die van het omliggende
buitengebied. De belangrijkste succesfactor voor een DOP is volgens de deelnemers het feit dat het de visie van het
dorp zelf is. Dit eigen initiatief vergroot
het draagvlak om later vanuit het DOP te
werken aan projecten die bijdragen aan
de ontwikkeling van het dorp.
Hoewel uit de gesprekken blijkt dat DOP’s
vaak weinig nieuwe feiten aan het licht
brengen, ziet iedereen het belang in van
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Vervolg verslag Themagesprekken PlattelandsParlement
vertrekken om te gaan studeren of om te
genieten van de uitgaansmogelijkheden.
Na hun studie blijkt een deel van de jongeren toch weer terug te willen naar het
platteland. Naast natuur, ruimte en rust
maakt ook een algemeen veiligheidsgevoel het platteland aantrekkelijk. Er
moeten in de dorpen dan wel voldoende
betaalbare woningen beschikbaar zijn.

Leden van dorpsraden in discussie met statenleden tijdens het PlattelandsParlement.

een dergelijk document. Het is een uitstekende manier om de wensen en ideeën
van bewoners in kaart te brengen en
structureel aan de leefbaarheid van het
dorp te werken. Een DOP bevat om die
reden een agenda met projectvoorstellen
en een prioritering. Het maakt de “dromen” van het dorp al een stuk concreter.
De uitvoering van projectvoorstellen uit
de DOP’s komt echter moeizaam op gang.
Vooral een gebrek aan financiële middelen lijkt de oorzaak te zijn. Ook bestaan
er bij dorpen en gemeenten verschillende
verwachtingen over de uitvoering van het
DOP. Het is daarom van belang om al in
een vroeg stadium afspraken te over de
uitvoering van de gestelde doelen. Dorpen
moeten daarbij ook hun eigen verantwoordelijkheid niet uit het oog verliezen.
Als logisch vervolg op de stimuleringsregeling DOP’s zou de provincie de dorpsraden ook op het gebied van de uitvoering
kunnen ondersteunen. Dit kan door middel van advies, begeleiding en subsidie.
Een dergelijke regeling moet samen met
de gemeenten worden opgesteld. De uitkomsten van het DOP kunnen tevens door
de provincie worden opgenomen in het
Afsprakenkader vitale kernen en buurten
dat ze afsluit met gemeenten.
Het is volgens de deelnemers noodzaak
dat zowel de provincie als de gemeenten
beschikken over een visie op de kleine
kernen. Op provinciaal niveau zou dit
kunnen resulteren in een provinciaal of
regionaal aanspreekpunt voor dorpsraden
en plattelandsprojecten. Dit loket kan
hulp bieden bij het opzetten en financieren van projecten. Op gemeentelijk
niveau is zo’n centraal aanspreekpunt – in
de vorm van een ambtenaar en een wethouder – ook gewenst. Eventueel zou de
lokale welzijnsorganisatie hier ook een rol
in kunnen spelen.

De deelnemers wijzen ook op het belang
van de VKKL als provinciale koepel voor
dorpsraden. Ook De VKKL zal de dorpsraden in de toekomst moeten blijven helpen
bij het opstellen van DOP’s.

Thema 4
Jongeren: hoe leuk is
het om jong te zijn op
het platteland
De Jongerenbus van Synthese was het
decor van het themagesprek over jeugd
en jongeren op het platteland. Tijdens het
gesprek kwam naar voren dat jongeren
– hoewel ze op het platteland voldoende
ruimte hebben om zich te ontwikkelen
en te vermaken – veelal naar “de stad”

Jongeren voelen zich op hun eigen manier
heel betrokken bij en verantwoordelijk
voor hun leefomgeving. Ze willen daarom
ook gehoord worden en meedenken over
de leefbaarheid op het platteland. Jongeren leven echter vooral in het nu en
kijken niet zo ver de toekomst in. Het
verwachtingspatroon van dorpsbewoners
en de overheid moet hierop worden aangepast. Formele vergaderingen, ambtelijk
taalgebruik en beleidsnota’s passen daar
niet bij. Dorpsraden en overheden zullen
de jongeren actief moeten opzoeken en in
hun eigen omgeving het gesprek met ze
aangaan. Het is daarbij belangrijk om jongeren serieus te nemen, interesse te tonen
en vertrouwen in ze te hebben.
Het beeld is ontstaan dat jongeren op het
platteland vooral problemen veroorzaken,
overmatig alcohol en drugs gebruiken,
weinig betrokken zijn bij hun omgeving
en massaal wegtrekken uit de dorpen. Dit
beeld berust volgens de vertegenwoordiger van de jongeren op misverstanden
die voortkomen uit gebrek aan communicatie. Vooral de sociale controle in de
kleine kernen voorkomt een dwaling op
het verkeerde pad. Ondanks, of misschien
wel juist door de ruimte die jongeren hebben op het platteland om kattenkwaad
uit te halen en te experimenteren, komt
het volgens de jongeren uiteindelijk vaak
helemaal goed met hen.

de reële vraag is. In sommige gevallen zou
vrijwilligersvervoer een oplossing kunnen
bieden. In Kessel wordt hier al enige tijd
ervaring mee opgedaan.

Thema 5

Thema 6

Ouderen: het groene
platteland kleurt grijs

Is openbaar vervoer
een recht?

In de Morgenstond werd ook gesproken
over het thema Ouderen. Een leefbaar dorp
is volgens de deelnemers aan dit themagesprek gebaat bij een evenwichtige verdeling van de verschillende leeftijdsgroepen.
Veel activiteiten steunen op de aanwezigheid van vitale en ondernemende ouderen.
Om deze ouderen in de dorpen te houden,
zal volgens de deelnemers met name wat
gedaan moeten worden aan de bereikbaarheid van voorzieningen en de aanwezigheid van geschikte huisvesting. Met name
voor de 75-plussers is dit een probleem,
de “jonge” ouderen zijn vaak nog vitaal en
voldoende mobiel.

In Basisschool De Driehoek vonden twee
themagesprekken plaats, waaronder die
over het thema Openbaar Vervoer. Hoewel
het OV pas opnieuw is aanbesteed door
de provincie, bleek er toch nog voldoende
stof tot discussie. De deelnemers constateerden dat het openbaar vervoer nog
altijd van groot belang is voor het platteland. Hoewel veel mensen over eigen
vervoer beschikken blijkt dat scholieren,
ouderen en gehandicapten uit de dorpen
nog aangewezen zijn op het openbaar
vervoer.

Volgens de aanwezigen kan de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning een
belangrijke rol spelen als het gaat om de
bereikbaarheid van voorzieningen voor
zorg en levensonderhoud. Een voorbeeld
als zorg aan huis kan betekenen dat ouderen langer in het dorp kunnen blijven
wonen. Bundeling van voorzieningen in
multifunctionele accommodaties kan er
voor zorgen dat bepaalde voorzieningen
voor ouderen in stand kunnen worden
gehouden.
Een ander gemis in veel kleine kernen
is het gebrek aan passende huisvesting.
Ouderen hebben vaak specifieke wensen
en eisen ten aanzien van hun woning. In
steeds meer dorpen verschijnen kleinschalige woonzorgprojecten.

De provincie heeft de wettelijke taak om
het openbaar vervoer op haar grondgebied
te regelen. Met de nieuwe aanbesteding
heeft de provincie zich ten doel gesteld
om alle kernen te ontsluiten met openbaar vervoer. Het “vervoer op maat” en
de regiotaxi’s vallen buiten deze doelstelling, omdat dit primair een taak is van
gemeenten.
Het begrip “volledige ontsluiting” werd
door de deelnemers als erg subjectief
ervaren. Dit kan immers betekenen dat er
slechts één of twee keer per dag een bus
rijdt. Deze frequentie is lang niet altijd
toereikend om te kunnen spreken van een
goede ontsluiting. Voor iedere kern zou
daarom onderzocht moeten worden wat

Ontsluiting betekent ook een op elkaar
aansluitend netwerk van bus- en treintrajecten. Met de nieuwe aanbesteding lijkt
dit goed geregeld te zijn. In de grensgebieden (zowel met de omliggende landen
als met de aangrenzende provincies) blijkt
toch lang niet altijd een goed op elkaar
aansluitend netwerk beschikbaar te zijn.
Dit leidt in een aantal gevallen tot onrendabele trajecten. Tijdens de discussie werd
daarom ook opgeroepen tot betere samenwerking en afstemming met “de buren”.
Ook de huidige tarieven voor openbaar
vervoer zijn veel deelnemers een doorn in
het oog. Trajecten op het platteland kennen meer zones en zijn daardoor relatief
duur. Ook de regiotaxi’s maken gebruik
van deze zonering. Voor een betaalbaar
openbaar vervoer op het platteland zouden deze zones groter moeten worden. Dit
maakt het openbaar vervoer op het platteland aantrekkelijker.

Thema 7
Hoe vrijwillig houden
we het vrijwilligerswerk?
In De Driehoek werd ook het thema Vrijwilligerswerk besproken. De deelnemers
tijdens dit gesprek waren het er over eens
dat de vrijwilligers het cement vormen
voor de leefbaarheid in de kleine kernen.
Alleen al in Griendtsveen ligt het aantal
vrijwillige functies hoger dan het aantal
inwoners in het dorp. Inwoners vervullen
dus meerdere functies als vrijwilliger. De
deelnemers typeren het vrijwilligerswerk
in hun dorp als volgt: Er wordt veel werk
verzet, het zijn vaak ouderen, er is weinig
deelname van jongeren en er is weinig
nieuwe instroom.

Door middel van een “foto” van het dorp
kan een beeld geschetst worden van de
huidige situatie, de wensen en de mogelijkheden rond voorzieningen en huisvesting van ouderen. Op basis van een
dergelijke inventarisatie kan per kern een
woonvisie op maat worden gemaakt.
Een ander onderwerp dat aan de orde
kwam was de communicatie tussen jong
en oud. Onderling contact en samenwerking kan de sociale cohesie en het begrip
voor elkaars situatie vergroten.

Basisschool De Driehoek vormde het decor voor twee themagesprekken.
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Vervolg
verslag Thema gesprekken
PlattelandsParlement
Uit het gesprek bleek dat behoud van
vrijwilligers voor veel verenigingen een
noodzaak is. Actieve vrijwilligers moeten
daarom gekoesterd en gewaardeerd worden voor hun inzet. Verenigingen zouden
daarnaast actief kunnen werven onder
nieuwe inwoners en open moeten staan
voor ideeën van de jeugd. Door een duidelijk onderscheid te maken tussen bestuurstaken en doe-taken en tussen taken met
grote verantwoordelijkheden en korte
inzetten, kan uit een breder bestand vrijwilligers geworven worden. Mensen zijn
sneller bereid om zich voor een duidelijk
afgebakend project of activiteit in te zetten.
Hoewel het aantal verenigingen in Limburgse dorpen hoog is, valt het op dat
er weinig wordt samengewerkt tussen
verenigingen. De besturen steken veel
tijd in organisatorische zaken die door
samenwerking efficiënter kunnen worden
opgepakt. Zo zou er meer tijd in daadwerkelijke activiteiten kunnen worden
gestoken. De autonomie en de invloed van
de grotere verenigingen werkt geregeld
belemmerend om tot goede samenwerking te komen. Door kennis en ervaringen
uit te wisselen worden de verenigingen
sterker en kunnen oude patronen doorbroken worden.
De deelnemers constateerden verder dat
er steeds meer eisen aan vrijwilligers
gesteld worden. Dit vraagt een kennisniveau dat voor vrijwilligers nauwelijks
bij te houden is. Er is daarom vraag naar
toegankelijke wet- en regelgeving en
subsidieregelingen en naar professionele
ondersteuning. De provincie, gemeenten en steunorganisaties kunnen hierin
veel betekenen, maar de mogelijkheden
van deze hulp zijn bij lang niet iedereen
bekend. Een heldere en actieve communicatie over de mogelijkheden is daarom
wenselijk. In Brabant verleent een provinciaal expertisecentrum ondersteuning
aan vrijwilligersorganisaties. Een dergelijk
centrum behoort ook in Limburg tot de
mogelijkheden. De VKKL – als belangenbehartiger van de kleine kernen – zou hier
ook een rol in kunnen spelen.

Dorpsraden en gemeenten
geïnteresseerd in
ervaringen met DOP’s
In het kader van het project “DOP
- agenda voor de toekomst” heeft de
Vereniging Kleine Kernen Limburg in
juni twee studiebijeenkomsten georganiseerd. Doel van deze bijeenkomsten: het
uitwisselen van kennis en ervaringen
over het opstellen en uitvoeren van een
DorpsOmgevingsProgramma, kortweg
DOP. Op 15 juni was er een bijeenkomst
voor dorpsraden en op 22 juni een bijeenkomst voor gemeenten. De VKKL
had voor iedere bijeenkomst ook enkele
ervaringsdeskundigen uitgenodigd.
Het bleek voor zowel dorpsraden als
gemeenten erg leerzaam om te zien hoe
collega-organisaties te werk gaan bij de
ontwikkeling van een DOP.

Dorpsraden
Tijdens de bijeenkomst voor dorpsraden
kwamen veel praktische zaken aan de
orde. De aanwezige dorpsraden zaten
vooral met de vraag hoe ze het dorp
enthousiast kunnen krijgen voor het
ontwikkelen van het DOP en hoe ze het
proces vorm moeten geven. Enkele prikkelende stellingen voorafgaand aan de
inventarisatie kunnen de inwoners stimuleren om na te denken over de toekomst
van hun dorp. Het is daarnaast vooral
zaak om de inwoners tijdens alle fasen
van een DOP persoonlijk te benaderen.
Door bewoners erbij te betrekken groeit

de medeverantwoordelijkheid voor de
ontwikkeling van het dorp. Veel gebruikte
methoden voor de inventarisatie van
het wensbeeld zijn themagesprekken
en enquêtes. Daarnaast wordt ook wel
gebruik gemaakt van brainstormsessies
en dorpsexcursies.
Ook vroegen de dorpsraden zich af wat
voor soort projecten uit een DOP kunnen voortkomen. Enkele aangedragen
voorbeelden waren de uitgave van een
dorpsblaadje, het onderhoud van het
jeugdhonk, overleg met de huisarts en het
beheer van een interactieve website. De
aanwezige dorpsraden werden er wel op
gewezen dat ze na de ontwikkeling vooral
niet met de handen over elkaar kunnen
gaan zitten en wachten op initiatieven
van de gemeente. De dorpsraad zal met
het DOP in de hand actief naar partners
moeten gaan zoeken. De ene keer is dat
de gemeente, de andere keer de provincie,
een zorginstelling of woningcorporatie.
Gemeenten
De bijeenkomst voor gemeenten had
een heel ander karakter. De aanwezige
gemeenten zagen allemaal het belang
van een DOP voor het dorp in. Het is voor
de gemeente een goede aanvulling op
het gemeentelijk beleid. Aandachtspunt
tijdens deze bijeenkomst was met name
de rol van de gemeente bij de ontwikkeling van een DOP. Geconcludeerd werd dat
de gemeente het proces van een afstand
moet volgen en een faciliterende rol moet
hebben. Volgens een aantal gemeenten
is het werken met dorpsraden en DOP’s
alleen zinvol als de gemeente beschikt
over een visie op de kleine kernen. Daarbij
passen ook een ambtelijk en bestuurlijk
coördinator, een budget voor projecten
en verankering van de visie in de gehele
organisatie.

Databank Vitale kernen en buurten
Sinds kort verzamelt de provincie informatie over leefbaarheidprojecten in een digitale databank. De databank bevat onder andere informatie over projectomschrijvingen, financiering, contactpersonen en ervaringen van direct betrokkenen. Mensen
kunnen met de beschikbare informatie inspiratie opdoen en de mogelijkheden
van leefbaarheidsprojecten verkennen. De digitale databank is te vinden op
www.limburg.nl onder het beleidsthema Vitale keren en buurten.
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Dorpsraad
Kelpen-Oler een feit

Leden dorpsraad Kelpen-Oler tevreden na oprichtingsvergadering.

Woensdag 7 juni 2006 was een belangrijke dag in de geschiedenis van het
Midden-Limburgse dorp Kelpen-Oler.
Onder grote belangstelling werd op die
avond namelijk in Gemeenschapshuis
’t Trefcentrum de Dorpsraad KelpenOler officieel opgericht.
Herindeling als aanleiding
In maart 2005 namen drie inwoners,
Gert Raedts, Hans Baetsen en raadslid
Joerie Minses het initiatief om te komen
tot een dorpsraad in Kelpen-Oler. Directe
aanleiding hiervoor was de aanstaande
gemeentelijke herindeling in MiddenLimburg. Na ruim een jaar hard werken
is de dorpsraad nu daadwerkelijk een
feit. Daarmee is Kelpen-Oler de eerste
kern van de gemeente Heythuysen waar
een dorpsraad in functie is. In Baexem
en Grathem leggen initiatiefgroepen de
laatste hand aan de oprichting van een
dorpsraad.
Vereniging waarborgt ledenparticipatie
Door de initiatiefgroep werden de statuten van de op te richten vereniging aan
de aanwezige dorpsbewoners gepresenteerd. De initiatiefgroep heeft daarbij
bewust gekozen voor de vereniging als
rechtsvorm. De directe invloed van de
leden, in dit geval de dorpsbewoners van
16 jaar en ouder, is binnen een vereniging groter. Leden kunnen daadwerkelijk
meebeslissen. De initiatiefgroep hecht
veel waarde aan een grote betrokkenheid van de leden. Die ledenparticipatie

is binnen een vereniging statutair gewaarborgd. De aanwezigen konden met de
gepresenteerde statuten instemmen.
Initiatiefgroep benoemd als bestuur
Daarnaast werd de initiatiefgroep door
de vergadering benoemd tot het eerste
bestuur van de Dorpsraad Kelpen-Oler.
Het bestuur bestaat momenteel uit 8 personen, 6 mannen en 2 vrouwen. De heer
Gert Raedts heeft voor een periode van
maximaal 1 jaar het interim-voorzitterschap op zich genomen. In die periode
zal gezocht worden naar een definitieve
invulling van deze functie. Caroline van
Velzen en Eduardo Hermans nemen respectievelijk de taak van secretaris en penningmeester op zich. De overige leden
van de dorpsraad zijn: Sjra Verstappen,
Hans Baetsen, Annie Wetemans-Korten,
René Clerkx en Sjaak van Venrooij.
Servicepunt en DOP
De eerste twee zaken waar de kersverse
dorpsraad zich in de nabije toekomst
intensief mee bezig zal gaan houden zijn
de realisatie van een servicepunt in een
gedeelte van het in de dorpskern gelegen
café De Sport en het opstellen van een
DorpsOmgevingsProgramma (DOP) voor
Kelpen-Oler. Tijdens de oprichtingsvergadering werd door Alle Postmus van de
VKKL een presentatie gegeven over het
fenomeen DOP. Piet Geurts, voorzitter van
Dorpsraad Koningslust, gaf een toelichting
op de totstandkoming van het DOP in
Koningslust.

Vraagbaak
dorps- en
gemeenschapshuizen
De landelijke werkgroep Dorpshuizen.
nl – een samenwerking van provinciale steunpunten voor dorps- en
gemeenschapshuizen – heeft haar
digitale vraagbaak voor iedereen
opengesteld. Via www.dorpshuizen.nl
zijn ruim 200 artikelen te vinden over
het bestuur en beheer van dorps- en
gemeenschapshuizen en multifunctionele centra. De informatie op de
website is verdeeld in thema’s zoals
bestuur en beheer, vrijwilligers en
personeel, barexploitatie en gebouw
en materiaal. Daarnaast zijn voorbeeld-documenten te downloaden.
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Nieuwe leden
Van de bestuurstafel VKKL...

Kennisplatform
bewonersinitiatieven
van start
Veel dorpsraden hebben behoefte aan
uitwisseling van informatie en ervaringen.
De verenigingen kleine kernen NoordBrabant en Limburg willen de uitwisseling van informatie van dorpsraden
gezamenlijk aanpakken door de opzet
van een interactief kennisplatform voor
bewonersorganisaties. Dit platform moet
helpen om:
- kennis- en informatie-uitwisseling te
stimuleren tussen diverse organisaties
waardoor goede ideeën zich sneller verspreiden.
- de kennis- en informatie-uitwisseling
tussen vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties te verbeteren.
- enthousiasme te kweken onder bewoners om met nieuwe initiatieven aan de
slag te gaan.
Het adres van het kennisplatform is
www.kennisplatformbewoners.nl

Hier kunnen leden van dorpsraden zich
aanmelden voor de nieuwsbrief die per
email wordt toegezonden.
Vrijwilligers van dorpsraden gezocht
Het kennisnetwerk dient aan te sluiten
op de praktijk van de dorpsraden, wat
is interessant voor dorpsraden, waar
lopen dorpsraden tegenaan en aan welke
informatie hebben dorpsraden behoefte.
Daarvoor wordt een klankbordgroep ingesteld van dorpsraadsleden uit Brabant en
Limburg. Deze klankbordgroep denkt mee
in de ontwikkeling van de verschillende
modules en heeft een taak in het uitproberen daarvan.
Als u geïnteresseerd bent om mee te werken of u wilt meer informatie, dan kunt u
contact opnemen met Peter Franken van
het PON via p.franken@ponbrabant.nl of
telefonisch via 013-5351535.

In de volgende
Kleine Kernen Krant …
…willen we onder andere aandacht
besteden aan de relatie tussen dorpsorganisaties en gemeenten. Hoe geven de
gemeenten hun beleid voor de kleine
kernen vorm? Hoe communiceert de

dorpsraad met de gemeente? Heeft u een
interessante ervaring die u met andere
dorpsraden wilt delen? Schrijf uw verhaal
op en stuur het ons vóór 1 november via
de post of e-mail toe.

De VKKL heeft al weer vijf nieuwe
leden mogen verwelkomen. De pas
opgerichte dorpsraad Kelpen-Oler (zie
elders in deze krant), de dorpsraad
Swolgen, de dorpsraad Nunhem i.o. en
de DOP-werkgroep Middelaar hebben
zich de afgelopen maanden aangemeld als dorpsorganisatie bij de VKKL.
Daarmee heeft de VKKL nu 58 dorpsorganisaties als lid. Ook hebben wij
SpeL – Speeltuinwerk Limburg mogen
verwelkomen als lid van de VKKL.

Aankondiging:
Algemene
Ledenvergadering
De VKKL organiseert op 25 oktober haar
algemene ledenvergadering. Naast het
jaarverslag en het jaarprogramma wordt
ook een thema aan de orde gesteld waarvoor een gastspreker is uitgenodigd. Dit
jaar is het thema “Kennisplatform Bewonersinitiatieven”. Daarbij zal mogelijk ook
een relatie gelegd worden met OnsDorpsWeb (Koningsbosch) en andere lokale
websites. Binnenkort ontvangt u van ons
een uitnodiging.

Agenda
28 september
Symposium ‘De toekomst van de
dorpsraad’
De Torrekoel, Kronenberg
Dorpsraad Kronenberg
24 oktober
Bijeenkomst dorpsraden gemeente
Leudal
De Klokkestoel, Heibloem
Gemeenschapsraad Heibloem
25 oktober
Algemene Ledenvergadering VKKL
Baexheimerhof, Baexem
Vereniging Kleine Kernen Limburg

