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7	 Portret	van	een	kleine	kern:	Kelpen	Oler

8	VKKL	en	OV

Terugkijkend	op	10	jaar	VKKL	zien	we	dat	
de	VKKL	is	ontstaan	in	een	belangrijke	
omslagperiode.	In	de	jaren	70	van	de	
vorige	eeuw	werd	inspraak	van	burgers	
ingevoerd.	We	noemen	dat	de	1e	generatie	
burgerparticipatie.	Die	werd	in	de	jaren	
90	gevolgd	door	de	2e	generatie,	waarbij	
burgers	de	ruimte	kregen	om	meer	aan	
de	voorkant	van	vraagstukken	mee	te	
praten.	Begin	deze	eeuw	-	gelijktijdig	met	
de	oprichting	van	de	VKKL	-	kwam	de	3e	
generatie	burgerparticipatie	op,	waarbij	
burgers	zelf	het	initiatief	nemen,	met	of	
zonder	de	overheid.	Die	stroming	van	zelf-
sturende	gemeenschappen	krijgt	nu	een	
grote	vlucht.	Een	aantal	factoren	werken	
daaraan	mee:	de	toegenomen	intelligentie	
van	de	samenleving	(onder	andere	door	

de	opkomst	van	ICT),	de	bezuinigende	
overheid	en	de	opkomende	behoefte	aan	
gemeenschap.	Die	ontwikkeling	van	‘tell	
me’	naar	‘show	me’	naar	‘engage	me’	zorgt	
ervoor	dat	er,	zowel	van	onderop	als	van	
bovenop,	toenemende	belangstelling	is	
voor	actieve	burgers	die	zich	organiseren	
om	de	kwaliteit	van	hun	leefomgeving	te	
verbeteren.	

Tegen	deze	achtergrond	is	het	aantal	
dorpsraden	sinds	de	oprichting	van	de	
VKKL	in	2003	sterk	gegroeid.	Daarbij	
speelde	ook	de	gemeentelijke	herinde-
ling	een	belangrijke	rol.	Naast	het	feit	
dat	er	meer	dorpsraden	zijn,	zien	we	ook	
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een	inhoudelijke	verandering.	De	thema’s	
waar	dorpsraden	zich	mee	bezig	houden	
verschuiven.	Het	gaat	nog	steeds	om	twee	
hoofdlijnen,	namelijk	fysieke	voorzieningen		
en	sociale	verbindingen,	maar	de	inhoud	
verandert.	Zo	waren	we	tot	voor	kort	
vooral	gericht	op	groei	van	voorzieningen	
(meer	scholen,	meer	gemeenschapshuizen,	
etc.),	terwijl	we	door	de	krimp	nu	meer	
gericht	zijn	op	consolidatie	en	clustering.	
En	wat	de	verbindingen	in	het	dorp	betreft	
zien	we	bij	steeds	meer	dorpsraden	een	
accentverschuiving	van	de	verbinding	
‘gemeente	–	dorpsraad’	naar	de	verbinding	
‘dorpsraad	–	bewoners’.	We	maken	zo	de	
omslag	van	dorpsraad	naar	dorpsoverleg.

Op	basis	van	deze	beweging	van	onderop	
heeft	de	VKKL	zich	krachtig	kunnen	ont-
wikkelen.	Daarbij	heeft	de	provincie	een	
zeer	positieve	rol	vervuld	door	de	VKKL	
breed	te	steunen.	Andere	groeifactoren	
waren	onze	hardwerkende	bestuursleden,	
multi-inzetbare	vrijwilligers	en	deskundige	
ondersteuners	vanuit	Synthese.	Ook	de	
samenwerking	met	de	VKK’s	in	andere	
provincies,	onder	de	vleugels	van	de	
Landelijke	Vereniging	Kleine	Kernen,	heeft	
ons	versterkt.	Zo	hebben	we	in	2012	met	
vier	VKK’s	samengewerkt	in	het	project	
‘Burgerschap	in	Krimpregio’s’.

We	staan	nog	maar	aan	het	begin	van	een	
samenleving	waarbij	de	gemeenschappen	
zelf	veel	meer	het	initiatief	nemen.	Alles	
wijst	er	daarom	op	dat	de	dorpsraden	én	
de	VKKL	zelf	een	gouden	toekomst	voor	
de	boeg	hebben.	Dat	betekent	wel	dat	we	
ons	voortdurend	moeten	aanpassen	aan	
de	vragen	van	de	tijd.	Daarom	staan	in	
het	nieuwe	meerjarenbeleidsplan	naast	
oude	ook	veel	nieuwe	thema’s	en	gaan	we	
samen	op	zoek	naar	andere	vormen	van	
bewonersorganisaties.	De	basis	blijft	het	
zelforganiserend	vermogen	van	bewoners.	
Samen	hebben	we	enorm	veel	kennis	en	
kunde.	De	kracht	van	de	VKKL	komt	uit	
onszelf,	waarbij	we	de	steun	van	de	over-
heid	wel	nodig	hebben.

Ben van Essen
Voorzitter VKKL

Op	de	vraag	hoe	de	toekomst	van	de	VKKL	
eruit	ziet,	wordt	door	Ben	en	Rinus	aange-
geven	dat	de	wereld	en	ook	gemeente	er	
anders	uitzien	sinds	de	oprichting	in	2003.

Ben:	‘Zelfsturing	en	burgerparticipatie	
is	in	ontwikkeling.	Met	economische	en	
demografische	veranderingen	en	een	
afbouwende	verzorgingsstaat,	wordt	de	
rol	van	de	burger	anders.	De	noodzaak	dat	
burgers	zich	organiseren	wordt	dan	ook	
steeds	belangrijker.	Ook	de	intrede	van	
Social	Media	brengt	grote	veranderingen	
met	zich	mee.	Deze	veranderingen	vragen	
ook	dat	de	VKKL	en	onze	leden	moeten	
veranderen.’	

‘Als	VKKL	willen	wij	ook	een	podium	bieden		
aan	initiatieven	die	buiten	bestaande	
structuren	om	ontstaan,	de	zogenaamde	
‘Doe-Democratie’.	Daarvoor	zijn	we	dit	jaar	
de	‘Inspiratie	Uit	De	Regio’	bijeenkomsten	
gestart,	waarmee	we	mensen	enthousiast	
willen	maken	om	aan	de	slag	te	gaan	met	
maatschappelijke	energie’,	aldus	Ben	.	
‘Zo	verspreiden	we	goede	voorbeelden	uit	
dorpen	op	regionaal	niveau.’	‘Ook	dorps-
raden	zullen	moeten	veranderen,’	betoogt	
Rinus.	‘Werken	aan	de	toekomst	van	je	
dorp	en	aan	de	leefbaarheid	doe	je	samen.	
Dorpsraden	zullen	steeds	meer	de	dialoog	
in	eigen	gemeenschap	moeten	aanjagen.	
In	de	toekomst	zal	de	naam	dorpsraad	
steeds	meer	worden	vervangen	door	
dorpsoverleg.’	Dit	alles	onder	het	motto	
‘gaet neet besteit neet’.

Dit jaar is het 10 jaar geleden dat de  
Vereniging Kleine Kernen Limburg het 
levenslicht zag. In 2002 werd door Harrie 
Philipsen als bestuurslid van de Landelijke 
Vereniging van Kleine Kernen het initiatief 
genomen. Samen met Rinus Janssen,  
Ben van Essen, Jos Mans, Chris Verhoeven, 
Henk Vestjens en Sjaak Sluiters werden 
er gesprekken gevoerd om te komen tot 
een provinciale vereniging. Een gesprek 
met Rinus Janssen en Ben van Essen, twee 
bestuursleden van het eerste uur.

‘In	Limburg	waren	al	een	aantal	dorpsraden	
actief	als	lid	van	de	landelijke	vereniging’,	
vertelt	Ben	van	Essen.	‘Maar	een	eerdere	
poging	voor	de	eeuwwisseling	om	een	
provinciale	afdeling	op	te	richten,	leidde	
toen	nog	tot	niets.’	In	enkele	provincies,	
waaronder	Brabant,	was	er	wel	al	een	
provinciale	vereniging.	Nadat	in	2002	werd	
besloten	dat	de	lokale	dorpsraden	geen	
lid	meer	konden	zijn	van	de	landelijke	
vereniging,	ontstond	in	Limburg	meer	
ruimte	en	urgentie	voor	een	provinciale	
vereniging.	‘In	de	oprichting	heeft	Sjaak	
Sluiters	vanuit	Synthese	een	grote	rol	ge-
speeld’,	vertelt	Rinus	Janssen.	‘Evenals	de	
gemeente	Helden,	nu	Peel	en	Maas,	die	in	
de	beginjaren	de	vergaderruimte	beschik-
baar	stelde.’

Op	3	september	2003	passeerde	de	akte	
van	oprichting	de	notaris.	Bij	de	start	had		
VKKL	19	leden,	waarvan	er	16	al	lid	waren	
van	de	landelijke	vereniging.	Op	dit	moment		
telt	de	vereniging	96	leden	en	zijn	ook	
gemeenten,	woningcorporaties	en	overige	
organisaties	lid.	In	de	beginjaren	behoorde	
vooral	het	stimuleren	van	de	oprichting	van		
dorpsraden,	het	maken	van	dorpsplannen		
en	het	opzetten	van	een	organisatie-
structuur	tot	de	activiteiten	van	de	VKKL.	
‘De	provincie	Limburg	heeft	ons	altijd	
ondersteund’,	vertelt	Rinus	Janssen.		
‘Sinds	enkele	jaren	hebben	we	als	VKKL	
ook	erkenning	als	maatschappelijke		
organisatie	wat	belangrijk	is	voor	de		
continuïteit	van	de	vereniging.		
Als	communicatiemiddel	maken	we	al	10	
jaar	de	Kleine	Kernenkrant,	die	4	keer	per	
jaar	verschijnt.’	‘Al	sinds	de	oprichting	
bezoeken	en	organiseren	we	informatie-
avonden	en	themabijeenkomsten	door	de	
hele	provincie’,	vertelt	Ben.	‘Om	uitleg	te	
geven	over	diverse	onderwerpen,	maar	
ook	om	mensen	te		stimuleren	en	te	
inspireren	om	zelf	zaken	op	te	pakken	in	
de	gemeenschap’.	‘Dit	doen	wij	anno	2013	
nog	steeds’,	vult	Rinus	aan.		

Het heeft heel wat 
teweeg gebracht!

- vervolg van pagina 1 -
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Samen bouwen 
aan Limburgerschap
Onder	het	motto	‘Samen	bouwen	aan	
Limburgerschap,	van	onderop	maar	niet	
altijd	vanzelf’	presenteert	de	VKKL	haar	
vierjaren	beleidsplan.	Een	verhaal	over	een	
doe-democratie	van	betrokken	burgers	die	
met	elkaar	bouwen	aan	een	leefbaar	en	
vitaal	Limburg.

In dit kader vroegen we een aantal 
bekende VKKL participanten over hun 
verwachtingen van de toekomst en hoe zij 
zelf bouwen aan Limburgerschap.

Something ELLs
Door Fer Koolen, voorzitter dorpsraad Ell

In	Ell	hebben	we	nog	alle	faciliteiten	
die	een	mens	nodig	heeft	en	je	normaal	
gesproken	heden	ten	dage	in	zo’n	klein	
dorp	niet	meer	aantreft.	Bakker,	slager,	
supermarkt,	dokterspraktijk,	fysiothera-
peut,	dierenkliniek,	friettent,	kebabtent,	
restaurant,	kapper,	pedicure,	schoonheids-
salon,	enkele	goedlopende	kroegen	en	
een	mooie	basisschool,	onlangs	verheven	
tot	integraal	kindcentrum	met	voor-	en	
naschoolse	kinderopvang.	Je	kunt	het	zo	
gek	niet	bedenken	of	het	is	er,	in	ELL,	want	
daar	hebben	we	het	over.	Als	je	daarbij	op-
telt	dat	de	meer	dan	20	verenigingen	het	
ook	nog	fantastisch	doen	in	onze	hechte	
dorpsgemeenschap,	dan	denk	je	al	gauw	
‘no	worries’,	lekker	achterover	leunen	en	
gade	slaan	hoe	alles	toch	zo	geweldig	is.	
Niks	is	echter	minder	waar.	De	dorpsraad,	
waarvan	ik	voorzitter	mag	zijn,	realiseert	
zich	maar	al	te	goed	dat	het	een	enorme	
uitdaging	is	om	al	dit	moois	in	stand	te	
houden	en	zo	mogelijk	de	leefbaarheid	te	
verbeteren.	We	zijn	een	pro-actieve	dorps-
raad	die	op	natuurlijke	wijze	van	onderuit	
de	gemeenschap	is	ontstaan.	Een	bestuur	

De afhankelijkheid 
ten top
Door John Schulpen, dorpsraad Susteren

Als	‘kersverse’	voorzitter	van	de	dorpsraad	
Susteren	mag	ik	gelijk	in	de	pen	klimmen	
om	mijn	bijdrage	te	leveren.	Vanuit	het	
motto	‘samen	bouwen	aan	Limburger-
schap,	van	onderop	maar	niet	altijd	vanzelf’	
werd	ik	geïnspireerd.	Jaren	geleden	werd	
gestart	met	de	dorpsraad	Susteren,	in	een	
tijd	dat	‘de	Limburger’	(als	die	al	bestaat)	
gewend	was	om	achterover	leunend	te	
wachten	op	de	overheid	(landelijk,	pro-
vinciaal,	gemeentelijk)	om	in	de	actie	te	
komen	voor	wat	de	burger	belangrijk	vond	
dat	er	moest	gebeuren.	En	dan	boos	en	
verontwaardigd	zijn	als	dit	niet	gebeurde.	

met	diverse	werkgroepen	waar	in	totaal	
zo’n	30	mensen	actief	zijn	en	kan	leunen	
op	een	breed	draagvlak	in	het	dorp.	Dat	is	
erg	belangrijk	voor	ons.	
Ook	in	Ell	slaat	de	vergrijzing	keihard	toe		
en	komt	de	nieuwbouwwijk	Steenenbampt		
maar	zeer	moeizaam	van	de	grond,	
ondanks	het	feit	dat	de	jeugd	in	groten	
getale	in	eigen	dorp	wil	blijven	wonen.	
We	proberen	de	toekomstproblemen	voor	
te	blijven	door	er	nu	op	te	anticiperen.	
Concrete	voorbeelden	zijn	dat	we	als	
dorpsraad	naar	de	jeugd	toegaan	(want	
die	komen	niet	naar	ons)	en	op	hun	
stapavond	in	de	kroeg	met	ze	gaan	praten	
over	bijvoorbeeld	huisvestingsproblemen	
en	andere	zaken.	Dit	laten	we	organiseren	
door	actieve	jongeren	die	uit	de	doelgroep	
zelf	komen.	Zij	zullen	dit	op	hun	geheel		
eigen	manier	met	behulp	van	onder		
andere	social	media	gaan	aanpakken.	
In	Ell	hebben	we	de	grappige	gewoonte	
om	zo	mogelijk	in	alle	evenementen	de	
dorpsnaam	te	verweven.	We	hebben	geen	
grote	sponsoren	nodig	om	als	naamgever	
te	fungeren	en	maken	op	deze	manier	als	
vanzelfsprekend	reclame	voor	ons	zelf.	
Ook	de	middenstand	laat	zich	hierin	niet	
onbetuigd.	Mooier	wordt	je	bij	‘Naturell’	
en	eten	kun	je	bij	‘ELLtaria’.	Als	we	het		
damesOLS	winnen	heet	dat	het	jaar	daar-
na	O-ELL-S	en	met	Pasen	gaat	de	jeugd	los	
op	‘Ell-Paaso’	om	het	in	de	zomer	buiten	
op	‘Ell-Niño’	nog	eens	dubbel	over	te	doen.	
Ik	verheug	me	nu	al	op	23	november,	want	
dan	gaat	een	dwarsdoorsnede	van	de	eller	
muzikanten	(van	fanfare,	koor	en	percussie		
tot	rockband	en	danceDJ)	samen	het		
podium	op.	Da’s	pas	‘Something	ELLs’!!

De afhankelijkheid ten top.
Dat	is	gelukkig	veranderd.	Nog	niet	opti-
maal,	maar	steeds	meer	wordt	de	burger	
verantwoordelijk	voor	zichzelf	en	zijn		
directe	omgeving.	Als	je	wilt	dat	er	iets	
gaat	veranderen,	zul	je	zelf	aan	de	slag	
moeten.	Dat	dit	niet	altijd	even	gemak-
kelijk	is	en	je	soms	over	een	lange	adem	
moet	beschikken,	wordt	dagelijks	onder-
vonden.	Deze	noodzakelijke	verandering	
geldt	niet	alleen	voor	de	burger,	maar	ook	
voor	de	overheid.	Veranderen	betekent	
loslaten	om	iets	anders	vast	te	kunnen	
pakken	en	te	houden.
De	huidige	en	toekomstige	belangrijkste	
taak	van	de	dorpsraad	is,	mijns	inziens,		
de	burgers	te	ondersteunen	in	hun	
gezamenlijke	acties	richting	overheid	als	
gesprekspartner,	intermediair	of	hoe	je	het	
verder	ook	wilt	noemen.	Niet	zelf	voorop	
lopen,	maar	ondersteunen	in	de	noodzake-
lijke	ontwikkeling	naar	zelfstandigheid	en	
wederzijdse	afhankelijkheid.	De	dorpsraad	
is	een	serieuze	gesprekspartner	voor	
zowel	de	burger	als	de	gemeentelijke	of	
provinciale	overheid,	in	het	belang	van	de	
burgers	van	de	eigen	kern.

 John Schulpen Fer Koolen
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Door Hub Vossen, stafmedewerker 
Dienst Kerk en Samenleving	

Vaak	wordt	mij	de	vraag	gesteld:		
‘Waarom	werk	je	nog	voor	de	kerk,	voor	het	
bisdom?	Er	zit	toch	geen	toekomst	meer	
in?	Het	is	een	aflopende	zaak.	Over	enkele	
jaren	zijn	er	geen	pastores	meer	en	dan	
zijn	automatisch	alle	kerken	dicht.’

Oké,	het	zal	zeker	zo	zijn	dat	het	kerke-
lijke	erf	er	over	25	jaar	totaal	anders	
uitziet.	De	parochiestructuur,	zoals	we	
die	nu	kennen,	is	dan	verdwenen.	Er	zijn	
grote	bestuurlijke	parochie-eenheden	
ontstaan,	met	enkele	kerkplekken	in	zo’n	
nieuwe	parochie-eenheid.	Maar	in	de	

dorpen	en	wijken	van	de	grotere	steden	zie	
ik,	vanuit	die	nieuwe	parochie-eenheden,	
ook	nieuwe	bruisende	initiatieven.		
Mensen	die	vanuit	een	sociaal	en	evange-
lisch	bewogen	engagement	betrokken	
zijn	bij	de	samenleving,	bij	het	leven	van	
alledag.	Zich	verbonden	voelen	bij	en	met	
die	samenleving.	
En	uiteraard	mag	dan	ook	de	vraag	gesteld	
worden:	‘Is	dat	dan	ook	kerk?’	Ja,	dat	is	
ook	kerk!

Want	kerk,	en	zeker	geloof,	komt	niet	
alleen	tot	uiting	op	plekken	waar	de	
eucharistie	gevierd	wordt,	maar	zeer	zeker	
ook	daar	waar	mensen	samenkomen.	
Waar	mensen	elkaar	verhalen	over	het	
dagelijkse	leven	vertellen.	Waar	verhalen	
en	emoties	gedeeld	worden.	En	misschien	
aarzelend,	ook	de	naam	van	de	Eeuwige	
genoemd	wordt.	Daar	gebeurt	kerk!		
Daar	is	gemeenschap!	Daar	wordt	ook	
gemeenschap	gevierd!

Ik	voorzie	in	de	komende	jaren	dat	in	
onze	Limburgse	dorpen	en	wijken	veel	
van	deze	nieuwe	plekken	van	ontmoeting	
gaan	ontstaan.	In	samenwerking	met	vele	
andere	lokale	initiatieven.	Het	zijn	plekken	
waar	gesproken	kan	worden	over	wat	je	

als	mens	bezighoudt.	Dus	ook	over	wat	je	
dierbaar	is,	over	je	geloof.	

Zo	ontwikkelen	zich	van	die	oerchristelijke	
kleinere	(huiskamer)gemeenschappen	in	
buurten,	wijken,	dorpen.	Plekken	waar	
mensen	bij	elkaar	komen.	Waar	rondom	
een	kaars	het	dagelijkse	leven	met	elkaar	
gedeeld	wordt.	Waar	saamhorigheid	en		
betrokkenheid	bij		elkaar	van	wezenlijk	
belang	zijn.	Waar	samen,	ook	met	andere	
organisaties,	gewerkt	wordt	aan	leefbaar-
heid,	aan	de	bonum	commune,	aan	het	
goede	samenleven.	
Geert	Mak	omschreef	in	het	schitterende	
boek	‘Hoe	God	verdween	uit	Jorwerd’	de	
stille	revolutie	in	een	Fries	dorp.	Dit	Friese	
dorp	staat	ook	voor	de	ontwikkelingen	in	
onze	Limburgse	dorpen	en	wijken.	Voor	de	
ideologische	en	maatschappelijke	veran-
deringen,	maar	ook	de	uitdagingen	waar	
we	in	de	komende	jaren	voor	staan.	

Maar	in	de	komende	jaren	zullen	we	wel	
samen	stappen	moeten	durven	zetten,	met	
veel	vallen	en	opstaan.	En	daarbij	wil	ik	
een	bijdrage	leveren.	Met	mensen	mee	val-
len,	maar	wel	geloven	in	die	toekomst	van	
een	samenleving	waarin	het	goed	is.	Waar	
ieder	mens	tot	zijn	of	haar	recht	mag

Is er nog toekomst voor kerken 
en geloofsgemeenschappen?
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De toekomst van (Lim)burgerschap
Dagvoorzitter	Johan	Hauser	verkent	
verschillende	visies	en	invalshoeken	op	de	
toekomst	van	Kleine	Kernen	in	Limburg.		
Op	zoek	naar	het	antwoord	op	de	vraag:	
Hoe	bouwen	we	samen	aan	(Lim)burger-
schap?	Overheid,	onderzoekers	en	onze	
leden	komen	hierbij	aan	het	woord.

‘Minister	Plasterk	over	de	Doe-democratie,	
Gouverneur	Bovens	over	de	rol	van	de	pro-
vincie,	Anja	Steenbekkers	van	het	Sociaal	
Cultureel	Planbureau	over	de	Dorpenmonitor	
en	onze	leden	Fer	Koolen	van	Dorpsraad	Ell,	
Ton	Ory	van	Dorpsraad	Susteren,	Marlène	
Dehing	vanuit	dorpsplatform	Obbicht	en	
Theo	Zegers	vanuit	Dorpsradenoverleg		
Venray	over	het	werk	van	de	Dorpsraad.’	

17:00
Pauze & Borrel

17:30
Expositie ‘Bouwstenen 
van (Lim)burgerschap’
VKKL	geeft	haar	visie	op	de	toekomst		
middels	een	interactieve	expositie	waarin	
de	verschillende	thema’s	uit	het	meer-
jarenbeleidsplan	gepresenteerd	worden.

18:30
Afsluiting

Aanmelden via www.vkkl.nl

Symposium in kader van 10 jaar VKKL  
25 oktober, De Bombardon Heythuysen

Alles	wijst	er	op	dat	dorpsraden	én	de	
VKKL	een	gouden	toekomst	tegemoet	
gaan.	We	staan	nog	maar	aan	het	begin	
van	een	samenleving	waarbij	gemeen-
schappen	zelf	veel	meer	het	initiatief	
nemen.	Bekrachtigd	met	veel	besproken	
begrippen	als	de	‘participatie	samenle-
ving’,	de	‘doe-democratie’	of	ons	eigen	
‘(Lim)burgerschap’.		We	hebben	de	wind	
in	de	rug	en	kunnen	doorbouwen	op	de	
kennis	en	kunde	die	we	de	afgelopen		
10	jaar	hebben	verworven.		
Het	programma	ziet	er	als	volgt	uit:

14:00
Algemene Ledenvergadering

14:45
Ontvangst met koffie en vlaai

Programma: Samen bouwen 
        aan (Lim)burgerschap

2003 - 2013



Hoe denken inwoners over hun dorp?  
Hoe kunnen we het dorp meer een eigen 
smoel geven? Met deze vragen ging de 
werkgroep ‘Hegga Metamorfosa’ uit 
Hegga oftewel Hegelsom aan de slag. 
En niet middels het verspreiden van en 
statische enquête of het organiseren van 
een dorpsavond waar dan weer dezelfde 
mensen naartoe komen. De werkgroep 
belde bij willekeurige huizen in het dorp 
aan voor een goed gesprek.  
Wat resulteerde in een brede verzameling 
van dromen, visies en ideeën.

Esther	Jacobs	(27)	en	Martijn	Lenssen	(23)	
zijn	de	jongste	leden	van	de	werkgroep.	
‘Martijn	was	al	lid,	ik	werd	door	hem		
gevraagd	om	me	aan	te	sluiten’	vertelt		
Esther.	Ieder	werkgroeplid	werd	gevraagd	
iemand	uit	het	eigen	netwerk	te	benaderen		
om	mee	te	doen.	Zo	werd	de	omvang	van	
de	groep	verdubbeld.	‘We	zijn	echt	een	
groep	met	creatieve	mensen’	vertelt		
Martijn.	‘De	meeste	werkgroepleden	
komen	van	oorsprong	niet	uit	Hegelsom.	
Mensen	van	buiten	het	dorp	kunnen	soms	
beter	met	afstand	naar	het	dorp	kijken’.	
Martijn	merkt	ook	dat	het	goed	is	om		

jongeren	in	de	werkgroep	te	hebben.		
‘Ik	denk	bijvoorbeeld	anders	over	de	toe-
komst	van	onze	kerk	dan	ouderen	die	daar	
al	hun	hele	leven	komen.’

Het dorp krijgt een gezicht
Om	het	gesprek	in	het	dorp	los	te	krijgen	
plaatste	de	werkgroep	door	het	hele		
dorp	banners	met	daarop	foto’s	van	de	
geïnterviewde	bewoners.	Op	elke	banner		
staat	een	quote	uit	het	interview.		
Hiermee	krijgt	Hegelsom	letterlijk	een	ge-
zicht.	‘We	merken	echt	dat	erover	gepraat	
wordt’,	zegt	Esther,	‘ook	door	de	mensen	
die	hier	normaal	niet	zo	snel	voor	naar	een	
dorpsraadavond	zouden	komen’.	Wat	de	
volgende	stap	is	weten	ze	nog	niet.		
‘Eerst	maar	eens	de	resultaten	uitwerken		
en	terugkoppelen.	Misschien	dat	we	
daarna	een	discussieavond	organiseren	of	
een	website	opstarten’,	aldus	Martijn.		
‘Ik	zou	het	zelf	goed	vinden	als	er	iets	
aan	het	dorpsplein	gedaan	wordt,	het	
is	onpraktisch	en	ziet	er	niet	uit’.	Esther	
zou	graag	een	echt	centrum	gevoel	willen	
creëren,	‘zodat	we	ook	eens	in	Hegelsom	
een	terrasje	kunnen	pikken,	in	plaats	van	
dat	we	daarvoor	naar	Horst	moeten’.

Terrasje pikken in Hegga
Dorpsmarketing Hegelsom

Volg de ontwikkelingen van
Hegga Metamorfosa op 

www.tuutetrek.nl
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Foto’s met dank aan Wim Moorman, 
Horstsweethorst.blogspot.com
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 Dorpscoöperatie 
‘Steingoot’ Beringe

De gemeente Peel en Maas heeft een 
enorme reputatie op het gebied van  
zelfsturing van burgers en ze doet er alles 
aan om de dorpen te faciliteren en zo  
burgerinitiatieven tot wasdom te brengen.  
Beringe is een actieve dorpskern van 
de gemeente Peel en Maas, met veel 
verenigingen en stichtingen. De afgelopen 
10 jaar is mede door het plan ‘de droom 
van Beringe’ veel gerealiseerd. Nu er zelfs 
goedkeuring is voor het herhuisvesten 
van het basisonderwijs in de oude school, 
zijn alle wensen in vervulling gegaan en 
is Beringe een parel aan de Peel-en-Maas 
ketting geworden. 

‘Det kenne we zelf auch wel’
Een	en	ander	is	vooral	tot	stand	gekomen		
door	eigenwijze	Beringers,	die	zich	belange-	
loos	willen	inzetten	voor	de	leefbaarheid	
van	hun	leefomgeving.	De	uitspraak	‘Det	
kenne	we	zelf	auch	wel’	is	kenmerkend	
geworden.	Om	er	ook	in	de	toekomst	voor	
te	zorgen	dat	de	ontwikkeling	doorgaat,	is	
het	nodig	dat	de	spontane	samenwerking	
die	rondom	de	droom	is	ontstaan	niet	gaat	
verwateren.	Daarnaast	constateren	we	dat	
in	een	dorp	met	2.200	inwoners	en	een	rijk	
verenigingsleven,	het	steeds	moeilijker	
wordt	de	bestuurlijke	functies	ingevuld	te	
krijgen.	Verder	zet	de	trend	zich	voort	dat	
voor	korte	projecten	nog	wel	vrijwilligers	
worden	gevonden,	maar	meerjarige	inzet	
moeilijker	te	vinden	is.	

Bij	de	overleggen	rondom	de	oprichting	
van	een	‘Stichting	voor	de	Dorpsdagvoor-
ziening’	en	voor	het	dorpsoverleg	werd	
geconstateerd	dat	het	wellicht	nuttig	was	
eens	na	te	denken	over	een	krachtenbunde-	
ling.	In	dialoog	met	notaris	Joosten	is	het	
idee	ontstaan	een	coöperatie	voor	Beringe	
op	te	richten:	een	federatief	verband	van	
verenigingen	en	stichtingen	de	‘Coöperatie	
Beringe’.	De	coöperatie	is	een	vereniging	
die	opkomt	voor	de	materiële	belangen	
van	de	leden,	door	overeenkomsten	met	
ze	af	te	sluiten	en/of	diensten	te	leveren.

Doel van de coöperatie 
Door	het	bundelen	van	krachten	kan	de	
coöperatie	diensten	verlenen	aan	aange-
sloten	leden	(verenigingen	en	stichtingen).	
De	coöperatieve	vereniging	biedt	hen	de	
mogelijkheid	om	zelfstandig	te	blijven	in	
de	eigen	‘core	business’	en	tegelijkertijd	
slagvaardig	en	ondernemend	samen	te	
werken	bij	zaken	waar	schaalgrootte	
voordelen	biedt	en/of	bijdraagt	aan	de	
leefbaarheid.	Maar	ook	door	te	voorzien	
in	het	voeren	van	het	secretariaat	of	het	
penningmeesterschap	van	een	vereniging	
of	stichting.	Daarnaast	zou	de	coöperatie	
als	rentmeester	van	het	maatschappelijk	
vastgoed	op	kunnen	treden	(Wieksjlaag,	
kerk,	school,	etc.).

Kort	samengevat:	het	bundelen	van	
krachten,	het	versterken	van	het	sociale	
weefsel	van	het	dorp,	de	kracht	geven	
aan	zelfsturing	en	het	ondersteunen	van	
leefbaarheid.

Sociale coöperatie 
Als	eerste	idee	is	geopperd	om	in	het	
kader	van	het	jaar	van	de	coöperatie	naast	
de	oprichting	van	deze	coöperatie	een	
concreet	en	tastbaar	iets	neer	te	zetten.	
Daarbij	is	gedacht	aan	het	herbouwen	van	
een	kiosk	(wellicht	in	een	modern	jasje)	
in	het	hart	van	het	dorp.	Een	tastbaar	
kristallisatiepunt	waar	uitvoeringen	kunnen	
worden	gegeven,	de	leerlingen	van	de	
school	voorstellingen	kunnen	geven	en	
waar	geshowd	kan	worden:	‘Dit	zijn	we’.

De	in	dit	jaar	in	Engeland	ingevoerde		
Localism	act	(wet	lokale	rechten)	geeft	
buurtorganisaties	het	recht	bouwplannen	
op	te	stellen,	panden	voor	de	gemeen-
schap	aan	te	kopen	of	te	(laten)	bouwen	
en	(tegen	betaling)	diensten	over	te	nemen	
van	de	overheid.	Zo	kunnen	buurten	
beslissen	over	waar	woningen,	winkels,	
bedrijven	en	kantoren	mogen	worden	
gebouwd	en	waar	niet.	En	zelf	groen	
onderhouden,	straten	en	pleinen	schoon-
houden,	vuilnis	ophalen	en	kinderopvang,	
openbaar	vervoer	en	leerlingenvervoer		
regelen.	Daarvoor	kunnen	ze	een	bewoners-
bedrijf	oprichten	en	zo	eigen	geld	verdienen.	
In	Nederland	staan	15	kandidaten	in	de	
startblokken.	Daar	zijn	nog	geen	Limburgse	
initiatieven	bij.	In	Beringe	willen	we	ook	
zo’n	sociale	coöperatie	starten.

Vastgoedcoöperatie 
Daarnaast	is	het	idee	geopperd	ook	
het	maatschappelijk	vastgoed	onder	te	
brengen	in	de	coöperatie.	Een	werkgroep	
gaat	dit	idee	verder	uitwerken.	Het	idee	
was	in	eerste	instantie	om	een	soort	
vastgoedcoöperatie	op	te	richten	waarin	
het	maatschappelijk	vastgoed	gezamenlijk	
geëxploiteerd	zou	worden.	Het	gemeen-
schapshuis,	de	kerk,	de	pastorie	en	de	
nieuwe	school:	alle	maatschappelijk	
vastgoed	voor	het	dorp	onder	één	paraplu	
en	in	eigendom	van	het	dorp.	
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Door	Thijs	Rutten,	
voorzitter	gemeenschapshuis	De	Wieksjlaag	
en	regio-adviseur	Spirato



van een kleine kern…
Kelpen-Oler 

Portret

Kelpen-Oler is een kern van 1160 inwoners 
in de gemeente Leudal. Naast een 16-tal 
verenigingen is er een gemeenschapshuis 
met gymzaal, een basisschool met service- 
punt bibliotheek en een peuterspeelzaal. 
Winkelvoorzieningen zijn niet aanwezig, 
daarvoor is men aangewezen op de 
naburige dorpen. Ook de pinautomaat 
is inmiddels verdwenen uit het dorp. In 
Kelpen-Oler is het ondanks het gemis van 
een aantal voorzieningen prettig wonen. 
Er leeft een groot saamhorigheidsgevoel.

In	2012	is	in	de	kern	Kelpen-Oler	een	pilot	
geweest	van	het	project	‘Zorg	en	Leefbaar-
heid	Kleine	Kernen’.	Met	de	inwoners,	
verenigingen	en	de	dorpsraad	die	heel	
actief	is	in	Kelpen-Oler,		is	gekeken	waar	
men	in	het	dorp	behoefte	aan	had	om	de	
leefbaarheid	verder	te	versterken.		
Er	werd	een	kerncoördinator	aangesteld	
die	gesprekken	heeft	gevoerd	met	onder	
andere	alle	verenigingen,	de	school,	de	
huisartsen	en	welzijnsinstellingen,	met	
het	doel	een	goed	beeld	te	krijgen	van	de	
behoefte,	knelpunten	en	oplossingen.		
Het	aantal	oudere	inwoners	in	Kelpen-Oler	is	
relatief	groot.	Bijna	39	%	van	de	inwoners	
is	tussen	de	50	en	90	jaar.	De	KBO	afdeling	
heeft	dan	ook	veel	leden	waar	wekelijks	
activiteiten	voor	georganiseerd	worden.	
Ook	het	huiskamerproject	ontvangt	weke-
lijks	rond	de	15	inwoners.	Dit	wordt	door	
vrijwilligers	begeleid.

Samen genieten van courgettesoep
Een	van	de	wensen	in	het	dorp	was	het	
realiseren	van	een	eetpunt	met	als	doel	
het	versterken	van	de	sociale	cohesie	in	
het	dorp	en	participatie	te	bevorderen.		
De	kerncoördinator	ondersteunde	een	
groep	enthousiaste	vrijwilligers	met	dit	
initiatief.	In	mei	van	dit	jaar	vierde	men	
het	eenjarig	bestaan.	Resi	Kuppens,	
coördinator	van	dit	eetpunt,	vertelt	dat	
rond	de	30	senioren	een	keer	in	de	maand	
voor	een	kleine	bijdrage	gezamenlijk	van	
een	maaltijd	kunnen	genieten.	Dit	alles	

wordt	bereid	door	een	vijftal	vrijwilligers.	
Verschillende	etenswaren	worden		
gesponsord	door	agrarische	ondernemers.	
Zoals	courgettes,	waar	een	heerlijke		
courgettesoep	van	wordt	gekookt.		
Het	eetpunt	is	inmiddels	ondergebracht	bij	
‘Stichting	de	Dorpsraad’.	

Ook	de	leerlingen	van	de	basisschool	
worden	betrokken	bij	het	eetpunt.		
Leerlingen	vanaf	groep	5	kunnen	zich		
opgeven	op	school	om	mee	te	helpen.	
Hiermee	ontstaat	er	contact	tussen	ver-
schillende	generaties	en	bovendien	maken	
de	leerlingen	kennis	met	het	vrijwilligers-
werk.	Ze	helpen	mee	met	het	dekken	van	
de	tafels,	het	maken	van	de	menukaarten,	
het	ontvangen	van	de	gasten	ontvangen	
en	het	afruimen	na	afloop.	De	kinderen	
vinden	dit	erg	leuk.	Het	animo	is	dan	
ook	groot.	Deze	samenwerking	met	de	
basisschool	hoopt	men	ook	het	komende	
schooljaar	voort	te	kunnen	zetten.	

Verrassen
De	deelnemers	aan	het	eetpunt	zijn	erg	
enthousiast	over	het	eetpunt	en	zouden	
graag	iedere	week	komen	om	de	maaltijd	
te	gebruiken.	Wat	op	tafel	komt	wil	men	
van	te	voren	niet	weten.	De	mensen	laten	
zich	graag	verrassen.	Degenen	die	zich	
hebben	opgegeven	om	deel	te	nemen	aan	
de	maaltijd	zijn	ook	ruim	op	tijd	aanwezig.	
Niet	in	eerste	plaats	om	een	plekje	te	
zoeken	aan	tafel,	maar	vooral	om	elkaar	te	
ontmoeten	en	een	praatje	te	maken.	
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2003 - 2013

25 Oktober	
Algemene	Ledenvergadering	+	Symposium:	
Samen	bouwen	aan	(Lim)burgerschap

1 november
Kopij	Deadline

Kijk voor meer informatie op www.vkkl.nl. 

Agenda VKKL
Ton Ory is vanuit VKKL afgevaardigd in 
een werkgroep die zich bezighoudt met 
de toekomst van het openbaarvervoer 
in Limburg. Hoe behouden we de kleine 
kernen bereikbaar en waarborgen we de 
mobiliteit van onze inwoners?

Ton Ory ligt zijn rol toe:

Vanaf	2016	gaat	er	voor	het	Openbaar	Ver-
voer	(OV)	een	nieuwe	concessie	van	start.	
Om	op	tijd	alles	correct	op	de	rails	te		
hebben,	is	de	provincie	reeds	begonnen	
met	de	voorbereiding	van	de	aanbesteding	
ervan.	Om	de	impact	van	veranderingen	in	
het	OV	voor	met	name	de	kleine(re)	kernen	
en	dorpen	goed	te	kunnen	inschatten,	is	de	
VKKL	aangeschoven	in	de	externe	ambte-
lijke	werkgroep	(WG)	voor	de	concessie.		
Zij	deelt	haar	inbreng	samen	met	de	
regiogemeenten,	Omnibuzz,	het	Reizigers	
Overleg	Limburg	(ROL)	en	vele	anderen.

Waarom	is	deelname	aan	deze	WG	voor	de	
VKKL	van	absoluut	belang?	We	weten	dat	
voor	de	nieuwe	concessie	te	weinig	midde-
len	beschikbaar	zijn.	Het	budget	van	de	
provincie	voor	het	OV	blijft	op	het	niveau	
van	de	huidige	concessie	gehandhaafd.	
Intussen	zijn	de	prijzen	van	personeel	en	
materieel	echter	flink	gestegen.	Dat	wil	
zeggen	dat	wanneer	je	het	huidige		
OV-netwerk	in	2016	zonder	wijzigingen	zou	
moeten	aanbesteden,	je	grofweg	25%	aan	
financiële	middelen	te	kort	komt.

Dus	moet	er	vóór	2016	kritisch	gekeken	
worden	waar	OV	economisch	rendabel	
kan	worden	uitgevoerd	en	waar	niet.	
Dat	betekent	dat	we	met	zijn	allen	goed	
moeten	bekijken	waar	er	genoeg	vraag	is	
naar	OV.	Dus	sommige	kernen	en	dorpen	
komen	vanaf	2016	zonder	OV	te	zitten.	
De	aankomende	tijd	wordt	het	voor	alle	
partijen,	inclusief	de	VKKL,	zaak	om	daar	
waar	OV	straks	ontbreekt,	andere	mobili-
teitsvormen	te	creëren,	zodat	inwoners	
zonder	eigen	vervoer	straks	de	door	hen	
benodigde	voorzieningen	nog	kunnen	
bereiken.	Zo	staat	de	VKKL	sterk	voor	haar	
leden,	de	kleine	kernen	van	Limburg,	nu	en	
in	de	toekomst.

Van A naar Beter?

Volg de VKKL
Facebook: verenigingkleinekernenlimburg

Twitter:  @vkklimburg #vkkl


