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Dit jaar vindt de algemene ledenvergadering van de Vereniging Kleine Kernen
Limburg plaats op woensdagavond 24
oktober in gemeenschapshuis Baexheimerhof te Baexem. Ook dit jaar zullen we
verslag doen van de activiteiten van het
afgelopen jaar. Daarnaast zal het activiteitenplan 2008 worden gepresenteerd.
Zoals u inmiddels van ons gewend bent
zal er tevens een thema uitgelicht worden.

Dit jaar is dat: Woningbouw in de kleine
kernen en de rol van woningcorporaties
hierin. Binnenkort ontvangen de leden
een officiële uitnodiging met het definitieve programma, maar zet de datum nu
alvast in uw agenda.
Houd voor meer informatie
ook de website www.vkkl.nl
in de gaten.

Dorpendag Limburg
druk bezocht
Breed aanbod
workshops
spreekt
deelnemers aan

VKKL-voorzitter van Essen in discussie met
gedeputeerde Lebens en wethouder Pustjens.

Op 9 juni organiseerde de VKKL voor de tweede maal de Limburgse Dorpendag.
Ruim 140 afgevaardigden van dorpsraden, gemeenschapshuizen, gemeenten en
andere organisaties waren vertegenwoordigd. Ook het provinciebestuur was goed
vertegenwoordigd. De gedeputeerden Odile Wolfs en Noël Lebens leverden een
actieve bijdrage.
MFC Roosteren als decor
De dorpendag vond dit jaar plaats in het multifunctionele gemeenschapshuis van
Roosteren. Een uitermate geschikte locatie omdat er voldoende ruimte is en het een
belangrijke pijler voor de leefbaarheid van het dorp is. De lokalen van de basisschool,
een van de gebruikers van het gebouw, vormden het decor van de workshops.
Overigens was het gemeenschapshuis twee jaar terug een van de workshops tijdens
de Dorpendag in Meijel. In totaal werden er twaalf presentaties over thema’s die
momenteel actueel zijn in de Limburgse dorpen.
Na een kort woord van welkom door Tiny Reijders, dagvoorzitter en bestuurslid van de
VKKL, kregen wethouder Pustjens van Echt-Susteren en gedeputeerde Lebens het woord
om hun visie op de kleine kernen toe te lichten. Beide hadden hun agenda vrijgemaakt
om de gehele dag aanwezig te kunnen zijn en enkele workshops te bezoeken.
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Vooral de relatie dorpsraad en gemeenteraad is in veel gemeenten onduidelijk.
Sommige dorpsraden hebben de neiging
om op de stoel van de gemeenteraad
plaats te nemen en soms omgekeerd.
De vraag of dorpsraden het gehele dorp
vertegenwoordigen kwam in deze workshop aan bod. Een van de conclusies was
dat een dorpsraad vooral het proces van
bewonersparticipatie in goede banen
moet leiden. Een dorpsraad schept de
mogelijkheid aan bewoners om hun visie
te geven op de toekomst van het dorp
maar ook om samen met andere dorpsgenoten te werken aan projecten en activiteiten in het dorp.

De workshop over basisscholen in de kleine kernen trok veel belangstellenden.

De workshops werden ook deze Dorpendag verzorgd door tal van ervaringsdeskundigen, onder wie diverse
leden van dorpsraden. Het leverde vele
interessante verhalen op, die vooral
gericht waren op de ‘dagelijkse’ praktijk.
Daarnaast was er voor de deelnemers
voldoende ruimte om vragen te stellen of
te discussiëren met anderen.
Toekomst basisschool is verbreding
Er was veel belangstelling voor het vraagstuk van het behoud van de basisschool
in de kleine kern. De basisschool wordt
gezien als een van de belangrijke pijlers
van de leefbaarheid in de dorpen. De
school is het hart van een dorp en heeft
misschien wel de plek van de kerk als
ontmoetingsplaats ingenomen. Dorpen
moeten op zoek naar creatieve oplossingen. Een daarvan is de brede school,
waarin een aantal voorzieningen gecombineerd worden. In Rimburg is inmiddels
een andere oplossing gevonden. Elders
in deze krant vertelt de secretaris van
de dorpsraad Rimburg welke dat is. In
Vredepeel heeft de dorpsraad het initiatief genomen om in samenwerking met
de basisschool, het gemeenschapshuis,
de gemeente Venray en de Stichting
Kinderopvang een plan te ontwikkeling
voor kinderopvang voor de werknemers
van nabijgelegen luchtmachtbasis Vredepeel. Tevens pleit de dorpsraad voor een
inhaalslag met de woningbouw in het
dorp.

Bureau Fondswerving Synthese gingen in
op alle facetten van hun werk als professionele fondswervers. Het blijkt meer te
zijn dan een brief schrijven. Welke bronnen kun je aanboren? hoe ziet het traject
van aanvraag tot toekenning eruit?
Allemaal vragen die aan bod kwamen.
De workshop over de gebiedscommissies in Limburg ging gedeeltelijk ook
over financiering van projecten van
dorpsraden. Voor dorpsraden zijn de
gebiedscommissies nog een tamelijk
onbekende partner. Deze bureaus geven
zwaarwegende adviezen aan de provincie
over tal van projecten in de dorpen en het
buitengebied. Ook kunnen de gebiedscommissies helpen bij opstellen van projectvoorstellen of bij het samenbrengen
van partijen.
Samenwerking dorpsraad-gemeente
Tijdens de workshop over samenwerking
tussen gemeente en dorpsraad bleek dat
er nog veel onduidelijkheid bestaat over
de rol en positie van dorpsraden.

Kleine Kernen Beleid
Soms lijkt het of de veranderingen in
de dorpen langzamer verlopen dan in
de steden.

Ook de informatiemarkt werd goed bezocht.

Klaslokalen vormden het decor van de workshops.

Reacties van deelnemers
Dorpendag 2007 na afloop
• “Gelukkig nu eens geen abstracte verhalen of diepzinnige beschouwingen,
  maar concrete praktijkvoorbeelden die in kleine groepen worden besproken”.
• “Erg leerzaam, vooral ook door de uitwisseling van eigen ervaringen”.

Fondswerving
Ook de workshops over fondswerving
werd druk bezocht. Veel dorpsraden hebben er mee te maken en willen allemaal
de fijne kneepjes van het vak leren.
Monique Janssen en Hans Beterams van

• “Jammer dat je niet meer workshops kunt volgen”.
• “Inspirerende contacten opgedaan, veel tips en ideeën”.
• “Wederom een informatieve en inspirerende dag. Goed voor het netwerk en ideeën”.

Sommige stedelijke problemen komen niet
of slechts in geringe mate voor in de dorpen. Maar ook de dorpen krijgen te maken
met veranderingen in de bevolkingssamenstelling, vergrijzing en veranderingen
in de economie. Vroeger waren wonen
en werken in dorpen nauw verweven, nu
veranderen dorpen steeds meer in woondorpen. Hoewel het verenigingsleven in
dorpen sterk verankerd is, zijn ook de sociale verbanden in dorpen aan verandering
onderhevig. De betrokkenheid van burgers
bij de toekomst van hun dorp is er vaak
niet minder om. In steeds meer dorpen

organiseren bewoners zich in dorpsraden.
Gemeenten stimuleren het maken van
dorpsontwikkelingsplannen en de oprichting van dorpsraden. Steeds meer gemeenten benoemen een dorpsradencoördinator
en een wethouder die specifiek belast
wordt met de samenwerking met dorpsraden. De provincie Limburg heeft in licht
van deze maatschappelijke ontwikkelingen
nog geen gezamenlijke visie ontwikkeld en
kleine kernen beleid gemaakt.
De VKKL wil in samenwerking met haar
leden meewerken aan een provinciaal
Kleine Kernen Beleid.

Servicewinkels succes in
Horst aan de Maas
Drie verschillende concepten gepresenteerd
tijdens workshop Dorpendag
‘Niet alleen voor de lokale bevolking,
maar uiteraard ook voor buitenlandse
werknemers in je gemeente is de term
leefbaarheid van toepassing. Daar moet
je als gemeente de handen voor uit de
mouwen willen steken. Bijvoorbeeld
door het opzetten van dorpsservicewinkels’. Aan het woord is Mart Thijssen, coördinator leefbaarheid van de
gemeente Horst aan de Maas. In deze
plattelandsgemeente in Noord-Limburg
zijn op dit moment in drie verschillende
kernen servicepunten ingericht. Melderslo en Griendtsveen kennen sinds kort
een Servicewinkel en in Meterik is zelfs
een Internationale Service Shop (ISS)
opgezet. ‘Leefbaarheid, vertaald in hele
praktische toepassingen, waar iedereen
van profiteert’, aldus Thijssen.
De handen uit de mouwen
Leefbaarheid heeft de aandacht. Vooral in
deze tijd. De jeugd trekt weg uit de dorpen.
Er is niet of nauwelijks meer gebouwd.
Er is steeds minder werk en de schaarse
voorzieningen kalven af. Het vinden van
vrijwilligers voor allerlei activiteiten begint
een probleem te worden en mantelzorgers

Opening van de servicewinkel in Meterik.

staan onder druk. Kortom, problemen die
aangepakt moeten worden. De handen uit
de mouwen dus, aldus Thijssen. Tijdens de
Dorpendag 2007 in Roosteren heeft hij een
aantal voorbeelden uit Horst aan de Maas
onder de aandacht gebracht.
Kansen voor servicewinkels
Thijssen: ‘Het zal iedereen duidelijk zijn
dat een klein dorp geen uitgebreid aanbod
aan voorzieningen kan hebben. De vraag
is dan vaak of alles nu gecentraliseerd
moet worden in de grootste kern. Auto
en diepvries bieden vaak de oplossing.
Een andere insteek is om ook in de kleine
kernen voorzieningen overeind te houden.
Horst aan de Maas kiest voor het laatste maar erkent dat er wel grenzen zijn.
Als gemeente hebben we Servicewinkel
Nederland benaderd om de mogelijkheden
rond het oprichten van een aantal servicewinkels te onderzoeken. En met succes!’
Servicewinkel Griendtsveen
‘Griendtsveen is een kern met nog geen
500 inwoners. In augustus vorig jaar is
daar een servicewinkel van start gegaan.
Ondergebracht in het gemeenschapshuis
en volledig gerund door vrijwilligers.
Zij ervaren dagelijks het voordeel. In het
eigen dorp terecht kunnen voor de ‘vergeten’ boodschappen of –als service aan
ouderen – voor het lenen van boeken.
Er is daar een internetverbinding, er zijn
streekproducten, TPG-diensten kunnen er
worden afgehandeld en er is VVV-materiaal. Vers brood op zaterdag is weer te krijgen in het eigen dorp!’
Servicewinkel Melderslo
‘In goed overleg met de teruggekeerde
buurtsuper is hier een servicepunt aan
toegevoegd waar mensen met een verstan-

Dorpswebsites
De workshop over het opzetten en beheren
van dorpswebsites was zelfs zo’n groot succes dat de deelnemers ruim na de afgesproken tijd nog in discussie waren. Ben van der
Sterren, Pierre van Pol en Jos Heijen vertelden vanuit hun eigen ervaringen over het
succes van hun dorpswebsites. Dit leverde
twee uiteenlopende verhalen op. Niet de
techniek maar het actueel houden van de
websites blijkt het grootste struikelblok.
Op www.vkkl.nl zijn enkele van de
presentaties te downloaden.

delijke handicap aan de slag zijn gegaan.
Naast werk voor de servicewinkel werken
ze ook in de buurtsuper. Uniek is hier de
samenwerking met stichting Dichterbij.
Door de komst van de buurtsuper zijn de
dagelijkse boodschappen weer binnen
het dorp te krijgen en daarnaast kan men
bij het servicepunt terecht voor kopieerwerk, het houden van een vergadering,
het laten bezorgen van de boodschappen,
het kopen van een ‘big bag’ voor het laten
ophalen van grof afval, het kopen van
– door gehandicapten – gemaakte spullen
of gewoon voor het drinken van een kop
koffie. Een voor alle partijen heel goede
combinatie.’
Poolse servicewinkel Meterik
Thijssen: ‘Een derde variant heeft weer
een heel ander uitgangspunt. In de regio
van Horst aan de Maas verblijft een
groot aantal buitenlandse werknemers,
voornamelijk afkomstig uit Polen. Een
combinatie van een uitzendbureau en een
zorgverzekeraar biedt hier hun diensten
aan. Er worden cursussen Nederlands
gegeven en er worden Poolse producten
verkocht. Er is een internetverbinding
zodat bezoekers eenvoudig contact kunnen leggen met hun thuisland. Het servicepunt is ook hier ondergebracht in het
gemeenschapshuis. Ook mensen uit Meterik maken gebruik van de diensten van dit
servicepunt.
En de kerk verzorgt zelfs diensten in het
Pools. Het is er drukker dan ooit!’
Servicepunt op maat
Ondanks de druk op voorzieningen in
kleine kernen dus geen negatief verhaal?
Thijssen: ‘Nee, geen tijd voor doemdenken.
De mouwen opstropen, daar gaat het om.
Vanuit het besef dat als de wil er is, er veel
kan door samen te werken.
Dan kan er gezamenlijk gebouwd worden aan het behoud van de leefbaarheid
binnen een kern maar zelfs ook aan het
vergroten van de leefbaarheid in het algemeen. Een dorpsservicepunt biedt daartoe
de mogelijkheid. Een servicepunt dat past
bij het eigen dorp. Wel zullen de inwoners
moeten beseffen dat zij bepalen of dit servicepunt bestaansrecht heeft. De ervaringen tot nu toe zijn heel positief’.
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Van DOP
naar
uitvoering
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Enkele ervaringen
op een rijtje

Romeinse Beekbrug
in dorpsommetje
Project vloeit voort uit DOP
● Door Bert Geelen

Tungelroy is een klein dorp met circa
1000 inwoners, gelegen aan de weg
van Weert naar Stramproy. Ten westen
van deze provinciale weg ligt het buurtschap Op ’t Torentje. Dit buurtschap
heeft enkele karakteristieke boerderijen
en een ervan heeft nog de tekst Tramhalte op de gevel staan. Ten zuiden van
Tungelroy en het buurtschap stroomt de
Tungelroysebeek. In 2005 is de meanderende vorm weer teruggebracht door het
Waterschap Peel & Maasvallei.
Tijdens de graafwerkzaamheden werden
toentertijd de restanten blootgelegd van
een houten beekbrug uit de Romeinse
tijd. Volgens de deskundigen is het de
eerste keer in Nederland dat een dergelijke houten brug uit het begin van onze
jaartelling is gevonden.
Werkgroep aan de slag
Vanuit de dorpsraad Tungelroy zijn verschillende werkgroepen actief om zich in te
zetten voor de leefbaarheid van dorp en platteland. Het in 2005 opgestelde DOP vormt
daarbij een belangrijke leidraad.
De werkgroep “Ommetje Romeinse Beekbrug” is een van die werkgroepen. Deze
werkgroep van vrijwilligers wil zich inzetten voor de reconstructie van de Romeinse
Beekbrug die tijdens de herinrichting van
de Tungelroysebeek is ontdekt en wil deze
opnemen in een ommetje rond het dorp.
Om aan de nodige middelen te komen
deden ze mee aan de landelijke prijsvraag
van Landschapsbeheer Nederland: creëer je
eigen ommetje. In Limburg werd de prijsvraag door IKL uitgevoerd. Deze prijsvraag
was uitgeschreven om ontsluiting van buitengebieden door wandelpaden te bevorderen. De werkgroep van Tungelroy behaalde
de eerste prijs in de provincie Limburg en
incasseerde daarmee € 10.000. De reconstructiecommissie Platteland in Uitvoering
heeft het initiatief inmiddels omarmd en zal
ook financieel ondersteunen.

De term DOP is inmiddels geen onbekend
verschijnsel voor de Limburgse dorpsraden. Sinds 2003 zijn al een dertigtal DOP’s
opgesteld en aan evenzoveel wordt nog
hard gewerkt door werkgroepen en dorpsraden. Maar hebben de DOP’s al tot concrete resultaten geleid? De volgende drie
artikelen geven een eerste indruk.

Verder vond de werkgroep steun bij onder
andere de Koninklijk Nederlandse Heidemaatschappij en bij de stuurgroep Oud
Limburgs Schuttersfeest 2006.
Beekbrug is unieke kans
Daar waar cultuurhistorische waarden
in het landschap (bijvoorbeeld beekdalen) duidelijk herkenbaar zijn, zoals bij
watermolens of boerderijen, bestaat voor
het cultuurhistorisch belang meestal wel
begrip. Moeilijker wordt het als er aan
het oppervlak niets valt waar te nemen.
De ontdekking van de resten van een
Romeinse brug in het dal van de Tungelroysebeek, biedt echter een unieke mogelijkheid om een archeologische vindplaats
beleefbaar te maken voor de lokale bevolking alsook voor landelijke bezoekers.
De vondst zelf, de plek en het verhaal
erachter worden beleefbaar. Natuur, recreatie en cultuur gaan hier hand in hand.
Bovendien wordt zo het beekdal ontsloten
en kunnen wandelaars langs de meanderende beek hun pad vervolgen.
Er zullen informatieborden geplaatst worden en er zal een wandelpad aangelegd
worden. De werkgroep gaat er vanuit
dat de replica in het voorjaar van 2008
geplaatst kan worden.
Bert Geelen is lid van de Werkgroep Ommetje
Romeinse Beekbrug, onderdeel van de Vereniging Dorpsbelangen Tungelroy.

Reconstructie van Romeinse Beekbrug (RAAP).

Uitvoering DOP
niet gemakkelijk
Maar de moeite loont!
● Door Ellis Wiendels

Middelaar is een klein, agrarisch dorp in de
kop van Limburg dat tussen de Maas en de
Mookerplas ligt. In 2004 werd Middelaar
door de provincie aangewezen als pilotproject voor een DorpsOmgevingsProgramma
(DOP). Want er speelden tal van problemen; onder andere de hoogwatercontouren
die nieuwbouw zwaar belemmerde en het
feit dat de streek rond de Mookerplas aangewezen was voor recreatie.
DOP-krant als verlanglijstje
De gemeente Mook en Middelaar stond
niet om een DOP te springen, want voor
je het weet gaan mensen iets van de
gemeente verwachten. Geld bijvoorbeeld,
en dat was er niet in overvloed. Desondanks ging het Gebiedsbureau Maasduinen
aan de slag en na drie bewonersavonden
werd in maart 2005 vol trots een DOPkrant gepresenteerd. Geweldig. Prachtig.

DOP Oostrum basis voor
gebiedsgericht werken
Venray gebruikt DOP’s voor strategische visie op dorpen
● Door Joos Linskens

In 2005 is de dorpsraad van Oostrum
gestart met de ontwikkeling van een
Dorpsontwikkelingsprogramma (DOP). De
dorpsraad heeft bij het formuleren van het
DOP gebruik gemaakt van de uitkomsten
uit negen thema-avonden die in maart en
april 2005 zijn gehouden. Vijf bijeenkomsten waren gewijd aan leeftijdsgroepen;
vanaf groep 7 en 8 van de basisschool tot
en met de leeftijdsgroep van 55 jaar en

Middelaar ligt tussen Maas en Mookerplas.

Want iedereen wist nu wat de inwoners
graag wilden. Nieuwe huizen stonden
bovenaan het verlanglijstje, maar ook het
behoud van het landelijke karakter was
gewenst. Vervolgens kwam de vraag wie
van de bewoners plaats wilden nemen in
een werkgroep om het DOP te realiseren.
Zestien mensen stapten naar voren...
Zelf aan de slag
Op de eerste vergadering kregen we te
horen dat we het voortaan zelf moesten
doen. We schreven een plan van aanpak
en brachten prioriteiten in beeld. We
vergaderden minimaal een keer in de
drie weken en zagen de een na de ander
vertrekken. Soms met stille trom, soms
na heftige discussies. Tussendoor kwam
het bericht dat er plannen waren voor
het verder afgraven van de Mookerplas
aan de Middelaarse kant en de bouw van
circa honderdvijftig vakantiehuizen op
het water. De frustraties en wanhoop liepen hoog op. Wat moesten we nu doen?
Politiek gaan bedrijven? Alleen het DOPkrantje uitvoeren? Of fungeren als een
denktank? We wisten het niet meer.
Toekomstvisie met leefbaarheidsagenda
Uiteindelijk nodigden we Servaas Huys,
coördinator van de Gebiedsbureaus, uit

ouder. Ook de resultaten uit de overige vier
bijeenkomsten met vertegenwoordigers
van kerkgenootschap, onderwijs, verenigingen en ondernemers in Oostrum zijn
hierin meegenomen. Aan deze themabijeenkomsten hebben ongeveer 150 inwoners van Oostrum een bijdrage geleverd.
Enquête bevestigd bijeenkomsten
Naast de gegevens uit thema-avonden zijn
de resultaten uit een enquête, die huis aan
huis door de dorpsraad is uitgezet, in het

voor een gesprek en daarna Sjaak Sluiters
van de VKKL. Zij wezen ons erop dat we
toch wel goed bezig waren: de bewoners
stonden achter ons en de acht overgebleven leden van de werkgroep hadden allemaal hetzelfde voor ogen: een landelijk
en leefbaar Middelaar. Bovendien hadden
we een gesprek gehad met de gemeente
en was ook Rijkswaterstaat uitgenodigd
om te praten over de contouren.
We kregen weer nieuwe moed en schreven
een toekomstvisie met leefbaarheidsagenda, inclusief doelen op korte, middellange en lange termijn. En we besloten
om partijen die voor ons belangrijk waren
rechtstreeks te benaderen. “Nu gaan we
kijken hoe het wèl kan”, werd het motto.
…de appel smaakt steeds beter
En nu? Onze visie wordt opgenomen in
de gemeentelijke visie, Rijkswaterstaat
bekijkt of de contouren verschoven
kunnen worden, de PvdA heeft vragen
gesteld aan Gedeputeerde Staten over de
leefbaarheid in Middelaar, we werken aan
een digitale dorpskrant en we zijn genomineerd voor een landelijke leefbaarheidsprijs, om maar wat te noemen.
We zijn er nog lang niet, maar de appel
smaakt al veel beter.
Ellis Wiendels is lid van de werkgroep DOP
Middelaar en was een van de inleiders tijdens
de Dorpendag Limburg 2007.

De werkgroep DOP verzamelt zich vóór het
verspreiden van de toekomstvisie bij het
hoogwatermonument.

DOP verwerkt. Er werden 705 formulieren
uitgezet waarvan er 478 zijn terug
ontvangen; een geweldige respons van 68%.
Uitkomsten uit deze enquête gaven een
bevestiging van de resultaten van de op de
thema-avonden behandelde onderwerpen.
Met deze aanpak is de dorpsraad er van
overtuigd dat zij een zeer betrouwbaar
beeld heeft gekregen van de mening van de
inwoners van Oostrum. Het draagvlak voor
dit DOP is dan ook groot. De dorpsraad ziet
daarom met genoegen terug op de periode
waarin de Oostrumse gemeenschap zich
heeft ingezet om haar visie en mening
kenbaar te maken over de toekomst van
Oostrum. Aan het tot stand komen van dit
DorpsOmgevingProgramma heeft zij een
niet te onderschatten bijdrage geleverd.
Relatie met gemeentelijk beleid
Het DOP diende naar de mening van de
dorpsraad een relatie te hebben met de
strategische visie van de gemeente Venray.
Er is daarom bewust gekozen voor een
zeer brede aanpak om te komen tot een
DOP. Een DOP mag naar de mening van de
dorpsraad niet alleen een opsomming zijn
van te realiseren activiteiten en projecten,
een wensenlijstje, maar dient ook gebaseerd te zijn op een visie. Nadrukkelijk stelt
de dorpsraad dat een visie wel moet leiden
tot plannen en vervolgens tot uitvoering
daarvan. Een visie mag niet verzanden
in een wenselijk toekomstbeeld zonder
uitzicht op realisatie. Voor uitvoering van
projecten uit het DOP hoeft de dorpsraad
niet altijd te wachten op gemeentelijke
besluitvorming. Als de mogelijkheid zich
aandient kan een project eerder opgepakt
worden. Samenwerking en afstemming met
de gemeente blijft echter altijd belangrijk.
Gebiedsgericht werken Venray
Ten tijde van het opstellen van het DOP is
de gemeente Venray gestart met het gefaseerd invoeren van het gebiedsgericht werken in de gemeente. Onder gebiedsgericht
werken verstaat de gemeente het gestructureerd samenwerken tussen de gemeente en
haar kernpartners (waaronder de dorpsraad,
woningcorporatie, politie en de welzijnsinstelling) in een bepaald gebied. Dit geldt met
name voor die producten en diensten die
het individueel belang overstijgen en waarvoor gebiedsgericht werken meerwaarde
heeft. Het resultaat van deze werkwijze
moet leiden tot integrale dorps- en wijkontwikkelingsprogramma’s voor alle dorpen en
wijken in Venray. Het DOP Oostrum, opgesteld door de dorpsraad, heeft bij de pilot
‘Invoering gebiedsgericht werken’ als basis
gediend om te komen tot een integrale visie
over Oostrum, die past binnen de gemeentelijke visie. De ontwikkelingen rond het
gebiedsgericht werken en de DOP's in de
gemeente Venray zijn te volgen via de
website www.dorpenvenray.nl.
Joos Linskens is voorzitter van de Dorpsraad
Oostrum
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Portret van een klein dorp aan de grens met Duitsland

Dorpsraad Rimburg ziet nieuwe perspectieven
● Door Lenie Haarbosch-Toussaint

Wie de landkaart erbij pakt, ziet in het
meest oostelijke puntje van Zuid-Limburg het dorpje Rimburg (gem. Landgraaf) liggen. De grens met Duitsland
loopt op een steenworp afstand van het
dorp. Een kleine 320 gezinnen leveren de
820 inwoners van het dorpje.
Belangenvereniging als dorpsraad
Zeven enthousiaste en gedreven mensen
vormen de dorpsraad van Rimburg: officieel de Belangenvereniging Rimburg.
De Belangenvereniging Rimburg is in 2003
opgericht met als doel de verbetering
van de leefbaarheid in dorp en omgeving.
De werkgebieden zijn Wonen en natuurbeheer, Behoud basisschool, Dienstencentrum/MFC, Contact Jeugd, Verkeer en
Veiligheid, Verenigingen en leefbaarheid,
Wijkgericht werken en Jeugdactiviteiten.
Ieder werkgebied heeft een eigen werkgroep, die regelmatig terugkoppelt naar de
Dorpsraad.
Profileren
Binnen het eigen dorp vond de Belangenvereniging Rimburg onmiddellijk veel
weerklank. Uit bijna ieder gezin werd
minstens één persoon lid. Door middel
van periodieken worden de bewoners
op de hoogte gehouden van het doen en
laten van de dorpsraad en tweemaal per
jaar vindt een algemene ledenvergadering plaats. Buiten het dorp profileert de
dorpsraad zich door geregeld in overleg te
treden met organisaties als de gemeente,
Movare en de Provincie. Ook bezocht het
bestuur alle mogelijke inspraakavonden,
adviesgroepen, workshops en natuurlijk
de bijeenkomsten van de VKKL.
Bij de gemeente Landgraaf is de dorpsraad
van Rimburg inmiddels een graag geziene
gast. De dorpsraad wordt nu zelfs uitgenodigd voor overleg. Op initiatief van de
dorpsraad hebben de actieve Landgraafse
buurt- en wijkraden een gezamenlijke
overleggroep gevormd, die samen met de
gemeente het wijkgericht werken nieuwe
stijl opzet.
Dat de Dorpsraad Rimburg ook bij de Provincie in aanzien staat, blijkt uit het feit
dat de dorpsraad één van de vijf genomineerden was voor de Provinciale Vrijwilligersprijs 2007.
Behoud basisschool als speerpunt
Het eerste speerpunt van de dorpsraad
was het behoud van de nevenvestiging
van basisschool ‘Bei de Ling’, die al drie
jaar kampte met een leerlingentekort.
Op 25 juni 2006 brandde het schoolgebouw na een blikseminslag volledig uit.

Tijdens de feestelijke opening kreeg de nieuwe instapschool een speeltoren cadeau.

Daarmee leek het doek gevallen voor de
dorpsschool.
In nauwe samenwerking met de
gemeente Landgraaf heeft de dorpsraad
keihard gevochten om de voor de vitaliteit
van Rimburg zo noodzakelijke school te
redden. Ook wist zij onderwijsinstelling
Movare te overtuigen. Uiteindelijk is het
gelukt om een zogenaamde instapschool
voor het dorp te behouden. Het is een
combinatie van peuterspeelzaal en de
groepen 1en 2 (en eventueel 3) van de
basisschool. Omdat de dorpsraad denkt
dat zo’n instapschool een ideale oplossing kan zijn voor menige kleine kern die
haar basisschool wil behouden, wil zij er
een pilotproject van maken. Samen met
hoofdvestiging ‘Bei de Ling’, Onderwijsstichting Movare, de Stichting Peuterwerk
Landgraaf, gemeente Landgraaf, ouders
en leerkrachten is inmiddels een begeleidingsgroep gevormd. Die moet ervoor
gaan zorgen dat de instapschool een kwalitatief hoge voorschoolse educatie biedt
aan peuters en kleuters, zodat zij straks
gemakkelijk kunnen instromen in groep 3
of 4 van een basisschool in de omliggende
kernen.
Nog één keer samen
Op maandag 26 februari 2007 mochten de
Rimburgse peuters en kleuters terugkeren
naar de herstelde laagbouw in Rimburg.
Voor de leerlingen van de groepen 3 tot
en met 8 (in totaal 8 kinderen) was terugkeer naar Rimburg niet meer mogelijk. De
dorpsraad drong er bij Onderwijsstichting
Movare op aan ervoor te zorgen dat deze
kinderen, ondanks geldende wachtlijsten,
werden ondergebracht in de scholen van
hún keuze.

Voor de ‘grote’ kinderen viel het definitieve afscheid van hun school en
de scheiding van hun schoolgenoten
zwaar. Nauwe samenwerking tussen de
gemeente, het IVN, de omliggende scholen
en de dorpsraad hebben ervoor gezorgd
dat de Rimburgse schoolkinderen nog
één keer als groep konden optreden. Op
woensdag 14 maart hebben zij gezamenlijk de Boomplantdag gevierd in Rimburg.
Omdat de Rimburgse kinderen tot 13
jaar elkaar niet meer in de plaatselijke
basisschool kunnen ontmoeten, heeft de
dorpsraad een werkgroep voor jeugdactiviteiten opgestart. Er heeft zich een aantal
vrijwilligers gemeld, die onder de naam
‘Rimwormpjes’ drukbezochte activiteiten
organiseren en begeleiden.
Multifunctioneel centrum
Een onderkomen voor de jeugdactiviteiten
heeft Rimburg (nog) niet. Wel staat er een
uitgebrand monumentaal schoolgebouw.
De dorpsraad is druk in onderhandeling
om in dat gebouw een multifunctioneel
centrum te vestigen met ruimte voor: Ontmoeting, Post en Geldzaken, Uitgiftepunt
apotheek en bibliotheek, Spel, Ontspanning en Educatie. Of het de dorpsraad gaat
lukken? Dat moet haast wel. Er staat een
heel dorp achter haar. Met het motto: ‘We
gaan door tot voorbij het gaatje’, sleept zij
anderen mee in haar enthousiasme.
Lenie Haarbosch-Toussaint is secretaris van de
belangenvereniging Rimburg.

Nieuws uit de provincie

Dorpscommissie in Vijlen
Het aantal dorpsraden in Zuid-Limburg
lijkt gestaag te groeien. Zo is onlangs
in Vijlen de stichting Dorpscommissie Vijlen opgericht. Zeven inwoners
hebben hiertoe het initiatief genomen.
Hiermee is Vijlen het eerste dorp in de
gemeente Vaals met een dorpsraad. Als
een van de eerste acties heeft de dorpscommissie op 19 juni een convenant
met de gemeente ondertekend. Hierin
zijn afspraken opgenomen over de
manier waarop beide partijen met elkaar
samenwerken, zoals bij het opstellen
van een jaarlijkse leefbaarheidsagenda.
Notitie dorpsplatforms
Het gemeentebestuur van Vaals wil in de
toekomst in alle kernen en wijken van
dit soort platforms, om beter te kunnen

Akkoord over
ontwikkelingsplan
Koningsbosch
Dorpsraad Koningsbosch, gemeente EchtSusteren, provincie en woningstichting
Woongoed 2000 hebben een akkoord
bereikt over het dorpsontwikkelingsplan
(DOP) voor de kern Koningsbosch.
Afgesproken is dat er de komende tijd een
begin zal worden gemaakt met de revitalisering van Koningsbosch. Op korte termijn
wordt begonnen met het opknappen van
het tenniscomplex, dat in zeer slechte staat
verkeerd. Renovatie van het complex is in
juli van start gegaan.
Het is de bedoeling dat op en rond het
Koningsplein een nieuw ‘hart’ ontstaat.
Er wordt gedacht aan het opzetten van een
brede school, in combinatie met een nieuw
multifunctioneel gemeenschapshuis dat
het oude moet vervangen. In het gebouw
moet ruimte komen voor kinderopvang,
bibliotheek, een servicepunt van diverse
instanties en dagopvang voor senioren.
Bron: Dagblad De Limburger.

peilen wat de behoefte is van de bewoners.
Hiervoor is een notitie opgesteld, waarvoor
gebruik gemaakt is van de VKKL-publicatie
Communicatie dorpsraad-gemeente: voorwaarde voor samenwerking (ook te downloaden via onze website www.vkkl.nl).
Informatiebijeenkomsten
In de herfst wil de VKKL een aantal informatiebijeenkomsten organiseren in ZuidLimburg. Deze bijeenkomsten zullen in
het teken staan van het nut en de noodzaak van dorpsraden en kleine kernenbeleid. Geïnteresseerde bewoners, bestaande
dorpsraden en gemeenten worden hiervoor uitgenodigd.
Dorpscommissie Vijlen is snel na oprichting lid geworden van de VKKL en is

DOP
Ven-Zelderheide klaar:
uitvoering kan beginnen
Op donderdag 28 juni is het DOP VenZelderheide aangeboden aan het college
van B&W van de gemeente Gennep. Het
DOP is het resultaat van een uitgebreide
inventarisatie onder de inwoners van VenZelderheide. Met behulp van drie goed
bezochte bijeenkomsten zijn in het voorjaar de wensen en ideeën voor de leefbaarheid van het dorp geïnventariseerd.
Deze wensen en ideeën zijn vertaald in
een visie op de komende 10-15 jaar en in
veertien projectideeën. Het DOP vormt
daarmee de agenda voor de toekomst van
Ven-Zelderheide.
Enkele projectideeën zijn het multifunctioneel inrichten van de dorpskern,
het creëren van een ontmoetingsplaats
voor jongeren, het opwaarderen van de
gemeenschapsaccommodaties en de
ontwikkeling van een recreatief netwerk
langs de Niers.
Het DOP-rapport is te downloaden via
www.ven-zelderheide.tk.

Plattelandsontwikkelingsprogramma
Het Europese subsidieprogramma POP 2 heeft een nieuwe website, www.limburg.nl/
pop2. Hierop staat alle informatie over het Plattelandontwikkelingsprogramma 20072013. Het is nog steeds mogelijk om projecten in te dienen die in aanmerking komen
voor deze subsidie. Voor meer informatie: Léonce Lardinois, Provincie Limburg, tel:
043-3897784 of e-mail: lmw.lardinois@prvlimburg.nl.
Bron: Provincie Limburg, nieuwsbrief Platteland In Uitvoering.

Hevo
WijkPrijs
2007
Werkt u aan een project dat de leefbaarheid, veiligheid of integratie in uw buurt
verbetert? De Hevo Wijkprijs is een
aanmoedigingsprijs die elk jaar wordt
uitgereikt aan een bewonersinitiatief
met het meest onderscheidende idee
voor het behoud of verbetering van de
wijksamenleving. U kunt inschrijven
voor de Hevo Wijkprijs met afgebakende
initiatieven, die een concrete bijdrage
leveren aan de samenleving in uw wijk
of buurt. Lopende of toekomstige projecten of activiteiten, die geheel of gedeeltelijk afhankelijk zijn van bekostiging uit
andere dan publieke middelen, komen in
aanmerking voor de Hevo Wijkprijs.
De hoofdprijs is een bedrag van € 3.000,-.
De twee 2e prijzen zijn allebei goed voor
€ 1.000,Projecten kunnen ingeschreven worden
tot 1 oktober 2007. Vervolgens zullen
in november de prijswinnaars bekend
gemaakt worden. Kijk op www.hevowijkprijs.nl voor meer informatie.

Fonds
Ons Limburg
De Vereniging Ons Limburg is van oudsher een samenwerkingsverband van
Limburgse woningbouwcorporaties.
Per 2007 hebben zij hun vermogen van
€ 5,2 miljoen ondergebracht in een Fonds
op Naam – Fonds Ons Limburg – bij het
Oranje Fonds. Het rendement van dit
vermogen, ongeveer € 234.000,- per jaar,
wordt besteed aan projecten die binnen de doelstelling van het fonds vallen.
Fonds Ons Limburg richt zich op leefbaarheid in de buurt. Bijdragen uit Fonds Ons
Limburg worden toegekend aan organisaties en initiatieven in de provincie Limburg, die werkzaam zijn op het gebied
van wonen en welzijn, voor zover deze
betrekking hebben op de verbetering van
de directe leefomgeving van de burgers.
Kijk voor meer informatie op www.oranjefonds.nl of neem contact op met de
heer Theo van Oosten of mevrouw Najiha
El Morabit via 030-6564525.
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Van de bestuurstafel VKKL...

Rol woningcorporaties kleine kernen
Open brief aan gedeputeerde Noël Lebens
Met instemming hebben wij kennisgenomen van uw pleidooi voor inzet van het
maatschappelijk kapitaal van de woningcorporaties in de regio’s. U wijst daarbij
terecht op de demografische ontwikkeling
en de vraagstukken in de verstedelijkte
wijken. Het is voor ons ook duidelijk dat
de steden te maken hebben met belangrijke herstructureringsopgaven. Die
opgaven worden complexer vanwege de
ontgroening, de vergrijzing en de bevolkingsdaling in Limburg. De VKKL is met u
van mening dat het uiterst contraproductief zou zijn als het rijk juist nu de reserves van de woningcorporaties afroomt,
terwijl die zeker in Limburg hard nodig
zijn voor de opgave waarvoor we staan.
Hoewel wij erkennen dat er belangrijke
opgaven in de steden liggen willen wij dit
moment ook benutten om aandacht te
vragen voor de taakstelling van de Limburgse corporaties in de kleine kernen.
De situatie in vele kleine kernen is schrijnend voor de primaire doelgroepen van de
corporaties; de ouderen en inwoners met
een laag inkomen. De bevolkingsdaling
levert juist in het dunner bevolkte platteland extra knelpunten op. Daarom is de
VKKL van mening dat in het arrangement
dat de provincie met de woningcorporaties wil treffen ook het aanpakken van
de knelpunten in de kleine kernen moet
worden opgenomen.

Hoewel de provincie meer beleidsruimte
heeft gegeven voor woningbouw in de
kleine kernen is in veel van de Limburgse
dorpen door woningcorporaties weinig
geïnvesteerd. Daardoor blijft het aanbod
van huurwoningen sterk achter bij de
vraag van de groepen starters en senioren
uit de dorpen. Deze groepen woningzoekenden zijn steeds meer aangewezen op
het woningaanbod van de corporaties in de
steden en de grote regionale kernen. Traditioneel is het aanbod van koopwoningen
op het platteland hoog. Maar door de sterk
gestegen grondprijzen en bouwprijzen is
het eigen woningbezit voor grote groepen
inwoners van kleine kernen onbereikbaar
geworden. Bovendien wordt de ontwikkeling van woningen in kleine kernen gedomineerd door private partijen die weinig
interesse hebben in het bouwen voor de
lagere inkomensgroepen. Grondeigenaren,
projectontwikkelaars, aannemers en financiers storten zich op allerlei bouwlocaties
in dorpen nu de strakke beperking van het
aantal te bouwen woningen is losgelaten.
Diverse plattelandsgemeenten dreigen
daardoor het exclusieve domein te worden
van de hogere inkomensgroepen. De VKKL
is van mening dat woningcorporaties niet
alleen meer huurwoningen dienen te bouwen in de Limburgse kleine kernen, maar
ook veel beter in staat zijn om betaalbare
koopwoningen te realiseren.

Agenda
6 oktober 2007
2e Nationale PlattelandsParlement
locatie: Lunteren
organisatie:
Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen
meer informatie:
www.plattelandsparlement.nl

24 oktober 2007
Algemene ledenvergadering
locatie: Baexheimerhof, Baexem
organisatie:
Vereniging Kleine Kernen Limburg
meer informatie:
www.vkkl.nl

Wie geregeld naar onze website
www.kennisplatformbewoners.nl
surft, heeft al gezien dat de Vereniging
Kleine Kernen Gelderland partner is
geworden van het kennisplatform.
Met steun van de provincie Gelderland
en eigen middelen wil de VKK Gelderland een aantal modules ontwikkelen
om kennis en informatie te beheren
en deze online toegankelijk te maken
voor hun leden én vrijwilligers. Met
de opgedane ervaringen kunnen ook
de Limburgse en Brabantse dorpsraden hun voordeel doen.
Verder zijn er in het najaar een aantal
nieuwe ontwikkelingen te verwachten.
Zo zal er gestart worden met diverse
gratis workshops en zullen enkele
thema’s nader uitgelicht worden. Het
programma ziet er als volgt uit:
• Workshop “Ontwikkelen en beheren
van dorpswebsites” op 27 september
en 4 oktober.
• Workshop “Maak er een videoverslag
van” op 29 september en 13 oktober.

Door de vermaatschappelijking en de
vergrijzing neemt de vraag naar geschikte
woningen voor senioren en gehandicapten ook in kleine kernen toe. De ontwikkeling van kleinschalige woonprojecten voor
senioren en groepen zorgvragers stagneert
in de kleine kernen. De woningcorporaties hebben hierin met de gemeenten en
andere instellingen een belangrijke taak.
Een actuele ontwikkeling is de vraag
naar goedkope woningen van de groep
Oost-Europese werknemers die zich hier
(semi)permanent wil vestigen. Deze groep
is met name actief in het seizoenswerk
en heeft daardoor een sterke oriëntatie op
het woningaanbod in kleine kernen. Ook
voor deze nieuwe groep woningzoekenden
op het platteland is voor woningcorporaties een taak weggelegd.
De VKKL hoopt dat uw pleidooi voor
behoud van armslag bij de Limburgse
woningcorporaties gehoor vindt bij de
regering zodat het voorgenomen Limburgse arrangement met de woningcorporaties met kracht kan worden ingevuld.
Daarbij vraagt de VKKL nadrukkelijk om
ook de vraagstukken van de Limburgse
dorpen in de afspraken met de corporaties
een plaats te geven.
Wij zijn uiteraard bereid de ontwikkelingen op de woningmarkt in de Limburgse
dorpen nader met u door te spreken.

