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Welk dorp wordt het
100ste lid??
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VKKL zet honderdste lid op bijzondere
manier in het zonnetje

Op dit moment telt de Vereniging Kleine
Kernen Limburg 94 dorpsorganisaties
als lid. Ze noemen zich dorpsraad,
dorpsoverleg, platform, forum, gemeenschapsraden, etc. Het afgelopen jaar zijn
er weer vijf nieuwe leden bijgekomen.
In 2012 verwachten wij ons 100ste lid te
kunnen verwelkomen.
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Welk dorp dat zal zijn is op dit moment
nog een grote verrassing. Als VKKL willen
we het 100ste lid in de picture zetten.
Dit willen we doen door een mooie
reportage in de Kleine Kernen Krant over
het dorp en zijn inwoners. Daarbij wordt
uiteraard ook uitgebreid stilgestaan bij het
werk van de dorpsorganisatie.

€ 1.000,- voor 100ste lid
Maar bovenal willen wij iets tastbaars voor
het dorp aanbieden, waar iedereen van
kan genieten en kan aanschouwen. Dit kan
een bank langs een wandelroute zijn, een
kunstwerk in het gemeenschapshuis of een
website voor het dorp. Uiteraard bepaald
het betreffende dorp de vorm en uitvoering.
Maximaal is hier een bedrag van € 1.000,voor beschikbaar.

Nog geen lid van de VKKL maar wel
een dorpsraad, dorpsoverleg of
andere bewonersorganisatie?
Wordt dan lid van de onze vereniging.
Misschien wordt uw dorp dan
wel het 100ste lid
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03 maart 2012:
eerste Leefbaarheidsdag Limburg
Dag voor alle betrokken bewoners van dorpen en wijken
Samen worden wat we willen zijn
De provincie Limburg schrijft in het coalitieprogramma: “De inwoners zullen zelf weer
het voortouw moeten nemen om te zorgen
dat de eigen leefomgeving leefbaar en veilig
is, blijft of wordt. Overheid en partners
kunnen de processen ondersteunen, die de
burger weer in een sturende positie brengen
(zelfsturing).”
Door samen met 20 provinciale organisaties
de Leefbaarheidsdag 2012 te organiseren
maken we zichtbaar hoeveel kracht er in
Limburg is en hoe we die nog beter kunnen
inzetten voor een mooie toekomst van dorpen, wijken en buurten.
De veranderingen in de kleine kernen en
buurten in Limburg lijken steeds sneller
te gaan. Ontwikkelingen als ontgroening,
vergrijzing, individualisering en veranderende leefstijlen hebben een ding gemeenschappelijk: het organiserend vermogen
van burgers en verenigingen wordt steeds
belangrijker. De oproep van verschillende
kanten is: minder overheid, meer burgerkracht. De inzet van burgers is bepalend
voor de kwaliteit van leven in buurten en
dorpen. We zullen dus zelf de schouders
moeten zetten onder onze leefbare samenleving.
Veel organisaties zijn er al mee bezig
Limburg is rijk aan (provinciale) organisaties die de kracht van burgers ondersteunen.
Van de Vereniging Kleine Kernen Limburg
tot de Zonnebloem, van Zij Actief tot
IKL en van het Huis voor de Sport tot de
KNHM. Vanwege de hierboven genoemde
veranderingen is het nuttig en nodig om
elkaar meer op te zoeken. Samenwerken
om in de dorpen en buurten te bouwen
aan sterke gemeenschappen. Daarom
hebben 20 organisaties besloten om een
Leefbaarheidsdag Limburg te organiseren
op 3 maart 2012. Duo’s van organisaties
zijn aan de slag om elkaar beter te leren
kennen en van daaruit samen een onderdeel van de Leefbaarheidsdag in te vullen.
De rode draad is dat we op zoek gaan
naar ideeën om de (verbindende) kracht
en zelfredzaamheid van burgers verder te
versterken.
De organisatie van de Leefbaarheidsdag is in volle gang. In de komende tijd
zullen we iedereen via de
(sociale) media op de hoogte houden.
Als uw organisatie ook mee wil doen,
kunt u zich melden bij het secretariaat.
Het secretariaat is gevestigd bij de
Vereniging Kleine Kernen Limburg,
p/a Bemmelstraat 2,
5961 HN Horst T: 077-3978503.

Waarom een Leefbaarheidsdag Limburg?
Met de organisatie van een Leefbaarheidsdag willen we het volgende bereiken:
1. De provinciale organisaties, die zich
richten op ondersteuning van lokale
verenigingen of groepen, leren elkaar
beter kennen. We zullen elkaar in de
toekomst meer nodig hebben.
We beginnen nu al met versterking
van de samenwerking door samen de
Leefbaarheidsdag te organiseren.
2. Op 3 maart komen de achterbannen
van de 22 organisaties bij elkaar op
de Leefbaarheidsdag. Het programma
zal voor de vertegenwoordigers van de
dorpen en buurten leiden tot het besef
dat we meer kunnen bereiken door op
lokaal niveau de krachten te bundelen.
Alle lokale organisaties hebben immers
gemeenschappelijke opgaven, zoals:
hoe binden en boeien we de jeugd
en de ouderen, hoe helpen we vrijwilligers, hoe zorgen we samen voor
een aantrekkelijke leefomgeving etc.
Door betere samenwerking op lokaal
en provinciaal niveau kunnen we de
bewoners van dorpen en buurten beter
ondersteunen.
3. Natuurlijk is iedereen welkom op de
leefbaarheidsdag. Zo willen we ook
met bestuurders van gemeenten en
provincie in gesprek gaan over hoe
we onze samenwerking kunnen verbeteren.

Namens: Zij Actief Limburg, KNHM, IKL,
Stg. de Pijler, Zonnebloem, VKKL,
Huis voor de Sport, Ver. Jeugdclubs Limburg,
Bibliotheekhuis, ROVL, Proeftuin Zelfsturing,
Milieufederatie, FAM Netwerk, SPEL,
Fed. Dorpshuizen Heerlen, ARKA, Dienst Kerk
en Samenleving, LLTB, KPJ, Vitaal Kapitaal.

In een deze zomer verschenen blauwdruk
van het bisdom Roermond voor het jaar
2020 wordt ingegaan op de toekomst
van de parochies. Limburg telt op dit
moment nog 300 parochies met 40.000
vrijwilligers, die zich inzetten voor de kerk
én voor de samenleving. Het Bisdom verwacht echter dat de komende jaren ruim
100 kerken bedreigd worden door sluiting.
Sluiting niet te voorkomen
In Limburg zijn de afgelopen jaren al
diverse kerkgebouwen gesloten. Dit heeft
alles te maken met het sterk teruglopende
aantal kerkgangers, priestertekort en de
oplopende kosten voor (achterstallig)
onderhoud en exploitatie. Sinds 1991 zijn
er al 45 kerken aan de eredienst onttrokken.
Sluiting van kerkgebouwen ligt echter
gevoelig bij de mensen. De kerk is door de
eeuwen heen zowel letterlijk als figuurlijk
een beeldbepalend element in de dorpskernen geweest. Met de kerktoren als
belangrijk herkenningspunt en wegwijzer.

‘Samen werken aan een topdorp!’
Dorpsraad Lomm bundelt nieuwe ideeën dorp
De dorpsraad Lomm heeft onlangs een
brochure uitgebracht waarin 11 nieuwe
speerpunten voor de toekomst van het
dorp worden gepresenteerd. Deze speerpunten zijn gebaseerd op wensen en ideeën
die de inwoners het afgelopen jaar hebben
aangedragen via dorpsgesprekken.
De brochure met de titel ‘samen werken
aan een topdorp!’ is een vervolg op het
Dorpsontwikkelingsplan dat de inwoners in
2008 voor hun dorp opstelden. Inmiddels
zijn veel ideeën uit dat plan gerealiseerd of

in ontwikkeling, wat vooral een verdienste
is van het initiatief de inwoners zelf.
De door bewoners zelf ontwikkelde
dagopvang, met de mooie titel ‘Zorg om
Naasten’, is een van die ideeën uit het DOP
dat inmiddels erg succesvol is. Het geldt
als voorbeeldproject binnen Venlo maar
ook ver daarbuiten als het gaat om actief
burgerschap en zelfsturing.
Enkele speerpunten in het nieuwe DOP zijn:
• Een dorpswebsite
• Samenwerking tussen de verenigingen
• Ontwikkeling hoogwatergeul als
recreatiegebied voor het dorp
• Een groene klussengroep
• Behoud en uitbreiding van gemeenschapshuis Pastoorshof.

welke expertise de inwoners beschikbaar
willen stellen voor het dorp. Binnenkort zal
ook de gemeente op de hoogte worden gesteld van de ideeën uit Lomm. De brochure
is te downloaden via www.dorpsraadlomm.
nl. Op deze website staan ook de contactgegevens van de dorpsraad.
Het tv-programma Binnenspel van L1 en Huis
voor de Zorg heeft een kort filmpje gemaakt
over de dagopvang in Lomm. Het filmpje is
te bekijken via www.binnenspel.nl.

“Waar bent u goed in”
Afgelopen maand hebben alle huishoudens
in Lomm een exemplaar van de folder gekregen. Daarbij is tevens de vraag gesteld

De kerk: het hart van het dorp,
maar voor hoe lang nog?
Een van de oplossingen die het Bisdom
aandraagt is schaalvergroting. Er wordt op
diverse plaatsen in de dekenaten al gewerkt
met pastorale teams. Een volgende stap
is federatievorming, een kerkbestuur voor
meerdere parochies, die in 2020 voltooid
moet zijn.
Functie binnen de samenleving
De kerk is in veel Limburgse dorpen nog
een samenbindende factor. Het is een
plek waar mensen elkaar ontmoeten,
waar activiteiten worden georganiseerd
en van waaruit ook aan naaste hulp gedaan wordt. Waar mooie en minder mooi
gebeurtenissen in een mensenleven met
elkaar gedeeld worden.

Ook veel tradities in een dorp ontlenen
hun bestaan aan de kerk. Denk maar aan
de vele processies die Limburg nog rijk
is. Sacramentsprocessie, het doen van de
eerste communie in de kerk in je dorp, een
kind laten dopen, een uitvaart.
Hoewel sluiting van kernen niet te voorkomen lijkt, betekent het weer een verlies
van een voorziening voor het dorp.
Nieuw functie kerkgebouw
De vraag die dan opkomt is: Welke functie
is mogelijk in een kerkgebouw dat aan de
eredienst onttrokken wordt? Een dergelijk
beeldbepalend gebouw afbreken of laten
verpauperen is namelijk geen gewenste
optie. Stan Hoen, persvoorlichter van
het Bisdom Roermond, zegt daarover het

volgende: “Een kerk die aan de eredienst
wordt onttrokken kan een andere bestemming krijgen zoals een onderwijsfunctie,
ontmoetingsruimte, medisch centrum of
uitvaartcentrum. Kerken van de jaren 70
en later zijn geen monumentaal gebouw
en worden vaker gesloopt. Bij een nieuwe
functie voor het kerkgebouw kijkt het
bisdom mee naar de herbestemming”.
Ook vindt in de gemeenschap waar dit
aan de orde is altijd een hoorzitting plaats
over een mogelijke nieuwe invulling van
het gebouw. De gemeenschap heeft dus
inspraak bij de invulling van het gebouw.
“Mensen uit de gemeenschap waar dit aan
de orde is en die een goed idee hebben
voor herbestemming kunnen zich richten
tot het kerkbestuur”, stelt Hoen.
VKKL is benieuwd in welke dorpen
er gesproken wordt over sluiting
van de kerk en waar nagedacht wordt
over een nieuwe functie voor
het kerkgebouw.
Stuur uw reactie, tips of ideeën naar
vkkl@synthese.nl.
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Online dorpsplatform
www.ActiefHouthem.nl
Sinds 1 november digitaal ‘roddelen’
in Houthem - St. Gerlach
Het Zuid-Limburgse dorp Houthem St. Gerlach is sinds kort een nieuwe ontmoetingsplek rijker. Een digitale ontmoetingsplek wel te verstaan. Met het online platform
ACTIEF HOUTHEM willen de verenigingen
en de dorpsraad op een eigentijdse manier
een bijdrage leveren aan de leefbaarheid
en sociale cohesie in hun kern.
Zoals bekend geldt voor veel verenigingen
dat de gevolgen van allerlei ontwikkelingen
in de samenleving zich vertalen in afnemende aantallen leden en vrijwilligers, minder
betrokkenheid etc. waardoor het vaak
lastig wordt om de vereniging goed “in de
lucht te houden” en gezamenlijke hobby’s
te kunnen blijven uitoefenen. Toch is ook
breed erkend dat verenigingen het cement
in onze samenleving vormen.
Digitaal dorpsplein
De initiatiefnemers denken met het online
platform ACTIEF HOUTHEM een vernieuwende manier te hebben ontwikkeld om allereerst de betrokkenheid tussen de leden
van de verenigingen te vergroten. Maar het
platform is nadrukkelijk ook bedoeld om uit
te groeien tot een digitaal dorpsplein waar
alle inwoners en verenigingen/groeperingen
zich kunnen treffen, delen wat zij voor het
dorp van belang vinden en daar afspraken
over maken. Maurice de Lange, een van de
initiatiefnemers: “Zo kunnen digitale ideeën
van dorpsgenoten leiden tot meer contacten
en uiteindelijk ook tot daadwerkelijke,
fysieke ontmoetingen en activiteiten.
Dat leidt tot meer betrokkenheid en draagvlak in de gemeenschap. Daarnaast biedt
het platform mogelijkheden voor lokaal gevestigde instellingen (op het terrein van zorg
en onderwijs) en bedrijven (op gebied van
recreatie en toerisme) om zich te profileren
waardoor mogelijke, nieuwe “cross-overs”
(bijvoorbeeld in de vorm van arrangementen
tussen verenigingen en instellingen/
bedrijven) in beeld kunnen komen.”
Sociaal netwerk voor het dorp
Het online platform ACTIEF HOUTHEM
bestaat op dit moment uit een interactieve
social netwerksite en onderliggende
websites voor de deelnemende verenigingen.
Het platform biedt mogelijkheden om:

• een dorpskalender bij te houden
(nuttig voor het afstemmen/plannen van
activiteiten),
• zelf foto´s te plaatsen (laat zien waar je
trots op bent, nieuws etc.),
• discussies te voeren (wat houdt je bezig,
vind je van belang voor de kern, waar wil je
leden en/of medebewoners bij betrekken),
• eigen profielen aan te maken en
interesses te delen,
• nieuwe groepen te vormen bijv. per
interessegebied,
• overige informatie vanuit/over het dorp
en haar inwoners te plaatsen.

In Houthem hebben de
sportverenigingen op uitnodiging
van de dorpsraad een tijd geleden de
handen ineen geslagen en werken ze
inmiddels op een aantal terreinen
nauw samen onder de noemer
Vereniging van de Toekomst.
Belangrijk doel is om ook in de
toekomst een zinvolle rol in onze
dorpsgemeenschap te blijven spelen
op sportief, cultureel en
maatschappelijk gebied.

Het platform is zo ontworpen dat alle verenigingen, groeperingen, inwoners en
instellingen kunnen aansluiten. “We hopen
natuurlijk dat dit ook massaal zal gaan
gebeuren, immers: hoe meer gebruikers
hoe interessanter het voor iedereen
wordt”: zegt Maurice hoopvol.
“We zijn er in het bijzonder trots op dat
dit platform geheel op eigen initiatief tot
stand is gekomen, zonder tussenkomst
van de (lokale of regionale) overheid.
Gezien de actuele politieke en bestuurlijke
uitingen t.a.v. zelfredzaamheid en actief
burgerschap is dit initiatief volgens ons een
voorbeeld van zelfsturing in optima forma.
Bovendien denken we hiermee in te kunnen
spelen op de onlangs gepresenteerde
Limburgse Olympische Ambitie, in het
bijzonder om meer mensen (letterlijk en
figuurlijk) in beweging en vitaler te krijgen.”
Actief Houthem is een initiatief van de
Vereniging van de Toekomst, een samenwerkingsverband van de handbal-,
tennis- en voetbalvereniging IASON,
judoclub JC Kano, Ruitervereniging
St. Gerlach, Schutterij St. Martinus en
Dorpsraad Houthem - St. Gerlach.
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Dorpsraad Houthem - St.Gerlach, voorzitter
Raymond Lodewick info@dorpsraadhouthem.nl of 06 – 52 08 62 86.
Webmanager Maurice de Lange maurice@
applausprojecten.nl of 06 – 29 50 62 98
Kijk ook eens op www.dorpen.nl

Sociale netwerken
Voorzichtig beginnen een aantal
dorpen te experimenteren met
dorpswebsites die gebruik maken van
de populariteit van social media en
sociale netwerken zals Facebook,
Hyves en Twitter.
www.ActiefHouthem.nl is daarvan
een voorbeeld. Een ander recent voorbeeld is www.Siebengewald.com,
een initiatief uit een van de dorpen
van de Noord-Limburgse gemeente
Bergen. Bibliotheekhuis Limburg
experimenteert met Digidorp
(zie hiernaast).

Digidorpen Neer en Buggenum
Bibliotheekhuis Limburg ondersteunt ontmoetingsplek
die 24 uur per dag geopend is
Neer en Buggenum eerste digidorpen
“Wanneer spreken we weer af?” vraagt
Ron Aardening. De testgroep krijgt toegang
tot de testomgeving en er wordt besloten
dat ze over drie weken terugkomen om hun
ervaringen met elkaar te delen. Ze krijgen
van Ron enkele opdrachten mee om zo de
site beter te leren kennen.
Voor gebruikers van sociale media als
Facebook, Twitter en Hyves spreekt het
gebruik vanzelf. Maar anderen hebben
misschien een beetje hulp nodig. Daar
voorziet het project ook in en naast actieve
begeleiding bij dit sociale netwerk op
dorpsniveau, is er ook een workshop
internetgeschiedenis, sociale media en
Digidorp.

“Maar hoe zit het dan met privacy?”
vraagt een enigszins bezorgde inwoner
van Neer. “Ja, wat als de site gehackt
wordt?” valt een ander bij. “We kunnen de
hele website dichttimmeren en scherpe
controles doen, maar dan gaat de hele
opzet van een sociaal netwerk verloren
legt Ron Aardening van het Bibliotheekhuis uit.
Privacy blijkt een punt dat vaker aan de
orde zal komen op de avond dat de nieuwe
Digidorpwebsites in wording voor Neer
en Buggenum worden gepresenteerd.
De avond wordt georganiseerd door
Bibliocenter en Bibliotheekhuis Limburg
en is de tweede van een reeks van bijeenkomsten, waarin samen met de bewoners
een start wordt gemaakt met een eigentijdse dorpswebsite.
Digitale ontmoetingsplek
De websites zijn opgezet volgens de karakteristieken van andere sociale netwerken.
Zo zou je zelfs een voorzichtige vergelijking
met sites als Facebook kunnen maken,
alleen dan een stuk minder uitgebreid en
wat simpeler. Het doel is om bewoners
in kleine kernen een platform te bieden
waarop informatie gedeeld kan worden.
Wat de inhoud van die informatie is, staat
niet vast. Dat kunnen ideeën zijn over
de inrichting van de eigen leefomgeving,
‘dorpsroddels’, het ruilen van diensten/
goederen of bijvoorbeeld historische
informatie over het dorp.
Verenigingen en dorpsbewoners kunnen
allemaal een eigen pagina aanmaken,
een soort miniwebsite en deze voor een

deel zelf vormgeven met eigen logo of
foto. Daarnaast kunnen ze de eigen pagina
indelen en zelf de kleuren van de pagina
bepalen.
Van website naar community
In het dorp Neer blijkt al een soort van
dorpswebsite in de lucht te zijn. “We kijken
hier al allemaal op de pagina van Piet van
Toon (http://www.pietvantoon.nl)”, zegt
een kritische bewoner. “Hier staat alles op
over het dorp en is ook overzichtelijk. Ik
weet niet of we nu opnieuw zoiets moeten
gaan doen.”
Ron Aardening legt uit dat het niet de
bedoeling is eenzelfde soort website te
maken en wijst op het communitykarakter
van Digidorp: “We hopen natuurlijk van
niet, maar wat als Piet zou wegvallen?
Digidorp is juist decentraal ingericht, jullie
als dorp zijn de redactie, niet een enkel
persoon.”
En dat leert ook een inventarisatie van de
online activiteiten van dorpen in Limburg:
vaak bestaat er al iets van een dorpswebsite die actief wordt onderhouden door
één persoon. Een aantal mensen uit het
verenigingsleven stuurt hun activiteiten
naar deze persoon die op zijn beurt het op
een webpagina publiceert.
Niet meer echt van deze tijd, vond de bibliotheek. En na een pilotproject in Heibloem
zette de bibliotheek daarom een project op
om in dertig kleine kernen een start te
maken met dorpswebsites 2.0. Met als
uiteindelijke doel het verbeteren van de
leefbaarheid. Het project wordt gefinancierd
door de Provincie Limburg.

Enigszins enthousiast vertrekken de bewoners van Neer en Buggenum huiswaarts.
De volgende dag melden zich de eersten
al online op het platform en worden de
eerste profielen compleet gemaakt, foto’s
geüpload en ontstaat er soms al voorzichtig een dialoog over foto’s, de dorpsagenda en de dorpswebsite.
Eenentwintig december komt de testgroep
weer bij elkaar om ervaringen te delen en
om aanwijzingen te krijgen. De bedoeling
is dat eind januari de nieuwe dorpswebsites van Neer en Buggenum online komen
te staan.
Link naar meer info:
http://www.bibliotheekhuis.nl/digidorp/
infosheet.pdf

Oproep:

Denkt u dat uw dorp ook baat
heeft bij een nieuwe dorpswebsite
volgens de communityopzet van
Digidorp? De bibliotheken in Limburg
zoeken nog dorpen om te starten
met dorpswebsites.
Criterium is dat er een gezonde
basis bestaat van actieve inwoners
die mee willen denken en doen
aan dit traject. Neem contact op met
Maxim van Oostrum,
Projectleider Digidorp,
maxim.vanoostrum@bibliotheekhuis.nl,
tel. 06-15891539, Twitter: @digidorp,
of uw lokale bibliotheek.
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knopen. Dankzij de barexploitatie kan een
gemeenschapshuis ook in een kleine kern
behouden blijven.
Veel besturen van dorpshuizen hebben
de afgelopen jaren hun medewerkers geschoold. Zoals de Arbo-wet voorschrijft dat
bij activiteiten een bedrijfshulpverlener
aanwezig moet zijn, is in de HDW bepaald
dat het verstrekken van alcoholhoudende
dranken alleen door gekwalificeerde
personen mag gebeuren. Het Steunpunt
Gemeenschapsaccommodaties Limburg
kan de gemeenten adviseren bij de
invoering van de DHW en helpt besturen
van gemeenschapshuizen bij het voldoen
aan de nieuwe DHW.

gemeenschapshuis
Verandering Drank- en Horecawet
Overheid wil alcohol gebruik jongeren terugdringen

Na jaren van voorbereiding zal de nieuwe
Drank- en horecawet (DHW) medio 2012 in
werking treden. Verschillende gemeenten
hebben de besturen van gemeenschapshuizen hierop gewezen. De gemeente
heeft namelijk de taak om toe te zien
op goede uitvoering en handhaving van
deze wet. Naast horecaondernemers en
winkeliers die alcohol verkopen vallen ook
gemeenschapshuizen en sportverenigingen
onder deze wet.
Afspraken horeca en gemeenschapshuizen
Al jarenlang wordt er een discussie gevoerd
over welke activiteiten nu wel of niet in een
gemeenschapshuis georganiseerd kunnen
worden. Om te voorkomen dat dorpshuizen
en wijkcentra een oneigenlijke concurrentie
aangaan met de horeca mogen er geen
bruiloften en partijen in gemeenschapsaccommodaties georganiseerd worden.
In sommige gevallen is het voor besturen
van deze accommodaties door de opgelegde beperkingen nagenoeg onmogelijk
invulling te geven aan hun taak om het
dorpshuis in de lucht te houden.
Door gemeenten wordt zeer verschillend
omgegaan met het opleggen van
beperkingen aan gemeenschapshuizen.
Daarnaast maken veel gemeenten om
onduidelijke redenen geen gebruik van de
bestaande mogelijkheden voor een beperkt
aantal keren ontheffing te verlenen voor
bijeenkomsten van persoonlijke aard
waarbij ook alcohol wordt geschonken.

Plaatselijke omstandigheden bepalend
Het Steunpunt Gemeenschapshuizen
Limburg is voorstander van de wetswijziging in de DHW waarbij gemeenten
kunnen toetsen of een gemeenschapshuis
of wijkcentrum een reële bedreiging vormt
voor aanwezige horecaondernemers in het
dorp. Een dorpscafé en andere horecavoorzieningen zijn immers ook van belang
voor de leefbaarheid. Maar de praktijk in
vele Limburgse dorpen is dat dorpscafés
of zaalhouders hun bedrijfsvoering
beëindigen en geen opvolgers kunnen
vinden. Die plaatselijke en regionale
omstandigheden zijn van belang voor de
toetsing door de gemeente. In veel dorpen
vindt al afstemming plaats tussen dorpshuizen en horecaondernemers en wordt
er samengewerkt. Vrijwilligers die zich
inzetten voor de leefbaarheid van het
dorp, hebben geen enkel belang bij
slepende procedures en rechtszaken.
Scholing en training
medewerkers dorpshuis
Een van de uitgangspunten van de DHW
is dat er risico’s verbonden zijn aan het
nuttigen van alcoholhoudende dranken
en dat het verstrekken daarvan een
bijzondere verantwoordelijkheid vergt.
De barexploitatie is voor gemeenschapshuizen ondergeschikt aan de sociaal
culturele doelstellingen, maar het is wel
een bijzaak waarmee besturen van dorpshuizen net de eindjes aan elkaar kunnen

Meer informatie:
Steunpunt Gemeenschapsaccommodaties
Limburg, Daan Rooijakkers, coördinator,
email d.rooijakkers@synthese.nl
p/a VKKL, Bemmelstraat 2, 5961 HN Horst
Tel. 077-3978503

Afronding Dorpen in het Groen Laar
Aanleg van hagen en lindes, opknappen van paden en poelen
de aanleg van een boomgaard, hagen,
bomen en het herstel van de Moeëneskoel,
een historische ‘brandkoel’, zoals Laar die
meer kende.

Met de aanplant van 46 lindebomen en
beukenhagen aan weerszijden van de
Rietstraat in Laar komt het IKL-project
Laar in het Groen in de laatste fase. De
aanleg van de hagen over een lengte van
maar liefst 875 meter en aanplant van
de bomen gebeurt door medewerkers
van de stichting Instandhouding Kleine
Landschapselementen in Limburg, IKL.
Het historisch karakter van de door het
landschap slingerende dorpsweg krijgt
hiermee een extra accent.
In de afgelopen drie jaar werkte de dorpsraad van Laar met de gemeente Weert en
de stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL) aan de opwaardering van de kwaliteit van landschap, natuur
en erfgoed in en rond het dorp. In samenwerking met 20 grondeigenaren is gewerkt
aan de opwaardering van het groen door

Twaalf Limburgse dorpen in het groen
In de afgelopen periode voerde IKL in
twaalf Limburgse dorpen in nauwe samenwerking met de dorpsraden en bewoners
het project Dorpen in het Groen uit. In dat
verband konden de bewoners voorstellen
en ideeën aandragen ter verfraaiing en
verdere ontsluiting van het buitengebied.
In Weert is dit met de bewoners van Laar
opgepakt. Tijdens een startbijeenkomst
2,5 jaar geleden droegen bewoners
hele simpele oplossingen aan die direct
gerealiseerd konden worden, zoals het
plaatsen van zitbankjes en een instructie
voor het snoeien van hoogstamfruitbomen.
Maar de Dorpsraad greep het project ook
aan om Laar voor de recreant en wandelaar
beter op de kaart te zetten. Zo is een kleurrijke Ommetjeskrant met drie wandelroutes door en om Laar uitgegeven, met
informatie over de historie en cultuur van
het dorp.
Het dorp is verder verfraaid met de aanleg
van een hoogstamboomgaard aan de
Rakerstraat en een rustpunt aan de
Schonkenstraat en Schonkenweg.
Daarnaast zijn er hele karakteristieke
beukenhagen geplant.

Heeft u een klus?
16 en 17 maart 2012 landelijke actie
NL Doet
Uw speeltuin opgeknapt of dorpshuis
geschilderd. Of een dagje uit met de
ouderen of gehandicapten. Met elkaar een
gezellige high tea of zangmiddag beleven.
Het buitenterrein eens lekker aanpakken
en zomerklaar maken. Wensen kunnen er
in alle soorten en maten zijn. Meld uw klus
eenvoudig aan via www.nldoet.nl, maak
een leuke omschrijving en laat iedereen
weten dat er bij u werk aan de winkel is op
16 en 17 maart 2012. Met de landelijke mediacampagne die begin februari van start
gaat roepen we zoveel mogelijk mensen op
om te komen klussen. Ook bij u.

Tot maximaal € 500,- subsidie
Wanneer u kosten maakt voor uw klus zoals
materiaalkosten, entreegelden en vervoerskosten, kunt u een financiële bijdrage van
maximaal € 500,= aanvragen bij het
Oranje Fonds. Uw klus dient dan wel vóór
11 januari 2012 aangemeld te zijn.
Het Oranje Fonds heeft € 1,5 miljoen
beschikbaar gesteld, maar wees er snel bij,
want op = op.
Bron: www.NLDoet.nl

Muizenwater en brandkuilen
De Dorpsraad droeg verder ook een uitgebreide inventarisatie aan van de her en der
rond Laar nog aanwezige en voormalige
brandkuilen. In deze waterpoelen werd
het overtollig regenwater opgevangen.
In droge periodes werd het water gebruikt
voor de akkers en voor het drenken van
vee. Bovendien ‘waterde’ men hier het
timmer- en geriefhout, maar ze fungeerden
ook als reservoir voor bluswater wanneer
er een brand woedde.
Aan deze brandkuilen van Laar is ook een
aardige anekdote verbonden. Toen de kerk
in de St. Sebastiaanskapel rond 1880 begon
met de zogenaamde Gertrudisbedevaarten
kwamen pelgrims van heinde en verre naar
het dorp voor het zogenaamde ‘muizenwater’, dat uit de brandkuilen werd gehaald.
Het gezegend water werd door gelovige
boeren gebruikt om de pas geoogste
vruchten van het veld te vrijwaren van
muizen en ratten. Als de belangstelling
voor dit muizenwater groter was dan het
kerkelijk aanbod dan ging de pastoor over
tot het zegenen van de hele brandkuil,
inclusief de kikkers en de padden.
Bedevaartgangers konden dan de meegebrachte varkensblazen zelf vullen.
Aan het einde van de St. Sebastiaanskapelstraat bij de A2 knapte IKL de
Moeëneskoel op. In het voorjaar worden
dit soort wateren door kikkers, padden en
salamanders gebruikt voor de afzet van
de eieren. In het kader van Dorpen in het
Groen wordt de poel ook in adoptie
gegeven aan de leerlingen van de basisschool St. Franciscus. De leerlingen voeren
in dit verband jaarlijks met IKL onderhoud
uit aan de poel.
Het Project Dorpen in het Groen was mede
mogelijk met steun uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling,
de provincie Limburg, gemeente Weert en
IKL.
Meer informatie via IKL:
0475 -386 430 of www.ikl-limburg.nl
In de volgende Kleine Kernen Krant
Limburg zal IKL uitgebreider verslag
doen van de twaalf Dorpen in het
Groen en het project Natuur
Dichterbij die de afgelopen jaren
zijn uitgevoerd in Limburg.
Resultaten van deze projecten zijn
ook beschreven in enkele publicaties
die te downloaden zijn via
www.landschapsbeheernederland.nl
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van het bestuur
Een nieuwe uitdaging!
Nieuw bestuurslid Hay Engels stelt zich voor
rondom het dorp, het opzetten van een
eetpunt voor ouderen, het verzorgen van
computercursussen voor senioren, de ontwikkeling van wandelpaden (‘ommetjes’),
verkeersveiligheid (met name die voor
fietsers), de problematiek rond een
gemeenschapshuis, gemeenschappelijke
voorzieningen in het dorp, en woningbouw.
Momenteel ben ik onder andere nog
bestuurslid van ‘Aan de Brug’ en adviseur
van de dorpsraad. Daarnaast hebben mijn
vrouw en ik in de weekenden de zorg voor
onze gehandicapte zoon.
Ik ben geboren en als boerenzoon opgegroeid
in Merselo, een dorp van ca. 1000 inwoners in
Noord-Limburg. Sinds 1978 ben ik getrouwd
en samen hebben we 4 volwassen kinderen,
waarvan de oudste twee werken, de derde
meervoudig gehandicapt en rolstoelgebonden
is en de jongste nog studeert. Na een technische opleiding (HTS), heb ik verschillende
post-HBO opleidingen gevolgd op het gebied
van Marketing, Logistiek Management,
Bedrijfskunde en Informatica. Bijna 30 jaar
ben ik werkzaam bij DAF Trucks in Eindhoven,
momenteel als Senior Informatie-Analist.
Vanaf 1989 heb ik voor kortere of langere
periodes vrijwilligersactiviteiten opgepakt,
zoals lid van de MR op de Basisschool in
Sevenum en lid van het Gehandicapten
Platform Horst-Sevenum. In 1990 zijn we
verhuisd naar America, een dorp van ruim
2200 inwoners.
In America heb ik 16 jaar deel uitgemaakt
van de dorpsraad, waarvan 8 jaar als
voorzitter en vijf jaar lid geweest van het
dagelijks bestuur van de Gemeenschapsaccommodatie Aan de Brug.
De jaren in een dorpsraad brengen je in contact met allerlei aspecten van leefbaarheid.
Vanuit de dorpsraad zijn we actief geweest
met onder andere het ontwikkelen van groen

De uitgave van de Kleine Kernen Krant is mede
mogelijk gemaakt door de Provincie L imburg.

In 2010 ben ik gestopt als voorzitter van de
dorpsraad. Op zo’n moment vraag je je af:
“wat wil je dan gaan doen?” Ik heb een
lijstje gemaakt met allerlei zaken die ik
interessant en leuk zou vinden en waarmee
ik een algemeen belang zou dienen, want
ik wil naast mijn werk nog wel graag andere
zinvolle activiteiten doen. Eén van de onderwerpen op de lijst was, om mij op enigerlei
wijze in te zetten voor de VKKL. Ik ken de
VKKL als een erg professionele organisatie,
die een grote bijdrage levert aan de leefbaarheid in de kleine kernen in Limburg.
Toen ik gevraagd werd om bestuurslid te
worden van de VKKL, hoefde ik hier dan ook
niet lang over na te denken. Voor mij is dit
weer een geweldige kans om me actief in te
zetten voor de leefbaarheid in kleine kernen.
Onder andere door de krimp van de
bevolking en de aankomende vergrijzing
liggen er heel wat uitdagingen te wachten.
Ik hoop vanuit een bestuursfunctie in de
VKKL de komende jaren een bijdrage te
leveren aan het omzetten van deze problematiek naar uitdagingen en kansen,
waardoor de leefbaarheid en vitaliteit in de
Limburgse dorpen weer op een hoger plan
kan komen.
Hay Engels

Agenda VKKL
3 maart 2012
Leefbaarheidsdag Limburg
Locatie: nog onbekend
21 maart 2012
‘Bestuur in de regio’
Locatie: Horst aan de Maas
Kijk voor meer informatie op www.vkkl.nl
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De Kleine Kernen Krant Limburg is een
uitgave van de Vereniging Kleine Kernen
Limburg en wordt verspreid onder de
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Tiny Reijnders, Alle Postmus,
Wim Desserjer.
Foto voorkant: Wim Jenniskens.
Met bijdragen van:
Gertjan van Elk, Maurice de Lange,
Maxim van Oostrum, Sjaak Sluiters,
Oranjefonds, Hay Engels.
Realisatie:
Weemen Drukwerk & Communicatie, Horst.
100% eco-proef.
Abonnementen:
Leden van de VKKL ontvangen de
Kleine Kernen Krant Limburg gratis.
Een jaarabonnement kost € 20,- en voor
instellingen en overige organisaties € 50,-.

VKKL,
Bemmelstraat 2,
5961 HN Horst
T 077-3978503
F 077-3978505
VKKL@synthese.nl
www.vkkl.nl

