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met de coördinatie van verenigingen en de 
uitgifte van het dorpsblad. In de loop van 
de tijd, en vooral dankzij de tomeloze inzet 
van enkele personen in die dorsraden, 
hebben deze organisaties in de gemeente 
Venray een plek weten te veroveren als 
vertegenwoordiger van de lokale bevolking, 
echter zonder officiële status. En daarbij 
heeft ze haar aandachtsgebied steeds meer 
weten uit te breiden. 
Deze positie is bereikt door met duidelijke 
wensen en ideeën bij de gemeente aan te 
kloppen en deze met goede argumenten te 
ondersteunen. Het is daarbij vooral belang-
rijk geweest om het uitgangspunt dat ‘de 
gemeente’ alles maar moet regelen, los te 
laten. Door de tien kerkdorpen in een over-
koepelend orgaan (het DorpsRadenOverleg 
Venray) te bundelen is de positie extra 
versterkt met betrekking tot dorpsoverstij-
gende belangen. 
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In de afgelopen jaren heb ik meerdere bij-
eenkomsten van dorpsraden bezocht. Niet 
alleen binnen de gemeente Venray, maar 
ook in omliggende gemeenten en binnen 
de VKKL. Het zijn altijd ontmoetingen met 
mensen die met enthousiasme en gedre-
venheid ‘knokken’ voor hun dorp: voor de 
leefbaarheid en voor de verwezenlijking 
van een wens binnen die gemeenschap. 
Helaas komt het maar al te vaak voor dat 
het ‘knokken’ vooral een gevecht tegen de 
lokale overheid is: de gemeente. Ook voelen 
deze mensen, die zich als vrijwilliger inzet-
ten, zich vaak door diezelfde overheid niet 
serieus genomen of miskend. Waarom is 
dat zo? En waarom is het bij velen nog niet 
anders? Want het kan anders.

Vreemde eend
De dorpsraad is een vreemde eend in 
bestuurlijk Nederland. Vaak ontstaan als 
belangenorganisatie in een dorp, belast 

De Gemeente? Dat zijn we zelf!!!
Ervaringen van samenwerking dorpsraden en gemeente Venray
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Provincie Limburg steunt ontwikkeling 
Vereniging Kleine Kernen
Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg verlenen aan de Vereniging Kleine Kernen Limburg (VKKL) 
een subsidie van W 75.000,- voor de uitvoering van het activiteitenprogramma 2007.  De speerpunten van 
de VKKL zijn de oprichting van dorpsraden, de ontwikkeling van dorpsplannen en de uitwisseling van 
kennis en ervaringen tussen bewonersorganisaties in de Limburgse dorpen. (zie ook blz. 8)

De algemene Ledenvergadering van de VKKL op 25 oktober in Baexem stond groten-
deels in het teken van het thema Dorpen en ICT. Verschillende sprekers gingen in op 
de mogelijkheden van internet voor dorpen en de rol die dorpsraden hierin (kunnen) 
hebben. Via internet kan informatie verspreid worden, informatie gezocht worden en 
kunnen mensen met elkaar in contact komen. In de volgende Kleine Kernen Krant zal 
meer aandacht aan dit onderwerp worden besteedt.

Daarnaast stemde de vergadering in met het activiteitenprogramma voor 2007. Ook 
het komende jaar zal de VKKL zich profileren als hét aanspreekpunt voor dorpsraden 
in Limburg. Enkele nieuwe speerpunten zijn een witte vlekkenplan (m.n. Zuid-Lim-
burg), overleg over provinciaal Kleine kernenbeleid en ondersteuning bij de uitvoering 
van Dorpsplannen. Daarnaast zetten we de activiteiten van de voorgaande jaren voort.

Algemene Ledenvergadering in het teken van Dorpen en ICT

● DOOR THEO ZEGERS
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De dorpsraden hebben zich daarbij goed 
gerealiseerd dat niet zij, maar het gemeen-
tebestuur de beslissingen neemt. Maar ook 
dat datzelfde gemeentebestuur gekozen 
wordt door de burgers die zij als bestuurs-
lichaam vertegenwoordigen. De dorpsraad 
en het DRO hebben vanuit die basis kans 
gezien om een brug te slaan tussen de indi-
viduele burger en het gemeentebestuur en 
het daarbij behorende ambtelijke apparaat. 

Aanspreekpunt binnen gemeenschap
Ook vanuit de gemeentelijke organisatie is 
het prettig om binnen een gemeenschap 
een aanspreekpunt te hebben voor overleg 
met betrekking tot zaken die het individu-
eel belang overstijgen. Dat wil nadrukkelijk 
niet zeggen dat de dorpsraad of het DRO de 
beslissingen neemt. Daarvoor hebben we, 
zoals gezegd, het door ons allen gekozen 
gemeentebestuur. Maar zij kunnen wel 
een zeer belangrijke bijdrage leveren met 
betrekking tot het bepalen van de haal-
baarheid van plannen en het creëren van 
draagvlak voor gewenste ontwikkelingen. 
Anderzijds wordt geleverde kritiek serieus 
genomen bij de uitwerking van die plannen 
en ontwikkelingen.

Positief-kritische houding
Het is natuurlijk van belang dat een 
dorpsraad en een gemeentelijk dorps-
radenoverleg zich niet als ‘tolk’ van het 
gemeentebestuur laat gebruiken. Dat zal 
de geloofwaardigheid en haar positie bij 
de achterban niet ten goede komen. De 
dorpsraad en het DRO stellen zich in Ven-
ray positief-kritisch op ten opzichte van 
de informatie die bij hen binnenkomt. 
Daarnaast zal een dorpsraad en het DRO 
zelf met voorstellen richting gemeente-
bestuur gaan als ze weten dat dit serieus 
beoordeeld wordt. En ook een afwijzende 
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beslissing op een dergelijk voorstel zal 
op begrip kunnen rekenen als daarvoor 
gegronde redenen aangedragen worden. 
De tijd van alleen een afkeurende hou-
ding ten opzichte van alles wat vanuit het 
gemeentehuis aan ons werd voorgelegd, of 
andersom, is voorbij. Beide ‘kampen’ zijn 
tot het besef gekomen dat samenwerking 
een beter resultaat voor de bewoners ople-
vert dan een afwijzende houding.

Het is jammer dat nog niet overal dorpsra-
den actief zijn. En het is zeer zeker jammer 
dat, daar waar deze organisaties wel actief 
zijn, zij door de gemeente niet altijd op 
waarde geschat worden. De oorzaak hier-
voor kan gelegen zijn in de angst dat een 
dorpsraad teveel ‘macht’ naar zich toetrekt. 
Maar ook een afwachtende of weinig posi-
tief-kritische houding van die dorpsraad 
kan een oorzaak zijn. Een goede relatie, 
zoals we die in Venray kennen, is voor 
beide partijen van belang en waardevol. 
Want de gemeente? Dat zijn we zelf!

Theo�Zegers�is�voorzitter�van�de�dorpsraad�
Merselo�en�tevens�voorzitter�van�het�
dorpsradenoverleg�Venray.

Theo Zegers in actie tijdens de kermis in Melderslo

Kerngericht Werken
Gemeente Beesel betrekt 
burgers actief bij plannen

Hoewel er steeds meer dorpsraden 
opgericht worden, is deze manier van 
bewonersparticipatie lang niet overal 
ingeburgerd. Met name in Zuid- en Mid-
den-Limburg is dit het geval. Toch is er 
in deze regio’s behoefte aan bewoners-
participatie. Een door de gemeente in het 
leven geroepen dorps- of wijkplatform 
lijkt het gemis van een dorpsraad op te 
vullen.

Kerngericht Werken
Zo introduceerde de gemeente Beesel 
in 2005 het Kerngericht Werken. De 
belangrijkste redenen om over te gaan tot 
kerngericht werken zijn een effectievere 
communicatie met de inwoners, het 

vroegtijdig betrekken van burgers bij 
planvorming en het verkleinen van de 
afstand tussen gemeente en burgers. 
In de drie dorpen van de gemeente 
(Reuver, Offenbeek en Beesel) zijn 
hiervoor in maart 2006 kernoverleggen 
in het leven geroepen. In elk kernoverleg 
nemen inwoners zitting die zoveel 
mogelijk een afspiegeling vormen van de 
bevolking. Zij kunnen zich daar zelf voor 
aanmelden. Vanuit de gemeente zijn een 
kerncoördinator en een coördinerend 
wethouder aangewezen. Daarnaast 
ondersteunen ook Woongoed 2-Duizend, 
Wel.Kom en de politie het Kerngericht 
Werken.

Taken Kernoverleg
Ieder kernoverleg houdt zich bezig met 
de leefbaarheid van het betreffende dorp 
en het daartoe behorende buitengebied. 
Daarvoor peilt ze regelmatig wensen 
en knelpunten bij de inwoners en geeft 
deze door aan de gemeenten. Ook wordt 
gevraagd en ongevraagd advies gegeven 
over gemeentelijke plannen en beleid. 
Daarnaast beschikt ieder kernoverleg 
over een jaarlijks budget waarmee pro-
jecten gerealiseerd kunnen worden. Ieder 
kernoverleg heeft een hoge mate van zelf-
standigheid. Ze bepalen onder andere hun 
eigen agenda en kunnen zelf werkgroepen 
in het leven roepen. Qua activiteiten en 
structuur heeft het kernoverleg dus veel 
weg van een dorpsraad. 

Kijk�voor�meer�informatie�op�
www.beesel.nl�of�neem�contact�op�
met�Joyce�Gorissen,�
kerncoördinator�van�de�gemeente�Beesel,�
via�tel.�077-4749292.

Kernoverleg�Beesel Kernoverleg�Reuver Kernoverleg�Offenbeek

http://www.beesel.nl


k3Dorpsraad: 
partner in leefbaarheid of 
hindermacht?
Spelregels voor samenwerking tussen 
 dorpsraad en gemeente

De relatie van dorpsraad en gemeentebe-
stuur gaat niet altijd over rozen en wordt 
vaak gekenmerkt door tegengestelde 
belangen. In mijn inmiddels meer dan 
25 jarige loopbaan heb ik het genoegen 
gehad zowel de belangen te dienen van 
dorpsraden/wijkraden en bewonersgroe-
pen als die van een gemeentebestuur.

Verkeerde�beeldvorming
Als buurtopbouwwerker ben ik meer dan 
eens geconfronteerd met buurtbewoners, 
die als bestuursleden van een dorpsraad 
in hun contacten met de gemeente tegen 
teleurstellende ervaringen opliepen. 
Vooral onduidelijkheid over procedures, 
wet- en regelgeving en besluitvorming 
kwam daarbij naar voren.
In het begin van mijn ambtelijke carrière 
kreeg ik als gemeentelijk beleidsmede-
werker welzijn te maken met opvattingen 
over dorpsraden, buurt- en wijkraden. Ik 
herinner me nog goed de woorden die 
ik als beginnend ambtenaar welzijnsza-
ken van een oudere collega tijdens een 
overleg met bewoners kreeg toegebeten: 
“Ik regel al meer dan 30 jaar de inrich-
ting en onderhoud van het groen in onze 
gemeente en heb nog nooit commentaar 
gehad.  Jij werkt hier net een half jaar en 
nu komen burgers me niet alleen vertel-
len wat ik moet poten, maar ook nog hoe 
ik dat moet doen”.

Vruchtbare�samenwerking
Vooroordelen en frustraties te over zou 
men zeggen. Toch streven beide partijen 
hetzelfde doel na, namelijk het verbeteren 
en behouden van de leefbaarheid in dorp, 
wijk of kern. Wat zouden beide partijen 
kunnen doen om tot een meer vruchtbare 
samenwerking te komen? 
Er is geen receptenboek voorhanden dat 
succes garandeert. Desondanks heb ik uit 
eigen ervaring voor zowel dorpsraad/wijk-
raad als gemeente een paar adviezen, die 
er toe bij kunnen dragen dat dorpsraad en 
gemeente elkaar gemakkelijker vinden en 
samenwerken in het belang van de leef-
baarheid van dorp, wijk of kern

Advies�aan�
dorpsraad/wijkraad
• Zorg voor een achterban, communiceer 

met die achterban en spreek namens 
die achterban.

• Voorkom de situatie dat u van uw ach-
terban geïsoleerd raakt.

• Voorkom dat individuele belangen 
onderdeel worden van het actieplan van 
uw dorpsraad.

• Denk niet kleinschalig. De losliggende 
stoeptegel wordt onderdeel van een 
“Project Toegankelijkheid”. 

• Denk in kansrijke en kansarme projec-
ten. Grijp de kansen (WMO, bestem-
mingsplan) die zich voordoen.

• Onthoud u van politiek. Accepteer de 
gemeenteraad als hoogste bestuursor-
gaan in uw gemeente. 

• U zult zelf het vuur aan het branden 
moeten houden. Afwachten heeft zel-
den het gewenste resultaat. 

Advies�aan�gemeente�
• Denk niet voor mensen, maar laat men-

sen meedenken. Beloon betrokkenheid 
met aandacht en actie.

• Ontwikkel een visie op leefbaarheid en 
benoem het begrip leefbaarheid samen 
met de inwoners.

• Probeer simpele dingen creatief, snel en 
eenvoudig op te lossen. 

• De tijden dat beleidsnota’s van achter 
een bureau geschreven werden, zijn 
voorbij. 

• Geef de inwoners de mogelijkheid mee 
te denken, mee te plannen en mee te 
werken aan hun dorpsplan.

• Maak leefbaarheid en kernenbeleid tot 
herkenbare facetten van het collegepro-
gramma.

• Denken in kansarme en kansrijke projec-
ten. Grijp de kansen die zich aandienen.

Ik ben er van overtuigd dat een dorpsraad 
voor het gemeentebestuur een onmisbare 
partner is als het gaat om het behoud of 
het verbeteren van de leefbaarheid en ik 
hoop dat bovenstaande spelregels een 
steentje bijdragen aan een vruchtbare 
samenwerking tussen beide partijen.

Huub�Heijman�is�senior�beleidsmedewerker�
van�de�afdeling�Ruimtelijke�en�Maatschap-
pelijke�Ontwikkelingen�van�de�gemeente�Echt-
Susteren.

● DOOR HUUB  HEIJMAN

Afgelopen september zijn er in de 
gemeente Echt-Susteren informa-
tiebijeenkomsten gehouden over de 
oprichting van dorpsraden in Nieuw-
stadt, Susteren en Roosteren. In 
Roosteren bleek al een bewonersor-
ganisatie actief te zijn, maar deze had 
geen grote bekendheid in het dorp. In 

Susteren is inmiddels een initiatief-
groep van drie personen aan de slag 
gegaan. Ze hebben een plan van aan-
pak opgesteld en advies ingewonnen 
bij enkele dorpsraden uit de regio. Als 
gevolg van deze ontwikkelingen lijkt 
er zelfs een heus dorpenoverleg van 
de grond te komen in Echt-Susteren. 

Nieuwe initiatieven 
Echt-Susteren



Vijf keer per jaar vergadert de dorpsraad 
in het openbaar. Na beraadslaging worden 
voorstellen al of niet aangenomen. 
Daarmee wordt voldaan aan de 
openbaarheid die de dorpsraad hoog 
in het vaandel heeft staan. Toch steekt 
regelmatig een probleem de kop op. 
De gemeente heeft ons een aantal 
keren om onze mening gevraagd over 
onderwerpen die het nodige vooroverleg 
in de dorpsraad vragen. Vaak is de termijn 
van beantwoording aan de gemeente 
zo kort dat het antwoord niet tevoren 
in een openbare vergadering behandeld 
kan worden. Dan rest niets anders 
dan bekrachtiging in de eerstvolgende 
openbare vergadering.

De nog ‘jonge’ Dorpsraad Schin op Geul/
Oud Valkenburg heeft na de afgelopen 
jaren een gevoel overgehouden van te 
vaak achter de feiten aan te lopen en 
door “de gemeente” niet serieus genomen 
te worden. Met de andere dorpsraden 
(Berg en Terblijt, Houthem-Sint Gerlach 
en Sibbe-IJzeren), die dezelfde gevoelens 
hadden, is er op 5 september 2005 een 
overleg geweest met alle fractievoorzitters 
van de politieke groeperingen in de 
gemeenteraad van Valkenburg aan de 

Geul. Tijdens dat overleg is de afspraak 
gemaakt, dat de gezamenlijke dorpsraden 
een notitie zouden opstellen aan de hand 
waarvan de discussie over rol, positie en 
ondersteuning van de dorpsraden in deze 
gemeente voortgezet kan worden. De 
uitkomsten van die discussie kunnen een 
leidraad zijn voor een nieuw en eigentijds 
kader waarbinnen de dorpsraden een 
optimale bijdrage kunnen leveren aan 
het functioneren van de kernen in de 
gemeente Valkenburg aan de Geul. 
Inmiddels heeft het nieuwe College 
aangegeven de positie van de dorpsraden 
te willen verstevigen.

Tijdens dit proces van bezinning en 
discussie heeft de dorpsraad besloten om 
samen met de inwoners over te gaan tot 
ontwikkeling van een dorpsvisie. In deze 
dorpsvisie willen we vastleggen hoe wij 
als bewoners ons dorp zien en bovenal 
hoe we willen, dat het er over 15 jaar 
uitziet. Ook leggen we vast welke zaken 
we het belangrijkste vinden en dus het 
eerst willen aanpakken. Deze visie op de 
toekomst moet méér zijn dan een simpel 
verlanglijstje.
De dorpsraad ziet het als hun 
belangrijkste taak om de wensen van 

het dorp te inventariseren en te kijken of 
die vervolgens ook gerealiseerd kunnen 
worden. Een dorpsvisie kan daarbij een 
handig hulpmiddel zijn. In zo’n dorpsvisie 
staan concrete projecten, gebaseerd op 
gesignaleerde knelpunten in het dorp. 
Belangrijk is dat de dorpsraad zich bij het 
opstellen van haar dorpsvisie laat voeden 
door de bevolking. Want alleen dan krijg 
je een document dat ook wordt gedragen 
door de mensen in het dorp. Immers, 
we willen niet de visie van de dorpsraad 
vastleggen, maar de visie van de bewoners 
van ons dorp.

Er is een plan van aanpak gemaakt. In 
dit plan van aanpak willen we laten zien 
hoe de dorpsraad zich het schrijven van 
de dorpsvisie voorstelt en wat er in aan 
de orde gesteld moet worden. Verder is 
er een stuurgroep in het leven geroepen 
die drie themagroepen aanstuurt. Zowel 
de stuurgroep als de themagroepen 
worden bijgestaan door een aparte PR & 
communicatiegroep. 
Inmiddels zijn er vier wijkavonden 
georganiseerd en hebben avonden 
met Zijactief en de verenigingen 
plaatsgevonden.

Meer�informatie�over�de�dorpsvisie�kan�
worden�opgevraagd�via�Paul�van�Weersch,�
voorzitter�Dorpsraad�Schin�op�Geul/Oud�
Valkenburg,�tel.�043-4952921�of�via�www.
dorpsvisie.net
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Schin op Geul, fraai gelegen in een van de bekoorlijkste streken van Zuid-Limburg, 
is een van de 5 kernen van de gemeente Valkenburg aan de Geul. Toen de leden 
van de éérste dorpsraad in 1999 aan de slag gingen, wist niemand welke inspan-
ning het zou kosten. Na een half jaar werd al zichtbaar dat het dorpsraadwerk de 
nodige tijd en inspanning zou kosten. Het blijft immers niet beperkt tot een vijftal 
openbare vergaderingen en commissiebijeenkomsten.

Dorpsradenbeleid

Dorpsvisie

Stand van zaken

● DOOR PAUL VAN WEERSCH

Dorpsvisie 
Schin op Geul/Oud Valkenburg 
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Vredepeel houdt al twee jaar één col-
lecte voor alle landelijke goede doelen 
tegelijk. Het idee om zo te collecteren 
is ontstaan tijdens de jaarvergadering 
van de dorpsraad. Er werden destijds 
collectanten gevraagd voor verschil-
lende fondsen, maar op die oproep 
werd niet gereageerd. Ook raakten 
sommige bewoners het overzicht 
kwijt doordat sommige collectes tege-
lijkertijd of kort na elkaar gehouden 
werden. Tijdens deze dorpsraadverga-
dering kwam het idee naar voren om 
alle collectes samen te voegen in één 
collecte-actie. 

Idee uitgewerkt door een werkgroep van 
de Dorpsraad  
Er werd een werkgroep geformeerd 
van drie personen, waaronder één lid 
van de dorpsraad. Zij hebben overleg 
gevoerd met de fondsen waarvoor 
gecollecteerd wordt, met de gemeente 
over de vergunningaanvraag en de bank. 
Vervolgens werd een informatiebrief  
voor alle inwoners opgesteld en is een 
invulformulier ontworpen waarop alle 
fondsen vermeld staan. Tevens heeft de 
werkgroep een vast datum gezocht voor 
de jaarlijkse gezamenlijke collecte.

Plan in de praktijk getest
Na een half jaar van voorbereiden is 
in januari 2005 de eerste gezamenlijke 
collecte gehouden. De  inwoners geven 
op het invulformulier aan wat aan elk 
fonds geschonken wordt. Dit gebeurt 
natuurlijk allemaal anoniem. Na een 
paar dagen worden de enveloppen met 

het geld en de invullijst weer opgehaald. 
De giften worden verdeeld over de 
fondsen conform de invullijsten. Hierbij 
zijn altijd drie personen aanwezig. Het 
geld wordt op de rekening gestort van de 
dorpsraad. De penningmeester van de 
dorpsraad zorgt voor de overboeking naar 
de verschillende fondsen. 
De reacties van de inwoners zijn tot nu 
toe zeer positief. Hoewel de fondsen 
eerst terughoudend waren, zijn ze nu 
zeer tevreden. Dit komt met name 
omdat er meer geld is opgehaald dan 
in de voorgaande jaren. Inmiddels zijn 
al meer dorpen in de gemeente Venray 
overgestapt naar deze opzet.

Voor en nadelen op een rijtje

Tekort aan collectanten 
en collecte-hinder
Dorpsraad Vredepeel heeft de oplossing

Voordelen Nadelen

• Mensen geven bewuster

• Alles wordt binnen een week 

afgewerkt     

• Minder collectanten nodig 

• De mensen kunnen het boeken als gift

• Minder “gezeur” aan de deur

• Hogere bijdrages

• Het is een heel telwerk alles bij elkaar

• Het geld moet eerst op een 

bankrekening gestort worden en kan 

dan pas overgemaakt worden naar 

de diverse fondsen (anders hoge 

stortingskosten) 

Neem�voor�meer�informatie�contact�op�met�Theo�Kooter,�secretaris�van�dorpsraad�Vredepeel,�via�
tel.�0478-546754�of�e-mail�kootercall@hetnet.nl�

  IKL organiseert prijsvraag met kans op g 20.000,-

Ommetjes rond het dorp

Bewoners van dorpen en stadsranden, dorps- en wijkraden, heem-, natuur- en 
wandelverenigingen, historische kringen, en agrarische natuurverenigingen kunnen 
een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel van (historische) wandelpaden in de 
Limburgse buitengebieden. 
Dat is de inzet van een landelijke prijsvraag waarmee Landschapsbeheer Nederland 
plaatselijke bewoners en organisaties oproept om ‘ommetjes rond het dorp’ aan te 
dragen. Met de prijsvraag wil Landschapsbeheer de ontsluiting van de buitengebieden 
bevorderen. Uitgewerkte ideeën voor ‘ommetjes’  kunnen tot 1 maart worden 
ingediend bij de stichting IKL.

Kijk�voor�meer�informatie�op�www.landschapsbeheer.nl�of�bel�met�het�IKL�tel.�0475-386430.

● DOOR THEO KOOTER
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vertrouwen in elkaar, het in openbaar-
heid vergaderen en zorgdragen voor een 
goed draagvlak, was de keuze voor een 
stichting snel gemaakt. Iedere vergadering 
van de initiatiefgroep was toegankelijk 
voor alle inwoners met als gevolg dat de 
belangstelling groeide. De gemeente, in de 
persoon van wethouder Smolenaars, heeft 
in een vergadering de relatie gemeente 
– dorpsraad  nog eens toegelicht. 

Oprichting een feit
De initiatiefgroep bestond inmiddels uit 
21 personen en de raadsleden uit de kern 
Baexem toonde extra belangstelling. Op 
25 september 2006 was de oprichtingsver-
gadering. Tijdens deze vergadering zijn 
de statuten vastgesteld en is een stich-
tingsbestuur benoemd, bestaande uit 10 
personen.
De overige leden van de initiatiefgroep, 
aangevuld met een lid uit het kerkbestuur, 
zijn lid geworden van een klankbord-
groep. De klankbordgroep is van bijzonder 

Dorpsraad heeft meerwaarde
Zo heeft de dorpsraad een duidelijke 
meerwaarde voor de gemeenschap. Tot 
deze conclusie kwam de initiatiefgroep 
in december 2005. Deze groep kwam bij 
elkaar op initiatief van Wiel van Heug-
ten en Jan Hendriks. De initiatiefgroep 
bestond uit leden die binnen de gemeen-
schap actief zijn en over een breed net-
werk beschikken. Op 6 maart 2006 werd 
een informatieavond gehouden voor alle 
inwoners uit Baexem. Dankzij een belang-
rijke bijdrage van de Vereniging voor 
Kleine Kernen Limburg en enkele perso-
nen uit kernen waar reeds een dorpsraad 
actief is, werd besloten tot het oprichten 
van een dorpsraad. 

Vereniging of stichting?
Maar toen kwam de vraag wie zitting 
moet nemen in het bestuur en voor welke 
rechtsvorm wordt gekozen, vereniging of 
stichting? Met als uitgangspunten goede 
communicatie met de gemeenschap, 

belang om draagvlak te behouden en het 
bestuur te ondersteunen.

Aan de slag
De eerste taak van de kersverse dorps-
raad is het inventariseren van wensen, 
voorstellen en ideeën die van belang zijn 
voor de gemeenschap Baexem. Hiervoor 
zal een vragenlijst onder de inwoners ver-
spreid worden. De resultaten zullen mede 
als basis dienen voor het maken van een 
dorpsplan.

Met dit bestuur, deze klankbordgroep en 
de manier waarop de dorpsraad Baexem 
tot stand is gekomen heeft voorzitter 
Wiel van Heugten alle vertrouwen in het 
waarmaken van de doelstelling. Zijn stel-
ling luidt: “Vertrouwen krijg je, maar om 
het te behouden moet je het verdienen 
door je meerwaarde als dorpsraad waar te 
maken”.
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Een trots bestuur van de nieuwe dorpsraad Baexem

De gemeenschap Baexem behoort met zijn 2900 inwoners 
tot de gemeente Heythuysen. Er zal per 1 januari 2007 uit 
een fusie van de gemeenten Haelen, Heythuysen, Hunsel 
en Roggel en Neer een nieuwe gemeente ontstaan met de 
naam “Leudal”. Deze zal bestaan uit 16 kernen met in totaal 
ongeveer 35.000 inwoners. Dit zal er mogelijk toe leiden dat 

de afstand tussen bestuur en burger groter wordt. De fusie 
is één van de argumenten om een dorpsraad op te richten. 
Maar net zo belangrijk is het om op basis van een dorps-
plan, dat draagvlak heeft binnen de gemeenschap, met de 
gemeente te komen tot beleidsafspraken.

Dorpsraad Baexem 
 opgericht

● DOOR WIEL VAN HEUGTEN
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Gemis van een dorpsraad
Bewonersorganisatie ook voor
Arcen belangrijk

Arcen is samen met de dorpen Lomm 
en Velden onderdeel van de gemeente 
Arcen en Velden. De gemeenteraad in 
deze gemeente behartigt de belangen van 
alle burgers. De gemeenteraad laat zich 
bij besluitvorming en prioriteitstelling 
tot nu toe onvoldoende informeren door 
“de inwoners”. Problemen en signalen 
worden nu vaak op individueel niveau 
belicht. Zo wordt slechts een beperkt 
aantal mensen gehoord. Het is echter 
belangrijk dat bewoners nadenken 
over de toekomst van hun dorp en een 
aantal zaken vanuit het dorp beoordelen 
alvorens de gemeente hierover beslist.
Dat is volgens mij ook een wezenlijke 
functie van een dorpsraad. Een 
organisatie van bewoners die opkomt 
voor de belangen van het dorp. Een 
dorpsraad neemt het voortouw bij 

belangrijke zaken en maakt die 
bespreekbaar met de dorpsbewoners. 
Het moet namelijk niet zo zijn dat 
de gemeente een informatieavond 
organiseert waar de bewoners alleen 
kunnen luisteren en reageren. 

Toekomstplannen Arcen
Arcen is een dorp waar belangrijke zaken 
(gaan) gebeuren. Zo wil men in Arcen 
een multifunctionele accommodatie 
(MFA) gaan bouwen. Het idee is goed. 
Bij de informatiebijeenkomst voel je 
duidelijk dat “snelheid” van kunnen 
starten met de bouw belangrijker is dan 
de locatie waar het moet komen. Er wordt 
gekozen (door de planontwikkelaars) 
voor een ongunstige locatie waar snel 
zaken te doen zijn. Maar de ligging 
en het multifunctionele plan van een 

gemeenschapshuis dienen onderdeel te 
zijn van een dorpsontwikkelingsvisie. 
Ook rond de VVV – waar tevens een 
postservicepunt is gevestigd – staat van 
alles te gebeuren. De gemeente heeft een 
onderzoek laten uitvoeren, maar verzuimd 
de bewoners hiervan op de hoogte te 
stellen. Tijdens een informatieavond 
wordt het onderzoek toegelicht, waardoor 
er veel vragen loskomen en er onrust 
ontstaat. Door in een eerder stadium meer 
informatie te geven, had de gemeente veel 
onduidelijkheid kunnen voorkomen.

Samenwerking gemeente en bewoners 
kan met een dorpsraad
Om in de toekomst dergelijke belangrijke 
zaken vooraf te voorzien van een 
– door inwoners zelf ontwikkelde en 
onderbouwde – visie, kunnen in Arcen, 
Lomm en Velden dorpsraden opgericht 
worden. Alleen zullen er mensen moeten 
zijn die het voortouw willen nemen. Die 
mensen zijn beslist te vinden, zeker als de 
gemeente die ontwikkeling steunt. 

Bèr�Geurts,�jarenlang�werkzaam�geweest�in�
het�ouderenwerk�van�Venlo�en�Nijmegen,�is�
woonachtig�in�Arcen�en�correspondent�van�de�
Kleine�Kernen�Krant�Limburg.

Speeltuinwerk 
Limburg
Partner voor dorpsraden
Speeltuinwerk Limburg, kortweg “SpeL”, is een door de provin-
cie Limburg erkende organisatie van Maatschappelijk Belang 
en is gevestigd in Roermond. SpeL behartigt de belangen van 
de in deze provincie gevestigde speeltuinen en telt momenteel 
85 leden, die over de gehele provincie verspreid zijn. Het levert 
bijdragen aan de harmonische ontwikkeling van de jeugd en 
de jongeren door het bevorderen van het speeltuinwerk en het 
wijk- en buurtbeheer van speelvoorzieningen.

SpeL onderstreept daarbij het belang dat er meer ruimte 
voor kinderen en jongeren moet zijn met de aandacht voor 
diversiteit en gemeenschapszin, ongeacht de verschillende 
culturele achtergronden. Veel aandacht dient immers te worden 
geschonken aan het leefbaar houden van vitale wijken en 
buurten.

SpeL is niet alleen een vraaggerichte organisatie, doch adviseert 
ook lokale overheden en – organisaties bij het uitvoeren van 
het plaatselijke beleid ten aanzien van de jeugd en de jongeren. 
Spelen is meer dan spelen alleen. Het oprichten en exploiteren 
van goede en veilige speelgelegenheden vereist als gevolg van 
wettelijke regelgeving meer en meer specialistische kennis van 
vrijwilligersorganisaties, maar ook van de plaatselijke overheden. 

Samenwerking tussen deze partijen is relevant om te komen tot 
goede speelgelegenheden.
Naast het ondersteunen van de leden adviseert SpeL tevens 
buurtplatforms en dorpsraden alsmede de lokale en provinciale 
overheid op het terrein van het speelruimtebeleid.

Wenst u meer informatie over dat wat SpeL voor u kan 
betekenen, een enkel telefoontje naar Roermond (tel.0475-
350278) of een e-mail naar info@speeltuinwerklimburg.
nl en een van onze consulenten staat voor u klaar om uw 
vragen te beantwoorden. Kijk ook eens op onze website www.
speeltuinwerklimburg.nl.

SpeL�is�sinds�augustus�2006�lid�van�de�VKKL�Limburg.

● DOOR BÈR GEURTS
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Groei Vereniging 
Kleine Kernen 
krijgt steun van 
Provincie 
Limburg
De VKKL is in 2003 gestart met 20 dorps-
raden en momenteel hebben zich 54 
dorpsraden aangesloten en 20 gemeen-
ten. Inwoners van steeds meer dorpen 
organiseren zich in een dorpsoverleg 
of dorpsraad. Deze ontwikkeling wordt 
door veel gemeenten actief gesteund. De 
VKKL brengt actieve dorpsbewoners op 
provinciaal niveau met elkaar in contact 
en ondersteunt initiatiefgroepen bij de 
oprichting van een dorpsraad. De Provin-
cie Limburg subsidieert de activiteiten 
van de VKKL en heeft groen licht gegeven 
voor het activiteitenprogramma 2007. 

Activiteitenprogramma VKKL 2007 
Het volgende jaar gaat de VKKL zich rich-
ten op de witte vlekken in de provincie 
waar nog weinig of geen dorpsraden 
zijn. De vereniging streeft naar een groei 
van 54 naar 65 leden. Omstreeks juni 
wordt de tweede Limburgse Dorpendag 
georganiseerd. Leden van dorpsraden 
kunnen hier dan kennis nemen van de 
belangrijkste ontwikkelingen, projecten 
en ervaringen in de verschillende Lim-
burgse dorpen. Tevens wil de VKKL in 
2007 een structureel overleg opzetten 
met de gedeputeerden en statenleden. 
Daarmee wordt ook uitvoering gegeven 
aan het Dorpsakkoord dat tijdens het 
PlattelandsParlement Limburg op 10 juni 
is bereikt door de VKKL en de Provincie 
Limburg.
Het bestuur wil op regionaal niveau de 
contacten met de leden verstevigen door 
het organiseren van regionale themabij-
eenkomsten, workshops en cursussen. 
De VKKL gaat meewerken aan het pro-
vinciale onderzoek naar oplossingen voor 
het vrijwilligerswerk in multifunctionele 
accommodaties zoals dorphuizen. Tevens 
zal de VKKL de situatie van het vrijwil-
ligerswerk en de verenigingen in kleine 
kernen in beeld brengen. 
De afgelopen jaren heeft de VKKL dorps-
raden en gemeenten geadviseerd om 
dorpsontwikkelingsplannen te maken. 
Momenteel zijn er in Limburg 31 dorps-
plannen gemaakt en wordt in 27 dorpen 
gewerkt aan de samenstelling van een 
dorpsplan. In 2007 gaat de aandacht van 
de VKKL ook uit naar de uitvoering van 
de ideeën en projectvoorstellen uit de 
dorpsplannen.
De subsidie van de Provincie Limburg 
geeft de VKKL de mogelijkheden om de 
verdere groei van de vereniging en haar 
activiteiten voort te zetten.
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 Van de bestuurstafel VKKL...

Op 3 november 2006 overleed Harrie 
Philipsen. Harrie was de grondlegger 
en eerste voorzitter van de Vereniging 
Kleine Kernen Limburg. De oprichting 
van die Vereniging Kleine Kernen Lim-
burg was een van zijn grote verdiensten 
voor de leefbaarheid in Limburg. Zijn 
hele leven heeft Harrie zich ingezet voor 
de gemeenschap. Dat begon al op jonge 
leeftijd. Samenwerking stond hoog in zijn 
vaandel. Hij was mede-oprichter van de 
dorpsraad in Ysselsteyn, het dorp waar 
hij geboren en getogen was. Meer dan 
30 jaar was Harrie actief in die dorps-
raad. Van daaruit maakte hij zich ook 
sterk voor samenwerking met de andere  
dorpsraden. Dat leidde tot de oprich-
ting van het Dorpsradenoverleg Venray; 
nog steeds een voorbeeld voor andere 
gemeenten.

Vanwege zijn inzet werd Harrie door 
de toenmalige voorzitter van de lande-
lijke vereniging, de heer IJsselmuiden, 
gevraagd om zitting te nemen in het 
bestuur van de Landelijke Vereniging van 
Kleine Kernen. Ook daar bleef hij tiental-
len jaren actief tot zijn afscheid in 2005. 

In de loop der jaren is Harrie de hele 
provincie doorgetrokken om gemeenten 
en initiatiefgroepen te adviseren bij de 
oprichting van dorpsraden. Daarnaast 

was Harrie ook op velerlei andere manie-
ren bestuurlijk actief voor de leefbaarheid 
op zijn platteland: als lid van Provinciale 
Staten, als bestuurslid van de regionale 
welzijnsstichting Synthese (en de voorlo-
pers daarvan).

Harrie combineerde zijn agrarisch bedrijf 
en zorg voor het gezin met een brede 
inzet voor de gemeenschap. Werken voor 
de gemeenschap deed hij tot het laatst. 
Kort na zijn 80e verjaardag, op 20 sep-
tember, werd hij getroffen door een licht 
herseninfarct. Daar leek hij zeer voor-
spoedig van op te knappen, tot er een 
tweede zware infarct overheen kwam, 
waarvan hij niet meer herstelde.

Harrie wilde onder de mensen zijn. Hij 
was goed in het bemiddelen, zonder zelf 
te oordelen. Je kon altijd een beroep op 
hem doen, hij zei zelden “nee”. Hij heeft 
ons voorgeleefd hoe je gemeenschapszin 
moet verstaan. Daarmee legde hij de 
basis voor veel leefbaarheidsinitiatie-
ven, die voor altijd zijn gevoel voor de 
gemeenschap in zich dragen. De Vereni-
ging Kleine Kernen Limburg is daar één 
van. Aan ons de taak om zijn voorbeeld 
voort te zetten.
Harrie, adieu.

Ben van Essen, Voorzitter VKKL

In memoriam; Harrie Philipsen
Foto�Gé�Hirdes


