
Kleine Kernen Krant
l i m b u r g

Kleine Kernen Krant
l i m b u r g

Juli 2020 | nummer 54

10  Bouwen aan 

toekomst in Ell 

6  ‘Rimburg werkt aan 

voldoende woningen 

voor ouderen’ 

Dorpshuizen.nl is een samenwerkingsverband tussen:
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SPELREGELS OM HET BUURT- OF DORPSHUIS VEILIG TE BEZOEKEN:

WELKOM EN LEUK 
DAT JE ER WEER BENT!

Blijf thuis als je verkouden of 
grieperig bent

Laat tijdig weten dat je 
deelneemt aan een 
activiteit

Volg altijd de aanwijzingen 
op van de organisatie

Maximaal 1 persoon in 
de toiletruimte

Max. 10 minuten voor 
aanvang aanwezig, verlaat 
direct na de activiteit de 
locatie

Houd 1,5 meter afstand 
van elkaar
 

Was regelmatig je handen 
en gebruik papieren 
handdoekjes

Geen handen schudden

Niezen en hoesten 
in de elleboog

HOUD JE AAN DE SPELREGELS, 
ALLEEN SAMEN KRIJGEN WE CORONA 

ONDER CONTROLE.

4  Vrijwilligerswerk, 

als het weer kan
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Naobers plich

‘Det is naobers plich!’ waas ’n zin die ich in mien 
jeug dök huuerdje.
Waat waas zoea inne fieftiger-/sèstiger jaore 
vanne vurge ieëw allemaol naobers-plich?
Waat ’t meiste veurkoom, waas ’t gaon lieëne van 
dinger oet ’t hoeshaje wo neet gaw aan te kómme 
waas. ’t Meis veurkómmendj bie neet-boere waas 
waal mèlk. 
‘Gank ‘ns effekes bie tante Greet vraogen of v’r  
e kenke mèlk kónne lieëne!’, Of: ‘Gank ‘ns effekes 
bie tante Plien vraogen of v’r e kenke mèlk kónne 
lieëne!’. Dao volgdje dan altied op: ‘Zie kriegen 
’t zoea gaw es meugelik is trök’. Naobers plich 
waas: bie klein tekorten in ’t hoeshaje mós se 
helpe. Oos naoberse di-jje det troew, mien ajers 
trouwens ouch.
Waat ouch waal gelieëndj kós waere, 
waas: ‘ne sjeut aek of slaaj-aolje, en get eier. 
Ouch waerdje waal maatriaal veur manskaerels-
werk gelieëndj: ‘n bik, ‘ne sjoestersvoot, ’n zwaor 
aaks, ‘ne veurhamer.
Of die van tante Greet of die van tante Plien 
ouch bie ós kóme lieëne? Mesjien waal de 
mansluujmaatriale. Mer dinger oet ’t hoeshaje: 
det herinner ich mich neet. Tante Greet en tante 
Plien hawwe klènder hoeshajes es veer mit oos 
väöl man…

Waas det alles van ‘naobers-plich’?
Nae, gaar neet. Eigelik väöl veurnamer wore de 
dinger die se mós doon es naobers ech in noead 
zote. En det gólj dan veur väöl mieër miensen es 
degene die vlak naeve dich woondje. Doe hólps 
ederein dae veel, óm op te staon; doe gings 
millesien haolen oppe plaats wo d’n dokter (dae 
toen nag neet in ’t dörp woondje) die neerzat, op 
te haole; doe hólps ajer luuj ómme kèrktrappen 
op of aaf te gaon, doe hólps ómme straot te 
versieren es e fieës of ’n persessie waas, doe 
gings mitzingen es sernaatjes waedje gebrach. 

Gaondjeweg lieërdjes se dao ‘gekke’ dinger mit. 
Beveurbeeldj wie se-n ’n ark stevig mós neerzitte. 
’n Ark waas e saort ieërebaog, inne brèdje 
euvere ganse straot haer. Die waerdje gemaak 
van gesjèldje dennebuim wo weer dennegreun 
ómhaer geknuip waerdje. Midden in die ark hóng 
e sjildj mit ’n teks wie – natuurlik in ’t Nederlands 
– ‘Welkom thuis!’ of ‘Hartelijk gefeliciteerd!’ of: 

Column
 – Door Pierre Bakkes – 

‘Gij zijt priester in eeuwigheid!’.
Zón teks op det bord zitte, waas meistal werk 
veur Sjeng van Anneke, ‘ne sjiljer dae ouch 
sjilderieje-veur-inne-hoeskamer maakdje. 
Stiekem kós se es jónge jóng Sjeng de kuns 
aafkieke…

Mer die naobers plich ging nag wiejer. Moders 
hólpe zich óngerein es oppe kinjer gepas mós 
waere, es ’n anger moder e bietje krank waas, 
es emes neet wis wie se get mós aanpakke.
Innen tied wie nag gèn begrafenisónger-
numminge bestónge (laote v’r zègke toet 
zoeaget 1965) waas helpe bie begrafenissen 
ouch naobers plich.
De naober dae, gezeen vanoet ’t sterfhoes,  
’t kortste bie de kèrk woondje, mós de nejtste 
femielje vannen doeaje in ’t dörp ter liek gaon 
baeje. ‘Ter liek gaon baeje’ heel in det die 
nejtste femielje verzóch waerdjen óm nao de 
begrafenis te kómme.
De naober dae ’t wiedste vanne kèrk woondje, 
mós de köster helpe mit de begrafenis. Hae 
(altied mós ‘ne manskaerel det doon!) mós 
de draegers vanne doeadskis bie-ein haole. 
Meistal wore det veer sterke men. Die sterkdje 
waas nuuedig, neet ómme doeadskis op e 
waegeske mit raedjes te veuroet te duje, 
mer veural óm die kis mit d’n doeaje euvere 
kèrktrappe waal tieën maeter ómhoeag en 
later weer ómlieëg de kèrk in en oet te drage.
Ouch mós dae naober veurbaejers vraoge: 
inne doeadsprocessie mós hel-op gebaedj 
waere. Waas ‘t ’n lang processie, dan móste 
d’r mieë veurbaejers zeen.

Waat is noe op vandaag nag van naobers plich 
mèrkbaar? Neet al te väöl.
Waal is ’t inne klein dörper gelökkig nag gans 
gewuuen des se dich óngerein de gojendaag 
zaes, wiewaal det ouch minder wuuert.  
Mer naobersdeenste wie bie die aaj 
begrafenisse maaks se neet mieë mit.
Helpe miense zich dan neet mieër óngerein? 
Gelökkig doon ze det nag altied. Of ze det es 
plich besjouwe? Det zal waal neet. Mer allein 
al det de gojendaag zègke guuef dich altied 
weer e plezerig geveul van ‘Veer kinne ós good 
óngerein!’

A
genda 2020

Als gevolg van de corona 
maatregelen vinden er 
voorlopig geen fysieke 
bijeenkomsten plaats.  
We organiseren wel regelmatig 
digitale ‘Oppe Koffies’.  
Hou daarvoor onze nieuwsbrief 
en website in de gaten. 
Zo hebben we inmiddels 
twee digitale Oppe Koffies 
georganiseerd voor besturen 
van gemeenschapshuizen. Heb 
je een idee voor een interessant 
thema voor een Oppe Koffie? 
Laat het ons weten!

Corona nieuws, maatregelen 
en gevolgen voor 
bewoners-organisaties, 
gemeenschapsaccommodaties, 
vervoersinitiatieven en andere 
leden.

Kijk hiervoor op de pagina www.
vkkl.nl/nieuws/praktische-
informatie-in-tijden-van-
het-coronavirus. Deze wordt 
voortdurend bijgewerkt met de 
laatste informatie. 

Staat jouw vraag er niet 
tussen?  
Neem contact met ons op via 
info@vkkl.nl of 077 397 85 03. 
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Plannen…
Vol goede plannen, voornemens wellicht, zijn we allemaal aan het jaar 
2020 begonnen. Ook mijn agenda is volgelopen met afspraken over het 
uitwerken van de voorgenomen activiteiten van dit mooie nieuwe jaar. 
Totdat we in maart allemaal werden geconfronteerd met een “tijdelijk” 
uitstellen van veel van onze activiteiten. En waar dat in het begin, wellicht 
tegen beter weten in, nog leek op een kortstondige pauze, is de realiteit 
inmiddels een andere. Massaal zijn we op zoek gegaan naar nieuwe 
manieren om elkaar te kunnen blijven spreken over datgene wat ons aan 
het hart gaat. Video-vergaderen heeft een vlucht genomen, de ouderwetse 
kaartjes doen het weer goed en mijn baas stond bij al zijn medewerkers 
onverwacht aan de deur met bloemen. Als waardering voor het feit dat 
alles desondanks doordraaide. 
Maar niet alles is te vervangen door een videobelletje, een kaartje of 

een bloemetje. De belangrijkste gebeurtenissen in ons leven vragen om 
menselijk contact. 

In deze bijzondere tijd wordt maar al te zeer duidelijk wat écht belangrijk 
is. Niet alleen voor onszelf maar ook voor het dorp of de wijk waarin wij 
wonen. En als het ons raakt, dan vinden we nieuwe manieren om hierover 
het gesprek met elkaar aan te gaan, om er binnen deze nieuwe werkelijkheid 
iets moois van te maken. En als het de moeite waard is, dan lukt dat ook!

Alles is te plannen, maar deze crisis laat ons vooral maar weer eens zien 
hoe belangrijk het is om wendbaar te zijn. Ook in het “normale leven” 
lopen zaken wel eens anders dan gepland. En dan komt het erop aan hoe 
we daar mee om kunnen gaan. 

- door Monique Steijvers - 

Gedurende de crisis volgen de ontwikkelingen elkaar in razend temp op.
Voor een gedrukt medium als de Kleine Kernen Krant is het onmogelijk  
dit allemaal bij te houden. Daarom vind je in deze uitgave een mix van 
artikelen. Sommige gerelateerd aan corona, andere niet.

De corona crisis heeft voor een sterke toename in het aantal digitale overleggen gezorgd. Ook de VKKL adviseurs hebben deze eenvoudige 
en snelle manier van vergaderen ontdekt. Voor de goede orde, tussen de adviseurs linksonder in beeld zit een scherm én 1,5 meter afstand

Zanger Ivo van der Bijl geeft een mini-concert op de binnenplaats  
van een verzorgingstehuis. (Met dank aan Frank Ubachs fotografie)

Ontwikkelingen in tijden  
van corona
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Het op een positieve manier bespreekbaar maken kan mensen over 
deze drempel helpen. Daar ligt voor jullie als bestuur een prachtige taak 
weggelegd. Mocht je het nog niet hebben gedaan, kan het handig zijn 
om een van de bestuursleden expliciet te benoemen tot contactpersoon 
voor jullie vrijwilligers waar ze met vragen terecht kunnen. Maar die 
zelf ook actief de mensen (digitaal) opzoekt of opbelt om een praatje te 
maken en uitlegt welke maatregelen het bestuur gaat nemen om weer 
veilig de werkzaamheden te kunnen oppakken. Door het voeren van deze 
gesprekken op een positieve manier, help je je vrijwilligers, die het nodig 
hebben, om weer perspectief te gaan zien voor de toekomst. In ieder geval 
zorg je ervoor dat de vrijwilligers betrokken blijven bij jullie organisatie.

Joep is regioadviseur bij VKKL en tevens voorzitter van POVL 
(provinciale ondersteuning vrijwilligerswerk Limburg)

Vrijwilligerswerk,
als het weer kan  

 - door Joep Kleinen, voorzitter POVL en regioadviseur VKKL - 

Het coronavirus heeft onze maatschappij plat 

gegooid. Door de regering is verzocht om alle 

activiteiten te stoppen die niet cruciaal zijn en het 

devies is om thuis te blijven, afstand te bewaren en de 

hygiënemaatregelen in acht te nemen.

Heel veel van de vrijwilligersorganisaties hebben hun activiteiten sinds 
begin maart met onmiddellijke ingang gestaakt. Wat betekent dat nu voor 
de vrijwilligers, die nu noodgedwongen thuis zitten. Gaan ze ooit weer 
vrijwilligerswerk doen, als deze pandemie achter de rug is? Voelen de 
oudere vrijwilligers zich wel veilig genoeg om hun vrijwilligerstaken weer 
op te pakken?

Nu het ernaar uitziet dat we nog een hele poos met de beperkende 
maatregelen te maken zullen hebben, is het goed om als bestuur van 
een stichting of vereniging stil te staan bij de langere termijn. Veel 
gemeenschapshuizen en vervoersinitiatieven zijn al flink aan de slag 
geweest om na te gaan op welke wijze en met welke middelen hun 
vrijwilligersorganisatie weer kan draaien in de “nieuwe” samenleving. 

Maar er is nog een belangrijk aspect dat de aandacht van uw bestuur 
vraagt. Dat zijn de eigen vrijwilligers. Sociale media en (video)bellen 
bieden waarschijnlijk deels uitkomst, maar nu we zoveel thuis zijn, is er 
waarschijnlijk toch een stuk minder sociaal contact dan voorheen. Actief 
contact opnemen vanuit het bestuur versterkt de betrokkenheid van de 
vrijwilliger bij de organisatie. Bespreek dan tevens met elkaar hoe mensen 
aankijken tegen hun vrijwilligerswerk als ze dadelijk weer aan de slag 
mogen. Is het koffie schenken bij de dagbesteding weer als vanouds? 
Gaat het vervoeren van mensen naar huisarts of de markt dan weer 
z’n gewone gangetje? Deel de visie van het bestuur en geef aan welke 
maatregelen het bestuur in gedachten heeft om weer veilig aan de slag te 
kunnen. Geef eventueel ruimte aan de vrijwilliger om daarop invloed uit te 
oefenen.

Sommigen zullen hun werkzaamheden schouderophalend weer oppakken, 
rekening houdend met de nieuwe protocollen en richtlijnen. Een ander, 
zeker de wat oudere vrijwilliger, kan meer moeite hebben om weer 
‘gewoon’ aan de slag te gaan. Ongerustheid over de verspreiding van 
het virus en de kans om zelf besmet te raken, kan invloed hebben op het 
plezier dat mensen aan hun vrijwilligerswerk beleven. 

Iedereen doet mee

Krijttekeningen op straat gemaakt door kinderen tijdens het ‘hoogtepunt’ 
van de intelligente lockdown.
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‘Lömmerich’ en zijn 
gemeenschapshuis 

Het is 2016. Een aantal verenigingsmensen uit 

Limbricht concludeert dat hun gemeenschapshuis oud 

en versleten is. Samen met nog een aantal anderen uit 

het dorp maken ze een plan voor de renovatie van het 

pand en gaan ze zich ‘de werkgroep’ noemen. 

In 2017 stellen ze Spirato/VKKL de vraag of hun plan haalbaar is, zowel 
bouwkundig als exploitatie technisch gezien. Een aantal gesprekken met 
adviseurs en de architect die VKKL heeft gevraagd mee te kijken, resulteren 
in drie bouwkundige scenario’s. De werkgroep kiest in 2018 voor één van 
de drie scenario’s. Dan valt het proces voor zeker een half jaar stil, omdat 
onduidelijk is wat het mandaat dat ‘de werkgroep’ van het stichtingsbestuur 
heeft gekregen, precies inhoudt. De werkgroep komt tot de ontdekking dat 
het renoveren van het gebouw belangrijk is, maar de exploitatie misschien 
nog wel belangrijker. Hoe zien de cijfers er nu uit? Willen de huidige 
gebruikers blijven? Wat wil het bestuur? Opnieuw wordt contact gezocht met 
VKKL, maar nu met de vraag “hoe nu verder?”.

In september 2019 komen werkgroep en adviseurs VKKL in de bestuurskamer 
van het gemeenschapshuis samen. De groep bestaande uit een man of tien, 
drie mannelijke adviseurs van VKKL en ondergetekende. Een bijzondere 
bijeenkomst omdat het probleem direct duidelijk is, maar de weg naar de 
oplossing lastiger. We besluiten de groep in tweeën te splitsen. De ene groep 
kijkt nog een keer kritisch naar het gekozen bouwkundige plan en de andere 
groep gaat nadenken over toekomstige exploitatie. Dit ter voorbereiding op 
een grote bijeenkomst voor alle betrokkenen. In de tussentijd dient zich een 
nieuwe mogelijkheid aan, namelijk verhuizen naar het kasteel Limbricht. 
Deze grote bijeenkomst vormt ook het moment waarop ambtenaren van de 
gemeente Sittard-Geleen aansluiten. De ambtenaren beseffen heel goed 
dat dit het moment is om duidelijk te maken wat zij als ambtenaren wel en 
niet kunnen, maar cruciaal is dat zij de te maken keuzes aan het dorp laten. 

– Door Freya Pijnenborg, regioadviseur VKKL - 

Limbricht en Corona
De overdracht van het oude naar het nieuwe bestuur heeft net 
voor de lockdown plaatsgevonden. Al de andere communicatie 
is via mail, beeldbellen etc. verlopen, maar heeft het nieuwe 
bestuur ook de kans gegeven zich in te werken zonder dat ze de 
accommodatie open moeten houden. 

Aan het einde van de bijeenkomst beseffen alle aanwezigen dat er iets moet 
gebeuren, maar wat en vooral ook door wie?

Het huidige bestuur van het gemeenschapshuis roept vervolgens alle 
gebruikers bijeen en vertelt dat ze besloten heeft om op te stappen en van 
plan is de sleutel op 1 april 2020 bij de gemeente in te leveren. Voor de twee 
medewerkers op de loonlijst is ontslag aangevraagd. Dit is ook het moment 
waarop enkele mensen in het dorp opstaan en het oude bestuur vragen 
of ze het van hen over mogen nemen. Verenigingen, maar ook individuen 
worden op persoonlijke titel gevraagd deel te nemen aan dit nieuwe bestuur. 
De overdracht en de installatie van nieuwe bestuursleden gaat in goede 
harmonie en met veel respect voor elkaar. De sleutel wordt daarmee op 
1 april niet bij de gemeente, maar bij de nieuwe voorzitter ingeleverd. 
Het nieuwe bestuur, ‘de werkgroep’ en andere betrokken inwoners 
onderzoeken op dit moment of dat wat ze het liefst willen; een gerenoveerd 
gemeenschapshuis dat gerund wordt door vrijwilligers, haalbaar is.  
De gemeente en de adviseurs van VKKL wachten op dit moment rustig af.

Als adviseur van VKKL vind ik het bijzonder om hieraan bij te mogen dragen, 
omdat we soms op momenten heel dominant aanwezig zijn en dan weer 
volgend in het proces. Elke keer besef ik weer dat wat er moet gebeuren, 
renovatie van een gebouw, ondergeschikt is aan het proces. Druk uitoefenen 
op het oude bestuur zou funest zijn voor de sociale cohesie binnen het dorp. 
De werkgroep, het oude en nieuwe bestuur waarderen dat de gemeente 
beseft dat het dorp hier de hulp van VKKL bij nodig heeft. Op dit moment  
ligt de bal daar waar hij thuishoort, namelijk in Limbricht! ■

Organiseren en financieren



Realiseren van  
seniorenwoningen  
in Rimburg:
2 stappen vooruit, 1 stap terug
Volgens de theorie (zoals beschreven in Denken in 

processen van Peter Matthijsen), is een proces ‘het 

geheel van activiteiten dat zich afspeelt tussen de vraag 

naar een product of dienst en het leveren daarvan’. 

Om een burgerinitiatief effectief te realiseren is het goed procesmatig 
tewerk te gaan. 

Als je googelt op processen, dan kom je meestal een aantal stappen tegen, 
die je geadviseerd worden te doorlopen. 

Meestal zijn dat de volgende stappen:
1. Een gezamenlijke probleemoriëntatie.
2. Een beschrijving van de actuele situatie.
3. Een gemeenschappelijk probleembesef. 
4. Een concrete beschrijving van de gewenste situatie en einddoelbepaling.
5. Gezamenlijk werken aan de verbetering.

Zelf heb ik er nog een stap tussengevoegd, nl. 4a, waarbij je nagaat en vast 
legt welke rol de initiatiefnemer kan of wil vervullen na de realisatie van de 
seniorenwoningen.

Als voorbeeld neem ik het proces in Rimburg, waar de wens is ontstaan om 
een aantal seniorenwoningen te realiseren waar bewoners de zorg kunnen 
ontvangen die nodig is om in het eigen dorp te kunnen blijven wonen. Een 
burgerinitiatief dat in meerdere Limburgse dorpen speelt. Als voorzitter van 
de Dorpsraad Rimburg heb ik het proces van dichtbij gevolgd.

Hoewel het proces nog niet is afgerond en de levensloopbestendige 
woningen ook nog niet zijn gerealiseerd, is men in Rimburg hard op weg 
om de wens van de bewoners te realiseren.

Ons proces zag er als volgt uit:

1.  De gezamenlijke probleemoriëntatie
 In 2015 en 2016 is de Dorpsraad met inwoners in gesprek gegaan over 

de leefbaarheid in het dorp, wat er aan voorzieningen ontbreekt en wat 

- Door Joep Kleinen, voorzitter dorpsraad Rimburg -

6

“De inwoners zijn duidelijk over hun wensen 

om tot op hoge leeftijd in het dorp te blijven 

wonen.”

Zorgen voor elkaar
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er nodig is om in Rimburg op een aangename manier oud te kunnen 
worden. Omdat de Dorpsraad graag alle bewoners wilde raadplegen 
is in overleg met Zuyd Hogeschool een afstudeerproject ontwikkeld, 
waarbij een van de studenten Social Work, middels een enquête en een 
aantal diepte-interviews, de meningen uit het dorp wilde ophalen.

 Naast  ideeën over het bevorderen van de betrokkenheid van jeugd, 
voorstellen over de mogelijkheid van ontmoeting en het oprichten 
van een Buurtbus, waren de inwoners duidelijk over hun wensen om 
tot op hoge leeftijd in het dorp te blijven wonen. Wat er ontbreekt 
zijn voldoende en geschikte woningen. Daarnaast werd de wens 
uitgesproken om de benodigde zorg, indien nodig, te willen ontvangen 
in deze seniorenwoningen, in plaats van de zorg op te moeten halen 
buiten het dorp. Bovendien zou door de verhuizing van senioren naar 
deze woningen, eengezinswoningen vrijkomen, geschikt voor jonge 
gezinnen.

 De wens van de inwoners is duidelijk, de behoefte is middels de 
enquête aangetoond en het bleek dat er veel draagvlak is. Uiteraard 
zou het aantal woningen in verhouding moeten zijn met het aantal 
inwoners. Gedacht wordt aan 8 seniorenwoningen, waar, indien nodig, 
zorg verleend kan worden. Om een woning te kunnen betrekken zou 
men geen indicatie nodig moeten hebben. Het enige criterium moet 
zijn dat je een woning in Rimburg vrij maakt, om de doorstroom te 
bevorderen.

2.  Een beschrijving van de actuele situatie
 Midden jaren ’80 zijn in Rimburg door de woningcorporatie een 

aantal seniorenwoningen gebouwd. In de loop van de tijd worden 
deze woningen ook bewoond door mensen, die niet tot de doelgroep 
behoren. Wanneer een woning vrij kwam en er was niet meteen iemand 
van de doelgroep geïnteresseerd, dan werd de woning veel te snel 
aan iemand anders verhuurd, waardoor de woningen nu ook bewoond 
worden door jongeren. Bovendien zijn deze woningen niet voldoende 
aangepast om er zorg te verlenen, die op hoge leeftijd nodig kan zijn.

3.  Een gemeenschappelijk probleembesef
 Bewoners geven aan dat ze graag tot op hoge leeftijd in hun eigen 

omgeving en tussen hun eigen mensen willen blijven wonen. Ze zien het 
schrikbeeld voor zich dat, vaak een van de partners, buiten het dorp 
moet verhuizen om de zorg te krijgen, die nodig is, terwijl de andere 
partner thuis moet blijven wonen. Dit ervaren zij als ongewenst. Indien 
de zorg het dorp binnen gehaald kan worden, sluit dat meer aan bij de 
wensen van de meeste inwoners.

4.  Concrete beschrijving van de gewenste situatie
 De realisatie van 8 seniorenwoningen, die zodanig zijn aangepast dat er 

alle vormen van zorg verleend kan worden. Op termijn zou het mogelijk 
moeten zijn dat er 24 uur per dag zorg verleend wordt. De woningen 
zijn beschikbaar voor bewoners van Rimburg, die door hun verhuizing 
een woning vrijmaken voor de noodzakelijke doorstroom.

4A. De rol van de Dorpsraad
 Nadat we duidelijk hadden beschreven hoe de gewenste situatie zou 

moeten zijn, is de Dorpsraad nagegaan welke rol ze voor zichzelf ziet. 
Duidelijk was dat de Dorpsraad, als aanjager, ervoor wil zorgen dat de 
woningen er komen, maar verdere bemoeienis met huur en zorg, ziet 
men niet zitten. Wel wil de Dorpsraad ervoor waken dat de nieuwe 
seniorenwoningen ook uitsluitend aan de doelgroep worden verhuurd.

5.  Gezamenlijk werken aan de verbetering
Waar moeten we als Dorpsraad nog naar op zoek?
Een geschikte locatie. Een partij, die in Rimburg seniorenwoningen wil 
bouwen, als nieuwbouw of binnen de bestaande bebouwing en deze 
wil verhuren aan de doelgroep. Een partij, die in staat is (24 uurs) zorg 
te verlenen, indien nodig. Uiteraard is het mogelijk om die 24-uurszorg 
te organiseren door een stichting of een coöperatie op te richten. De 
Dorpsraad is een kleine organisatie en ziet die rol niet voor zichzelf. Zij willen 
initiatieven in het dorp wil aanjagen en ondersteunen. Vervolgens draagt 
men de uitvoering en beheer over aan anderen.  

De gemeente als partner 
Met bovenstaand, gewenst einddoel hebben we medio 2018 een gesprek met 
de verantwoordelijk wethouder gevoerd. Het idee werd met enthousiasme 
ontvangen, maar tegelijkertijd werden meer hobbels opgeworpen. Door het 
vaststellen van een woningcontingent voor de gemeente en de afspraken 
daaromtrent binnen het krimpgebied van Parkstad-gemeenten, was het 
bouwen van nieuwe woningen of het uitbreiden van het bestaande aantal 
woningen een probleem, naast bestemmingsplan technische problemen 
aangaande het bestaande beschermd dorpsgezicht. Makkelijk wordt het 
dus niet. Toch was de wethouder coöperatief en wilde samen met de 
Dorpsraad de bestaande woningvoorraad doornemen om de mogelijkheden 
te onderzoeken. Na een uitgebreid onderzoek, dat enkele weken in beslag 
nam, kwam de gemeente tot de conclusie dat nieuwbouw wellicht de beste 
en goedkoopste oplossing zou zijn. De wethouder was zelfs bereid om 
contingent beschikbaar te stellen. Gezocht werd naar een geschikte locatie. 
Die werd uiteindelijk gevonden en de grondeigenaar was bereid om zijn 
grond te  verkopen. Samen met de wethouder hebben we vervolgens een 
gesprek gehad met een beleidsmedewerker van de woningcorporatie. Die is 
vertrokken met de boodschap van de wethouder: wij gaan bouwen, als jullie 
niet meedoen, zoeken we een andere partij.

Stagnatie
De wethouder legde in de herfst van 2019 haar functie neer, vanwege een 
politiek motief. Er kwam een nieuwe wethouder. De Dorpsraad heeft meteen 
een gesprek met hem aangevraagd, om hem te bewegen daar verder te gaan, 
waar zijn voorganger, in dit dossier, is gestopt. Helaas wil deze wethouder 
zich opnieuw oriënteren, ziet beren op de weg, zoals het woningcontingent, 
afspraken met omliggende gemeenten, het bestemmingsplan, de regels 
omtrent het beschermd dorpsgezicht en hij wil graag onderzoeken of 
er geen mogelijkheden zijn om “iets” te realiseren binnen de bestaande 
woningvoorraad. We gaan weer opnieuw beginnen. Onze argumenten dat we 
die hele exercitie de afgelopen anderhalf jaar al hebben gedaan, samen met 
de ambtenaren, snijden vooralsnog geen hout. We zijn er dus nog niet, maar 
we zetten door om de wens van de bewoners te realiseren. ■
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Ruim twee maanden zitten we al min of meer binnen, 

sociale contacten zijn buiten het gezin slechts 

digitaal mogelijk, het dorpshuis is dicht, sportclubs 

gesloten. Werken doen we vanuit huis en pa of ma 

in het verpleeghuis zien we in het gunstigste geval 

achter glas. Sociale werkvoorzieningen zijn voor 

een deel gesloten alsook de dagbestedingen en 

ontmoetingsplekken voor (kwetsbare) ouderen en 

mensen met een beperking.

Waar het stil is op de weg, zoemt het van de muzikale 
solidariteitsbetuigingen, de boodschappendiensten, belcirkels, digitale 
buurthulpplatforms.
Sneller dan de regering met maatregelen kon komen om de corona-crisis 
in te dammen, stroomden de initiatieven over de digitale snelweg door de 
straten en de buurten. Verrassend?
Volgens ons niet. Deze nieuwe inwonerinitiatieven bevestigen een opleving 
van de civil society die al langer gaande is (zie onderzoek UU, 2018 Tine de 
Moor, in opdracht van LVKK; zie ook de beweging van de “commons” zoals 
in Gent die een volledig transitieplan voor hun stad maken).
De uitdaging is deze krachtige informele inwonerinitiatieven ook in de 
post-coronasamenleving te blijven zien en waarderen.

Limburg heeft een sterke dorpsraden-historie. Op verschillende manieren 
ingevuld zijn daarin mannen en vrouwen, dorpsgenoot en oren en 
ogen voor gemeenschappelijke belangen in die dorpen. Deze dorps-
overleggen/-platforms zijn afwisselend aanjager, benoemer of aanpakker 
van dorpse vraagstukken.  
Sinds een jaar of tien, maar met een versnelling sinds de nieuwe Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning die met een forse bezuiniging, de 
verantwoordelijkheid voor zorg en welzijn naar de lokale overheid bracht, 
zien we een sterke opkomst van inwonerinitiatieven naast of geheel buiten 
de dorpsraden. 
Op diverse plekken nemen inwoners het heft in eigen hand en gaan 
bijvoorbeeld ondersteuning voor ouderen zelf organiseren in talloze 
eettafels, dorpsontmoetingspunten en zelfs een enkel samenwoon-
zorgcollectief. Gezamenlijk kinderopvang regelen, samen een 
groepswoning voor zonen/dochters met een zorgvraag exploiteren, als 
dorps coöperatie zorg inkopen en ook eigen vervoersvoorzieningen. Buiten 
de zorg zien we andersoortige, maar ook collectieve inwonerinitiatieven 
ontstaan zoals energie coöperaties (Windpark Heibloem), lokale 
broodfondsen van zelfstandig ondernemers (Brood op de Plank America), 
voedselcollectieven (Herenboeren van Weert). 
Deze initiatieven ontstaan in een tijd waarin de overheid een  terugtrekkende 
beweging maakt en de markt niet vanzelfsprekend komt met een passend 
aanbod (o.a. in dunner bevolkte en krimpregio’s). De wens om “het zelf te 
doen”, is ingegeven door frustratie en door de gedachte dat men het met 
elkaar beter, slimmer, verantwoorder kan organiseren. 

Tijdens deze coronacrisis wordt nog nadrukkelijker een beroep gedaan 
op inwoners om de bestrijding van het virus succesvol te laten verlopen. 
Wij houden de 1,5 meter afstand, bezoeken onze ouderen niet en werken 
niet meer als vrijwilliger mee in zorg, welzijn en onderwijs. Tegelijkertijd 
zijn het inwoners die de burgerhulp-platforms en boodschappendiensten 

- Door Birgit op de Laak, namens het bestuur van VKKL - 

Social-distancing 
als extra impuls voor sociale 
betrokkenheid en gemeenschapszin.
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Organiseren en financieren

starten, de “bezoekquarantainers” voor zorginstellingen bedenken, kunst 
en cultuur dichtbij brengen door mini-concertjes in elk hofje. 
We laten ons van onze verantwoordelijkste en meest solidaire kant zien.  
We doen het samen en daar zijn we trots op. 

De kennis en kunde die in dorps coöperaties, zelfsturingsprojecten, 
woonhofjes, dorps- en buurtvervoersdiensten, noaberzorg, energie 
coöperaties, broodfondsen etc is op gebouwd, bezorgt menigeen die nog 
niet aangehaakt is zin om mee te gaan doen. We zien het in de actuele 
corona-situatie waarin veel  mensen vanuit huis werken en de gewonnen 
tijd van de dagelijkse autorit van en naar werk nu inzetten in het musiceren 
voor ouderen, voorlezen via internet  enz. Het klein geluk en gevoel van 
eigenwaarde dat dit oplevert gaan we niet meer geheel inleveren, hopen wij. 
Inwonerinitiatieven hebben de wind nu stevig in de rug. Inwoners 
lijken /blijken er klaar voor. Inwoner-collectieven zorgen voor sociale 
netwerken waar inwoners direct op terug kunnen vallen en deel 
van uit kunnen maken. Ze zoeken en vinden vaak eenvoudige en 
doeltreffende antwoorden op economische vraagstukken op het terrein 
van toegankelijke dorpsontmoetingsplaatsen, passende arbeid, nabije 
menselijke zorg, (duurzame) energie- en voedselproductie, dorpsvervoer 
tot in de haarvaten van de regio. 
Het succes van deze inwonercollectieven wordt door betrokkenen 
verklaard door: het plezier met anderen in gelijkwaardigheid oplossingen 
te vinden voor vraagstukken die ons zelf raken. Het beroep dat gedaan 
wordt op eigen creativiteit en professionaliteit, de opbrengst: soms 
financieel, veel vaker een geluksgevoel over de collectieve prestatie.     
Niet de aloude welfare- gedachte, maar het welbegrepen eigenbelang is 
de voedingsbodem voor vele succesvolle inwonerinitiatieven.
De toekomst ligt niet bij overheid of markt, bij publiek of privaat. 
Daartussen ligt een wereld van ons.
Een wereld van gemeenschappen en hun collectieve initiatieven, de 
eerder genoemde civil -society. Collectieven van Inwoners spelen een 
heel belangrijke rol bij de solidariteit tussen burgers, die overheid en 
markt hard nodig hebben en niet kunnen organiseren. Het is cruciaal 
dat overheid en markt de kracht en de waarde van inwonercollectieven 
herkennen en erkennen, niet alleen in de beginfase waarin men vaak 
op enthousiaste steun en medewerking van beiden kan rekenen, maar 
blijvend erkennen en steunen als een cruciaal sociaal systeem, nodig 
voor onze duurzame toekomstige samenleving. Waarin eigenaarschap, 
wederkerigheid en solidariteit serieus te nemen waarden zijn. ■

Vrij naar: Burgercollectieven staan klaar om de post-coronasamenleving 
vorm te geven, De Groene, 4-5-2020. Ton Duffhues, Tine de Moor,  
Eva Vriens. 

Twee voorbeelden van corona-aanpassingen in een wensbus en  
een wensauto.
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In Ell wordt nog steeds gebouwd aan de toekomst

In Juli 2017 schreven we in Kleine Kernen Krant 48  

het artikel “Ell bouwt aan de toekomst”.  

Nu, ruim tweeënhalf jaar later zijn we benieuwd naar 

de stand van zaken en de voortgang van het project.

Net als in veel dorpen was ook in Ell het thema huisvesting voor jongeren 
een regelmatig terugkerend agendapunt bij de dorpsraad. Wat men al 
vermoedde bleek in gesprek met de jongeren uit het dorp waar, een 
groot deel van de jongeren wil in het dorp blijven wonen maar geeft 
aan dat dit niet haalbaar is omdat er niet genoeg (betaalbare) huur- en 
starterswoningen beschikbaar zijn. Toen ongeveer rond dezelfde tijd 
de projectontwikkelaar, die in het uitbreidingsgebied woningen zou 
realiseren, failliet ging én het oude gemeenschapshuis leeg kwam te staan 
nam de dorpsraad het heft in eigen handen.

Een groep jongeren komt met het idee om het oude gemeenschapshuis te 
verbouwen tot een complex met sociale huurwoningen en de dorpsraad 
heeft hier wel oren naar. Als uit een enquête blijkt dat er onder zowel 
jongeren als senioren veel enthousiasme en animo voor het plan is,  
begint de dorpsraad samen met de jongeren de zoektocht naar 
mogelijkheden. Bij de gemeente Leudal (eigenaar van het pand) wordt 
enthousiast gereageerd op de plannen en in Wonen Limburg wordt een 
goede samenwerkingspartner gevonden. Langzaam aan krijgen de plannen 
steeds meer vorm en uiteindelijk krijgt een architect de opdracht een 
voorlopige schets te maken. In juli 2017 was het plan om 11 tot 13 woningen 
te realiseren waarvan het merendeel beschikbaar zou zijn voor jongeren.

In Ell wordt nog steeds  
gebouwd aan de toekomst’

Inmiddels zijn we tweeënhalf jaar verder en spreek ik met Jan Custers, 
voorzitter van Stichting Wonen Ell. Sinds augustus 2017 is de werkgroep 
officieel als stichting actief en is er het nodige gebeurd. 
Met name wat betreft financiering en bestemming bleken er nog wat 
drempels te moeten worden weggenomen. Omdat er binnen de gemeente 
nog weinig ervaring was met aankopen door bewoners, ontbrak het ook 
aan visie en beleid op dit onderwerp. Mede hierdoor ontstond een periode 
van onduidelijkheid. Ruim een jaar werd er overlegd en gesproken met de 
gemeente over het bestemmingsplan van het pand. Dit bestemmingsplan 
liet namelijk slechts de bouw van 10 woningen voor tijdelijke huur toe. 
Wat betekende dat de investering die gedaan zou worden nooit terug 
verdiend zou kunnen worden. Begin 2019 kreeg de gemeente “rugdekking” 
van de provincie en kwam de zaak weer los. Het bestemmingsplan werd 
aangepast naar bouw voor langdurige huur en er werd besloten dat het 
pand tegen boekwaarde zou worden verkocht.
 
Omdat Stichting Wonen Ell nu niet beschikt over de financiële middelen 
om zelf het pand te kopen, en om die reden ook geen lening aan kan 
vragen, wordt Wonen Limburg eigenaar van het pand. De stichting zal 
echter wel verantwoordelijk worden voor de verhuur en toewijzing van de 
woningen en dus zelf kunnen bepalen aan wie zij de woningen verhuurt. 
Daarnaast heeft de stichting het streven om zo snel mogelijk eigenaar 
te worden van 2 woningen en in de toekomst zelfs van alle woningen. 
De financiering van deze woningen zal via een Crowdfunding actie, waar 
mensen tegen een klein rendement een bijdrage leveren of een lening bij 
de bank gerealiseerd moeten gaan worden.

De stichting heeft van begin af aan het uitgangspunt gehanteerd dat zij 
als dorp graag zelf de regie wil houden over het proces en de verdere 

- Door Annet Jeucken - Os dörpke in de toekomst
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ontwikkeling van het plan. In het gehele proces is ze dan ook een 
volwaardige partner. Als deelnemer van de bouwgroep die tweewekelijks 
bij elkaar komt is de dorpsraad betrokken bij alle (belangrijke) 
beslissingen. Zo is er bijvoorbeeld gezocht naar een architect en is er 
samen een ontwerp gemaakt. Ook is er binnen de bouwgroep gezamenlijk  
besloten om niet alleen maar woningen voor jongeren te realiseren. 
Vanwege de lage maximale huurprijs is het rendabeler om ook een aantal 
senioren woningen te creëren. Er zullen nu 6 woningen voor jongeren en  
4 appartementen voor senioren gebouwd worden.

Met een aantal jaren achter de rug is het ook een mooi moment om te 
kijken naar de lessen die geleerd zijn. Als ik Jan vraag wat hij een volgende 
keer anders zou doen zegt hij “Ik zou zorgen dat ik eerst de bevestiging 
en toestemming heb om te bouwen op zo’n manier dat de investering ook 
terug te verdienen is. Pas daarna zou ik met de plannen naar buiten gaan 
om draagvlak in de gemeenschap te creëren”. Nu heeft het project ruim 
een jaar stil gelegen en is veel van de energie en het enthousiasme van  
het begin een beetje verloren gegaan. Zo waren er in 2017 ook een  
aantal jongeren betrokken in verschillende werkgroepen. Maar als er  
niets gebeurt en jongeren zien geen concrete actie of resultaten dan is  
het logisch dat de animo wegsijpelt.

Toch is Jan niet bang dat er straks niet genoeg animo voor de woningen  
zal zijn.
“We hebben tussentijds geen behoeftepeiling meer gedaan maar we 
hebben wel een paar graadmeters om te peilen of er nog behoefte is”. 
Zo is de projectontwikkelaar die in 2017 failliet ging weer begonnen met 
het bouwen van de woningen in het uitbreidingsgebied. De bouw van 
deze commerciële woningen kon pas van start gaan wanneer 70% van 
de woningen verkocht was en dit gebeurde in onafzienbare tijd. Er is dus 
genoeg animo om te wonen in Ell en daarnaast is het aanbod in betaalbare 
starterswoningen niet gewijzigd.

Een tip voor andere startende initiatieven heeft Jan ook “haal mensen 
met kennis binnen. Het kan een taai proces zijn en als je niet weet waar 
je het over hebt, wordt je ondergeschoven”. Kijk dus naar de kennis en 
kwaliteiten die er in het dorp aanwezig zijn en maak daar gebruik van.

Na een periode van schetsen en plannen op papier lijkt het er op dat de 
bouw in Ell binnenkort van start kan gaan. De tekening en begroting zijn 
klaar al was die laatste nog wat aan de hoge kant. Momenteel wordt er 
dan ook gekeken naar verlaging van kostenposten, bijvoorbeeld klussen 
die door het dorp zelf gedaan kunnen worden.
 
Als de bouw van start gaat, zal de stichting of een werkgroep zich ook 
meer bezig gaan houden met het opstellen van o.a. de huurreglementen, 
toewijzingsbeleid e.d. Jan geeft aan; “dit soort dingen hebben we nu 
voornamelijk in concept maar zullen pas dieper worden uitgewerkt samen 
met de bewoners. Het is namelijk altijd beter om vooraf te overleggen 
voordat je besluiten neemt die diverse partijen aangaan”.  

Als alles volgens plan verloopt staan er medio 2021 tien nieuwe woningen 
op de plek van het oude gemeenschapshuis en is Ell daarmee weer een 
stuk vitaler geworden. ■

Wilt u het artikel van juli 2017 nog eens teruglezen?  
Op www.vkkl.nl/publicaties/kernkranten vindt u alle uitgebrachte kranten 
waaronder ook krant 48
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Op 25 februari werd bij de notaris de 
handtekening onder de oprichtingstatuten gezet. 
Een belangrijk moment voor deze werkgroep 
die al vanaf 2014 samen met inwoners probeert 
te werken aan een duurzame en leefbare 
gemeenschap in Afferden.
Bij zo’n belangrijke mijlpaal mag wel even 
stilgestaan worden. Vandaar dat tijdens de 
eerste vergadering van de kersverse vereniging 
op maandag 2 maart 2020 bij Huiskamer Béjèn 
in Afferden champagneflessen werden ontkurkt 
en taart werd aangesneden onder belangstelling 
van enkele mensen die betrokken zijn/waren bij 
Afferden Samen Beter. 

De te verwachten krimp en dubbele vergrijzing 
van de bevolking lag in 2014 ten grondslag aan 
het ontstaan van de werkgroep Afferden Samen 
Beter. Hoe zorg je dat een dorpsgemeenschap die 
kleiner wordt en steeds meer ouderen telt, ook in 
de toekomst leefbaar blijft? 

Werkgroep Afferden 
Samen Beter wordt 
vereniging 
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– Door Frans Thonen - 

Uitgaande van onderlinge betrokkenheid, de 
bereidheid om een steentje bij te dragen en 
de kracht van Positieve Gezondheid heeft de 
werkgroep een strategie en een wensenlijst 
opgesteld. Enkele voorbeelden hiervan zijn 
het oprichten van een Steunpunt Offere en het 
instellen van een Dorpsfonds, ondersteuning 
verlenen bij het oprichten van een dorpswinkel en 
de mogelijkheid onderzoeken van het aanstellen 
van een dorpsondersteuner.

Om meer mensen te betrekken bij de plannen van 
Afferden Samen Beter is ook naar een passende 
juridische vorm gezocht. Dat is zoals nu bekend is 
gemaakt de verenigingsvorm geworden waarvan 
mensen die de doelen van Afferden Samen Beter 
onderschrijven lid kunnen worden. 


