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LimburgLab 2014
In 10 labs werken betrokken burgers
aan gemeenschapsontwikkeling
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7 ‘Een regenboog aan zorgcollectieven’
gepresenteerd

Wie goed doet, goed ontmoet’. Zo maar
een uitspraak gedaan tijdens het Lab van
Noaberzorgpunt Roggel over diversiteit
en ontmoeting in de wijk, en veelvuldig
getweeten geretweet via de sociale 
media. Zaterdag 12 april 2014 stond
immers in het teken van LimburgLab,
waarin met elkaar naar creatieve oplossingen werd gezocht en werd bekeken wat
‘meedoen’ in de praktijk nou eigenlijk kan
betekenen.
De thema’s van de Labs varieerden van
‘het gemeenschapshuis van de toekomst’

tot ‘kinderen in armoede’ en ‘coöperatieve
stadsmoestuinen’. Deze onderwerpen
werden besproken in een inspirerende
omgeving: de Innofabriek in Reuver,
waar bijvoorbeeld ook producten worden
ontwikkeld met behulp van 3D printers.
Ruim 200 bezoekers brachten een bezoek
aan LimburgLab, waarin ze in 3 rondes
keuze hadden uit 10 Labs en een infomarkt
waarop diverse maatschappelijke organisaties zich presenteerden. Op de volgende
pagina’s gaan we aan de hand van bijdragen van ZijActief / Spirato, Alice Frijns en
GLOEI dieper in op enkele Labs.

Op facebook.com/verenigingkleinekernenlimburg kunt u de foto’s vinden die tijdens
LimburgLab zijn gemaakt. U kunt hier ook de foto’s van andere VKKL bijeenkomsten vinden.
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Sociale coöperatie GLOEI & lokale energie
In de workshop die sociale coöperatie
GLOEI gaf tijdens het LimburgLab was er
voornamelijk aandacht voor de knel
punten die de initiatiefnemers van lokale
energieprojecten ervaren.
Lokale partijen, overheden, bedrijven
en particulieren starten om diverse
redenen steeds vaker lokale energieprojecten. Echter de projecten die ook
daadwerkelijk starten en succesvol zijn
op 1 hand te tellen. GLOEI ondersteunt

verschillende lokale energieprojecten in
de gemeente Peel en Maas en bij allen zijn
de uitdagingen hetzelfde: hoe krijg ik het
daadwerkelijk van de grond? Technische 
kennis is er meer dan genoeg bij de
initiatiefnemers, net als enthousiasme 
maar wat ontbreekt zijn inzicht in processen, mogelijkheden tot financiering,
kennis van communicatie en organisatie.
GLOEI werkt onder andere samen met
HIERopgewekt en de Milieufederatie.
Meer info: www.gloeipeelenmaas.nl

Help!
Onze kerk moet sluiten!
Hoe kunnen we ermee omgaan?
Het is vaak de realiteit in onze dorpen en/
of stadwijken dat de exploitatie van het
kerkgebouw niet meer vol te houden is.
Een gezonde exploitatie is immers een
voorwaarde om als kerkgemeenschap te
kunnen bestaan. Goede raad is duur en
een kerk sluiten voelt echt niet goed. Het
is alsof bepaalde waarden waar de gemeenschap voor stond en staat voorgoed
verloren gaan. De kerk is namelijk niet alleen dat gebouw, maar het was/is ook een
ontmoetingspunt, een bindend element
voor de gemeenschap, herinnering aan
allerlei emoties (trouwen en rouwen) die
in een mensenleven gebeuren én er zijn
tenslotte ook nog gelovigen die hun plek
van samenkomst zien verdwijnen.
En toch… in een aantal gevallen zal het
moeten en is het goed om in de bedreiging
een kans te zien.
Kun je nu de herbestemming, sluiting of
zelfs afbraak van een kerk als gemeenschap op een goede manier begeleiden?
Hoe kun je bereiken dat zo’n proces de
leefbaarheid van je dorp ten goede komt?
Leefbaarheid draag je en doe je samen.
Tijdens het LimburgLab hebben we in de
workshop benadrukt dat er 6 vuistregels
zijn die je hierbij  in acht moet nemen.
1. Creëer bewustwording denk na over de
rol van uw organisatie (b.v. dorpsraad)
in de dorpsgemeenschap. Ga het gesprek aan met alle partijen in het dorp;
2. Zoek vanuit deze samenwerking naar
het gezamenlijk belang;
3. I nventariseer welke functies er in de
toekomst nodig zijn (zowel sociaal als
fysiek) om de leefbaarheid van het
dorp te bevorderen en welke functies

aanvaardbaar zijn en welke niet;
4. O
 ntwikkel een gezamenlijke visie over
de rol die de kerk en/of het kerkgebouw kan blijven spelen in het dorp en
in welke vorm dat zou kunnen;
5. Onderbouw de visie met een goed onderbouwd uitvoeringsplan. Maak ook
een gedegen financiële onderbouwing;
6. P
 resenteer het plan aan de overheden
die hier over gaan, het Bisdom (kerkelijk recht) en de gemeente (bestemmingsplan)
De uitkomst van bovenstaande vuistregels vormt het fundament van het plan
waarvoor draagvlak is gevonden binnen
het dorp. Nadien kan er verder worden
gewerkt aan de uitvoering van de visie.
Tijdens het LimburgLab werden voorbeelden besproken van dorpen (Vredepeel en
Heide) waar men met dit proces aan de
slag is. Als belangrijk  leermoment kwam
uit beide presentaites naar voren dat
beide dorpen niet hebben gewacht tot ze
met de rug tegen de muur stonden, maar
zich in een vroeg stadium hebben afgevraagd: Waar staan we met onze kerk over
10 of over 15 jaar? Als u in uw dorp zich
deze vraag stelt, zal het antwoord in veel
gevallen behoorlijk confronterend zijn. En
wat dan?
Bent u zo’n dorp waar deze problematiek
speelt, dan kunt u hulp vragen aan VKKL
Limburg.
Wij kunnen in samenwerking met Spirato:
• O
 ndersteuning geven d.m.v.  procesbegeleider die de kaders kennen van de
samenleving, organisaties en overheden

• O
 ptreden als kennismakelaar, wij
brengen u contact met dorpen die het
proces al geheel of gedeeltelijk hebben
doorlopen, zij zijn bereid hun kennis en
ervaring te delen.
Voor meer info zie onze webpagina
www.vkkl.nl
Alice Frijns-Stassen, bestuurslid VKKL

Twitteraars over LimburgLab:
Paul Bremmers: #LimburgLab14 Vandaag
boeiende discussie gevoerd als panellid
toekomst gemeenschapshuis. Verrast over
verschil in beleving kernen.
Silvia Heijnen: “Durf mensen te verzamelen die met je mee willen #dromen.”
Mooie uitspraak bestuurslid @VKKLimburg Dorpsraden. Dorpsinitiatieven.
Beweging.
Ellen Kersten: @VKKLimburg #LimburgLab was leerzaam, prikkelend, gezellig.
Interessante workshops en gesprekken.
Knappe organisatie, compliment!
Peter van der Horst: Vredepeel en Beringe
werken aan samenwerking kerkgebouw
en dorpsgemeenschap. Ze kunnen elkaar
niet missen en beide worden er sterker
door.
Alle Postmus: #limburglab Dorpshuizen
moeten actief ruimte bieden aan activiteiten en zijn niet alleen verantwoordelijk
voor organiseren van activiteiten.

Het gemeenschapshuis
van de toekomst (door ZijActief en Spirato)
gens bij de gemeente aan om financiële
ondersteuning. En die gemeente, die wil
en moet bezuinigingen, wordt nu geconfronteerd met dreigende sluiting van het
gemeenschapshuis en de sociale onrust
die dat op kleine schaal teweeg kan brengen. Een dilemma waar menige gemeente
mee worstelt!

De insteek van dit lab is het op gang
brengen van een gesprek met forumleden
en aanwezigen over het thema gemeenschapshuis.
De deelnemers aan het forum zijn:
Thea Schrurs, bestuurslid ZijActief,
afdeling Kelpen-Oler
Piet ten Haaf, tot voor kort zelfstandig
ondernemer van MFC De Buun in Well
Sjaak Sluiters, bestuurder van gemeenschapshuis Blitterswijck
Paul Bremmers, hoofd afdeling inwoners
gemeente Beesel
Het centrale thema “Het gemeenschapshuis van de toekomst” laat meer dan
voldoende  (misschien wel te veel?) ruimte
om verschillende aspecten aan de orde te
laten komen. Met name de onderwerpen
Vrijwilligers, Gemeente en Bestuur en
Beheer komen uitgebreid aan bod.
De vraag: Hoe vind je vrijwilligers en hoe
houd je ze? leidt tot een uitwisseling van
meningen en ervaringen. Zo is de ervaring
van de één dat er vanzelf meer vrijwilligers
komen wanneer er al een groep enthousiaste vrijwilligers actief is.
Thea Schrurs is van mening dat, gezien
het feit dat vrijwilligers onmisbaar zijn in
de samenleving alom erkend wordt, het
toch vooral een kwestie van opvoeden
is:  “Kinderen moeten in hun opvoeding
al meekrijgen dat ze een bijdrage moeten
leveren aan de gemeenschap”.
Een andere vraag spitst zich vooral toe op
de functie van de gemeenschapsaccommodatie. De gemeenschapsaccommodatie
is er voor de mensen! Het is een centrale
ontmoetingsplek waar mensen elkaar
kennen, waar ontmoetingen plaatsvinden

en verbindingen worden gelegd.
Maar de praktijk blijkt weerbarstiger: het
lijkt toch altijd weer om geld te gaan!
Vrijwel alle gemeentes bezuinigen, en
dus ook op accommodaties. Vrijwel geen
enkele gemeente verleent nog een exploitatiesubsidie. Diezelfde gemeente stelt
echter wel de spelregels, zoals bijvoorbeeld de verordening paracommercie,
waardoor de exploitatie extra onder druk
komt te staan. Reden waarom Piet ten
Haaf van mening is dat het volledig door
vrijwilligers gerunde gemeenschapshuis in
deze tijd  nauwelijks nog toekomst heeft.
Naast de sociaal-culturele functie die van
groot belang is en behouden moet blijven,
kan een commerciële horeca-functie de
gemeenschapsaccommodatie rendabel
maken en houden.
De rol en taak van de gemeente; ook zo’n
onderwerp waarover meningen uiteen
lopen.
Nadrukkelijk wordt door Paul Bremmers
gesteld dat het aan een gemeenschap zelf
is om een accommodatie levensvatbaar
te maken en te houden. Daarvoor kan een
gemeente niet verantwoordelijk zijn.
Wanneer dan ook nog de – beperkingen
van de – wet- en regelgeving door één
van de aanwezigen in de discussie wordt
ingebracht, blijkt eens te meer dat de visie
van de gemeente en van de besturen van
gemeenschapsaccommodaties mijlenver
uit elkaar ligt.
En wat die besturen betreft: vaak wordt
er een gebrek aan doorstroming geconstateerd. Daardoor blijven bestuurders
veel te lang op hun plek zitten waardoor
er niet wordt ingespeeld op veranderende
behoeften. Men verliest de aansluiting bij
die veranderde omgeving en klopt vervol-

De conclusie van het Lab: vragen en uitdagingen zijn er in overvloed! De kunst is
om te beginnen bij, of terug te gaan naar,
het begin en de vraag te stellen: wat is de
functie van deze gemeenschapsaccommodatie?
Sjaak Sluiters eindigt de 2e sessie van het
Lab met de eindconclusie:
Er moet een plek zijn waar je elkaar kunt
ontmoeten, waar initiatieven en gemeenschapszin ontstaan. Dat is de plek waar
ruimte geboden wordt aan iedereen.
De aanwezigen reageren op deze eind
conclusie met een spontaan applaus!
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Nieuwe leden VKKL
In de afgelopen maanden hebben we
weer een aantal nieuwe leden mogen
begroeten. Dit zijn de onderstaande
bewonersorganisaties:
- Dorpsoverleg Mook
- DAG Ottersum
- ZIE Einighausen
- Dorpsplatform Limbricht
- Dorpsraad Horst
- Ons Slenaken
- Dorpsraad Swalmen
- Stichting Dorpsplatform Obbicht

Wij hopen onze nieuwe leden binnenkort op een van onze bijeenkomsten te
begroeten, en wensen hen veel succes
voor de toekomst.

Kort nieuws

VKKL begroet haar 100e lid!
ZIE Einighausen is ons 100e lid geworden.
Deze feestelijke gebeurtenis wil de VKKL
natuurlijk niet ongestoord voorbij laten
gaan, en daarom zullen zij tijdens de Algemene Ledenvergadering op 22 november
in het zonnetje gezet worden!

Verdringing van arbeidsplaatsen door vrijwilligers en werkzoekenden
Ook veel in het nieuws: de mogelijke verdringing van werkgelegenheid door vrijwilligers
en mensen met een uitkering. Veel voorzieningen draaien juist op vrijwilligers, omdat
ze anders niet kunnen bestaan. Denk maar aan buurtsuper, zwembad, buurtbus etc.
Toch ziet het UWV dit in de praktijk soms als mogelijke werkverdringing en krijgen de
werkzoekenden geen toestemming dit vrijwilligerswerk te verrichten. Dit brengt voor
bijvoorbeeld een buurtbusorganisatie grote problemen met zich mee, want zie maar
eens voldoende chauffeurs te vinden. Minister Asscher van Sociale Zaken heeft nu een
plan naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin hij de regels voor werkzoekenden die
vrijwilligerswerk doen, wil gaan verruimen. Het idee is dat vanaf het najaar het UWV
niet langer meer landelijk toetst of werk dat werkzoekenden vrijwillig verrichten, elders
betaald wordt verricht. Nu worden zij dan nog gekort op hun uitkering. Straks gaat het
UWV dit per organisatie toetsen. Werk dat dus altijd al vrijwillig werd verricht, kan dus
ook vrijwillig door werkzoekenden worden verricht, met behoud van uitkering. Hoe dit in
de praktijk gaat uitzien, moet echter nog blijken.

Verdwijnen van pinautomaten
De laatste maanden is er sprake van
het op grote schaal weghalen van
pinautomaten in met name kleinere
dorpen. Ook in Limburg zijn hier vele
voorbeelden van te noemen. De Landelijke Vereniging Kleine Kernen (LVKK) is
over deze problematiek in gesprek met
het Nederlandse bankwezen. Ook de
landelijke politiek is met dit onderwerp aan de slag gegaan. Binnenkort
worden er op diverse plekken in het
land pilots georganiseerd, waarbij
banken mogen samenwerken in hun
plaatsingsbeleid van pinautomaten.
De hoop bestaat dat er hierdoor meer
pinautomaten op het platteland overeind kunnen blijven.

Redactie Kleine Kernen Krant
zoekt versterking!
Ben je geïnteresseerd in alles wat
met dorpen en wonen, werken en
leven op het platteland te maken
heeft en lijkt het je leuk om mensen te
interviewen of om stukjes te schrijven?
Kom dan eens langs op een redactie
vergadering. De redactie komt eens
in de 2 maanden bijeen op het VKKL
kantoor in Horst. Je kunt hiervoor
contact opnemen met Ralph Tangelder,
via vkkl@synthese.nl of via
06-53578284.  

KNHM organiseert Kern met Pit

Schrijf je in tussen 1 september en 31 oktober 2014!
dan opent dat deuren. Gedurende het
uitvoeringsjaar staan we voor je klaar met
tips en contacten in ons netwerk. Krijg je je
idee gerealiseerd? Dan ontvang je het pre
dicaat Kern met Pit en duizend euro. Heb
jij een idee voor je leefomgeving? Ga dan
naar www.kernmetpit.nl en schrijf je in!

Koninklijke Nederlandsche Heidemaat
schappij (KNHM) organiseert ook dit jaar
de wedstrijd Kern met Pit. Wil jij graag zelf
iets aan jouw leefomgeving verbeteren?
Dan kun je je met jouw project inschrijven
van 1 september tot 31 oktober 2014.
Via de wedstrijd Kern met Pit gaan bewo
nersgroepen aan de slag om hun idee voor
de leefomgeving binnen een jaar te reali
seren. De beste ideeën mogen deelnemen
aan de wedstrijd. Ben je eenmaal binnen,

Wat is Kern met Pit
Met de wedstrijd
Kern met Pit kun jij
zelf iets verbeteren in jouw buurt.
Kern met Pit biedt
actieve bewoners 
net dat steuntje
in de rug om het project voor elkaar te
krijgen. Als je zelf het voortouw neemt om
jouw leefomgeving te verbeteren, kun je
heel veel bereiken. Dat is wat Kern met

Pit-deelnemers steeds opnieuw laten
zien. Bewonersinitiatieven leveren zoveel
op! Want om een dorpshuis te bouwen,
de toneelvereniging nieuw leven in te
blazen of om die skatebaan te realiseren,
moeten de buurt, lokale organisaties en
de gemeente enthousiast zijn. Bewoners
initiatieven brengen meer betrokkenheid
bij de leefomgeving.  
Prijzen
Wie binnen een jaar zijn idee voor de
leefomgeving gerealiseerd heeft, ontvangt
het predicaat Kern met Pit en duizend
euro. Daarnaast wint in elke provincie het
beste project de trofee en een extra prijs
van vijftienhonderd euro. Daarbovenop
kunnen de trofeewinnaars meedingen naar
de nationale titel ‘Beste Kern met Pit van
Nederland!’ en extra prijzen winnen.

Maatwerk leveren
in het (openbaar) vervoer
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We willen van A naar B, hoe doen we dat?

Steeds meer dorpsbewoners in Limburg
denken na over de vervoersbehoefte in
hun eigen dorp. Verschillende redenen
kunnen hieraan ten grondslag liggen: in
sommige gevallen dreigt de huidige (lijn)
busverbinding in de nieuwe OV-concessie
vanaf 2016 te verdwijnen, in andere
gevallen is er bijvoorbeeld sprake van een
toename van het aantal minder mobiele
ouderen dat uiteraard niet graag in eigen
huis ‘opgesloten’ wil zitten. Of er is sprake
van specifiek doelgroepenvervoer, terwijl
veel  mensen in het dorp aangeven dat dat
zogenaamde ‘doelgroepdenken’ eigenlijk
losgelaten zou moeten worden.
Als één mogelijke manier om aan de vraag
bovenaan dit artikel tegemoet te komen,
is de Provincie Limburg in samenwerking
met Veolia en de VKKL in het voorjaar de
pilot Wensbus gestart. 6 Wensbussen zijn
inmiddels op diverse plekken in Limburg
gaan rijden. Op 13 mei is er een avond
georganiseerd waarbij de 6 pilots hun
kennis en opgedane ervaringen konden
uitwisselen. Daarnaast werd de avond
ook gebruikt om de provincie feedback te
leveren over de pilot als geheel.
Enkele bevindingen die deze avond naar
voren kwamen:
•  De meeste pilots zijn als een lijndienst
gestart. Ze hebben echter moeten constateren dat de vraag ontzettend tegenviel, en zijn daarom nu vrijwel allemaal
(ook) overgestapt op maatwerkvervoer.
Dit betekent dat mensen op afroep van
deur tot deur vervoerd kunnen worden.
•  Het is voor veel pilots geen probleem
voldoende chauffeurs te vinden. Wel zijn
er problemen met het UWV ten aanzien

van de inzet van werkzoekenden
(zie ook elders in deze Krant).
•  De vervoersvragen stijgen op het
moment dat de bekendheid van het
bestaan van de Wensbus toeneemt.
Communicatie en promotie vormen dus
belangrijke elementen wil een vervoersinitiatief kunnen slagen. Zo is ook
mond-tot-mond reclame via ‘sleutel
figuren’ – denk aan kapper, pastoor,
fysiotherapeut, buurtsuper – belangrijk.
•  De vervoersbehoefte is niet altijd van te
voren goed in te schatten. Soms moet
je ook gewoon beginnen en creëer je de
vervoersbehoefte als het ware vanzelf.
•  Het tempo waarin een vervoersinitiatief
wordt ontwikkeld, wordt bepaald door
de kracht van onderop. Het is voor
professionele partijen vaak zoeken en
wennen hoe hiermee omgegaan moet
worden. Geef en gun het tijd, we zijn
met z’n allen aan het experimenteren.
Binnenkort zal de provincie het pilotproject evalueren. Dan zal ook duidelijk
worden of en hoe het project verdere
doorgang vindt.

De 6 Wensbuspilots:

• Ottersum - Ven-Zelderheide
• Merselo – Vredepeel
• Kronenberg – Evertsoord
• Buggenum – Nunhem
• Schinnen
• Nieuw-Lotbroek – Weustenrade

Enquête en
bijeenkomst
particuliere
vervoersinitiatieven
Het fenomeen Wensbus als vervoersinitiatief is natuurlijk niet nieuw. Overal
in Limburg rijden al korte of langere tijd
zogenaamde particuliere vervoersinitiatieven rond. Deze kennen we bijvoorbeeld
als KBO-bus, boodschappenbus, haalen-breng-service met personenauto’s of
de buurtbus. Afgelopen zomer heeft de
VKKL een enquête gehouden onder zowel
bestaande als nieuwe vervoersinitiatieven,
om te kijken hoe de bestaande initiatieven
georganiseerd zijn, waar deze initiatieven
rondrijden en of er behoefte is aan kennis
uitwisseling en ondersteuning, zowel bij
nieuwe als bestaande initiatieven. Op
basis van het grote aantal reacties mag er
gerust geconcludeerd worden dat er zeker
behoefte bestaat aan kennisuitwisseling
en ondersteuning. In oktober zal de VKKL
in samenwerking met de Provincie Limburg
dan ook een avond voor deze initiatieven
organiseren. Via mail en website wordt u
hierover op de hoogte gehouden.
Bent u bezig met een vervoersinitiatief
in uw dorp, wijk of gemeente en heeft u
vragen over bijvoorbeeld financiering,
communicatie, of het opzetten van een
vervoerssysteem? Heeft u onze enquête
niet langs zien komen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via vkkl@
synthese.nl of  077-3978503.

Bijeenkomsten en
6
activiteiten in het najaar
Komend najaar staan er weer allerlei interessante bijeenkomsten en activiteiten op
het programma. We hebben ze voor u op een rijtje gezet:

Bottum-up lab Limburg
woensdag 17 september
Op 17 september organiseert
RUIMTEVOLK samen met de VKKL
het Bottum-up lab Limburg. Deze
bijeenkomst staat in het teken van
‘werken aan leegstand’. Er worden
allerlei workshops georganiseerd
waarin bewoners en ondernemers
ideeën kunnen opdoen en ervaringen
kunnen uitwisselen rondom thema’s
als herbestemming, exploitatie en
samenwerking. Onze leden ontvangen
een dezer dagen een uitnodiging via
de mail. Op www.vkkl.nl is actuele
informatie te vinden.
Meer informatie is ook te vinden op
onderstaande website:
http://bottomup.ruimtevolk.
nl/2014/05/14/dorpenlab-3-limburgwerken-aan-leegstand/

Landelijke Conferentie
Bevolkingsdaling
zaterdag 4 oktober
Zaterdag 4 oktober vindt in Nieuw
Welgelegen in Utrecht de Landelijke
Conferentie Bevolkingsdaling plaats.
Dit jaar staat deze in het teken van
initiatieven van bewoners en bedrijven. “Wat heeft u nodig om uw
initiatief succesvol van de grond te
krijgen?” Deze vraag staat deze dag
centraal. De organisatie is in handen
van de ministeries van binnenlandse
zaken en infrastructuur & milieu. De
ministeries werken hierin samen met
een groot aantal partners, waaronder
Netwerk Platteland, de LVKK (Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen) en
de Provincie Limburg.
Meer informatie vindt u op de website
van de conferentie:
http://www.vanmeernaarbeter.
nl/agenda/landelijke-conferentiebevolkingsdaling-2014-ruimte-voorinitiatief
Hier kunt u zich ook aanmelden.

VKKL organiseert ‘Inspiratie
uit de Regio Zuid-Limburg’
woensdag 8 oktober
Woensdagavond 8 oktober staat in het
teken van een inspiratiebijeenkomst
voor bewonersorganisaties, zorg
initiatieven, denktanks, maatschappelijke organisaties en iedereen die geïnteresseerd is in initiatieven, die door
bewoners in deze regio georganiseerd
worden. De bijeenkomst vindt zeer
waarschijnlijk plaats in de gemeente
Valkenburg aan de Geul.
Meer informatie en het programma
kunt u vinden op onze website,
VKKL-leden ontvangen ook een
uitnodiging per mail. De toegang is
gratis.

PlattelandsParlement
Limburg & ALV VKKL
zaterdag 22 november
Het Limburgse PlattelandsParlement
vindt dit jaar plaats op zaterdagochtend 22 november en wordt deze keer
gecombineerd met de Algemene Ledenvergadering van de VKKL. Het  PlattelandsParlement vormt een podium
voor leden van bewonersorganisaties
om in gesprek te gaan met Statenleden
en Gedeputeerden van de Provincie Limburg. Verschillende actuele
thema’s passeren de revue.  Zo willen
we bijvoorbeeld ingaan op vraagstukken als: het vitaal houden van de
plattelandseconomie, de bereikbaarheid van kleine kernen in de nieuwe
openbaar vervoer concessie en de
faciliterende rol die de provincie kan
spelen op het gebied van welzijn, zorg
en onderwijs. Aanstaand voorjaar zijn
er weer provinciale statenverkiezingen; het PlattelandsParlement vormt
dus een mooie gelegenheid een aantal
belangrijke kwesties op de agenda
van de provinciale politiek te plaatsen.
Het PlattelandsParlement vindt dit jaar
plaats in de gemeente Nederweert.
Te zijner tijd zullen we u hierover nader
informeren.
Op onze website kunt u dan ook het
actuele programma downloaden.

Inspiratie
uit de Regio
Noord-Limburg
groot succes!
Boeiende sprekers en
enthousiaste bezoekers
motiverenelkaar in Well
Woensdag 21 mei organiseerde de VKKL
in het Noord-Limburgse Inspiratiefestival
in het multifunctionele centrum de Buun
in Well (gemeente Bergen). Ook hier een
grote opkomst, ruim 80 mensen, net als
voorgaande inspiratiefestivals in 2013. De
vicevoorzitter van de VKKL, Rinus Janssen,  
opende de avond en ging in gesprek met Lia
Roefs, wethouder van de gemeente Bergen,
over de thematiek die in de Bergense dorpen
speelt. Na twee inspirerende pitches door Jan
Jenneskens over de staat van het onderwijs in
kleine kernen, en Joop Petit over verandering
en vernieuwing in het dorp, waren er diverse
sessies in 2 ronden waar de deelnemers
een keuze uit konden maken. De thema’s
van de sessies waren achtereenvolgens:
‘Het  dorpsaccommodatieplan: meer dan de
som der delen’, ‘Het activeren van de eigen
achterban; hoe creëer je draagvlak in het
dorp of wijk’, ‘Zorgen doe je samen; dorp
gaat voor zorg op maat’, ‘Duurzaamheid: het
thema van de toekomst’ en tenslotte ook
een inspiratiecarousel, waar deelnemers in
gesprek konden gaan met de wethouder en
bestuursleden van de VKKL .
In de inspiratiecarrousel kwamen diverse
projecten aan de orde waar de deelnemers
mee bezig waren in hun dorp. Betrokkenheid
van de inwoners vormt de basis voor succes.
Enkele voorbeelden: Uit Horst werd  door Piet
Linders verteld over het project ‘energie in
de wijk’. Men wil net als voor de gebouwen
ook gezamenlijke energie inkoop voor de
bewoners. Er bestaat daarvoor veel draagvlak onder de inwoners. Daarnaast vertelde
Esther Jacobs uit Hegelsom  kort iets over de
werkgroep Hegga Metamorfose. Dit initiatief
is erop gericht de inwoners van het dorp te
motiveren Hegelsom een nieuw gezicht te
geven. In Hegelsom noemen ze dit ook wel
Verhegelsommen. Wat dit precies betekent
kunt in haar presentatie nalezen. Deze is
samen met de andere presentaties van deze
avond te vinden op onze website:
http://www.vkkl.nl/nieuws/inspiratie-uitde-regio-editie-noord-limburg-betrokkenbewoners-vormen-de-kracht-van-het-dorp
Tiny Reijnders

‘Een regenboog aan zorgcollectieven’
gepresenteerd
Op Startbijeenkomst zorgcollectieven Limburg
Dagvoorzieningen niet langer het domein
van instellingen
Gastvrouw: Leon Simons, voorzitter
Kernoverleg Beesel en coördinator dag
besteding Beesel.

In de sfeervolle omgeving van het
Wittemseklooster vond op 24 juni de start
bijeenkomst zorgcollectieven in Limburg
plaats. Tijdens deze avond werd het boekje
“Een regenboog aan zorgcollectieven
– zelfsturende zorgkracht in Limburg”
overhandigd aan afgevaardigden van de
Provincie Limburg en zorgverzekeraar CZ.
Het boekje vormt een bewerking van het
stageverslag van Els Dorssers, die in op
dracht van de VKKL onderzocht heeft welke
initiatieven er in de Limburgse dorpen en
wijken op het gebied van zorg en welzijn
ondernomen worden. In het boekje worden
een aantal voorbeelden van bijvoorbeeld
eettafels, dagvoorzieningen en klussen
diensten aangehaald. Aan de hand van
deze ‘pioniers’ wordt verder onder meer
uitgelegd wat een zorgcollectief is, waarom
er behoefte aan is en hoe je zoiets kunt
opzetten.
Er bestaat bij zowel de pas opgerichte als al
langer draaiende zorgcollectieven een grote
behoefte om kennis en ervaring met elkaar
uit te wisselen. Tijdens deze bijeenkomst
was daar alle gelegenheid toe. Ad Pijnenborg, ambassadeur van de zorgcoöperatie
in Hoogeloon, vertelde over de aanleiding
en oprichting hiervan in het Brabantse dorp,
inmiddels alweer ruim 10 jaar geleden. Via
onze website www.vkkl.nl kunt u deze presentatie en bijgaande flyer nog eens rustig
teruglezen.
Na het plenaire deel konden de aanwezigen
deelnemen aan zogenoemde gespreks
tafels. Verdeeld over 2 ronden kon men
5 gesprekstafels bezoeken. Hieronder
hebben we de belangrijkste opmerkingen 
die aan één van deze tafels aan bod
kwamen uitgewerkt.

In dit gesprek worden de Beeselse ervaringen in het proces van de ontwikkeling van
een dagvoorziening opgesomd:
We gaan van dagverzorging via dag
besteding naar een activiteitencentrum voor
ouderen. Het zijn gezonde, nog zelfstandig
wonende ouderen met meer of minder
beperkingen die graag op een prettige
manier de dag besteden, samen met anderen. Daarbij gingen we van geslotenheid
naar een open en actief gebeuren, met betrokkenheid van het dorp, en van 1 professional met 8 vrijwilligers naar 30 vrijwilligers, van 2 dagen met 10 deelnemers naar
3 dagen met 12 (en binnenkort 16) deel
nemers. De gemeente is zeer positief t.a.v.
ons werk en ondersteunt ons ook financieel,
vooruitlopend op de invoering van de WMO.
Ons project dient als voorbeeld voor de
andere kernen van de gemeente.
Do’s
Zet vrijwilligers in hun kracht: de vrijwilligers zijn ingedeeld in werkgroepen met
eigen verantwoordelijkheden (gymnastiek,
geheugentraining, gezelschapsspellen,
creatieve activiteiten, maaltijden, uitstapjes,
vervoer). Wij hebben ervaren dat de vrijwilligers te weinig verantwoordelijkheden
kregen. Dat ze dat nu wel krijgen, maakt dat
ze meer betrokken zijn en veel meer plezier
in hun werk krijgen. Overleg verder ook met
mantelzorgers als er zich bijzonderheden
voordoen.

beschikbaar. Daarnaast gaan we van
‘met indicatie’ naar ‘zonder indicatie’. Het
probleem hierbij is dat van de deelnemers
die wel een indicatie hebben (10) deze niet
verzilverd wordt door het Zorgkantoor. De
gemeente is hierover met het Zorgkantoor
in gesprek. Tenslotte nemen zowel Zorg
kantoor als Zorgaanbieders vrijwilligers niet
echt serieus. Alle vrijwilligers hebben competenties (hetzij zelf aangeleerd, hetzij door
vroeger betaald werk), maar daar wordt
weinig tot geen aandacht aan geschonken.
De overige 4 tafels hadden als thema’s:
•  Huiskamer als nieuwe ontmoetingsplek
voor de dorpsgemeenschap
•  Zorgcoöperatie: een goede paraplu voor
zorgcollectieven
•  De dorpsondersteuner als onmisbare
schakel voor het zorgcollectief
•  Burenhulp en burencontacten nieuwe stijl
Op onze website www.vkkl.nl kunt u een
uitgebreider verslag nalezen.

Hoe nu verder?
Oprichting Platform
Limburgse Zorgcollectieven

Knelpunten
Het is moeilijk om een geschikt bestuur
te vinden. Ook zijn er problemen met de
huisvesting: nu zijn er geen aparte ruimtes 

Deze avond heeft weer een schat aan
motivatie, kennis en kunde opgeleverd,
zowel voor de zorgcollectieven,
belangstellenden alsook voor de VKKL.
Aan het einde van de avond hebben
zich vijf enthousiaste betrokkenen
van de zorgcollectieven beschikbaar
gesteldvoor deelname aan een
platform voor de Limburgse
zorgcollectieven.
Wordt vervolgd in het najaar.
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Mensen bepalen zelf
hun leefomgeving!
Als bestuurlid van o.a. de VKKL (Vereniging
Kleine Kernen Limburg) en Spirato
(StichtingGemeenschapshuizen Limburg)
ontmoet ik veel mensen. Mensen die iets
willen betekenen voor de samenleving, in
het bijzonder voor de inwoners van hun
eigen dorp of wijk. Als je met mensenpraat
die zich betrokken voelen bij hun woon
omgeving dan hoor je meer positievedan
negatieve reacties. Belangrijk voor hen
is dat men samen met anderen graag wil
wonen in een veilige en prettige woon
omgeving. Een omgeving die kansen biedt
en waar men samen met andere mensen
deze omgeving kan verbeteren. Als je je
samen verantwoordelijk voelt, en dat ook zo
beleefd, is het een verrijking voor je leven.
Zo draagt iedereen bij aan een veilige en
leefbare woonomgeving. Uit onderzoeken
blijkt dat het gemeenschapsgevoel,
veiligheidgevoel en tevredenheid over de
woonomgeving in Limburg hoger scoort
dan in de rest van Nederland. Dit is vooral
te danken aan de samenhorigheid die men
in kleinere leefgemeenschappen (kernen/
wijken) steeds meer ziet ontstaan.

foto: Ger Peters
In allerlei dorpen/wijken zie je ontwikkelingen die verder gaan dan alleen praten
over projecten zoals het verbeteren van een
pleintje, betere verlichting van de toegangs
wegen, onderhoud van voetpaden en
dergelijke. Men denkt steeds meer na over
hoe mensen langer in hun eigen kern of
wijk kunnen blijven wonen. Mensen worden
steeds ouder en het aantal geboortes per
jaar neemt af. Mensen voelen dat ze in actie
moeten komen om toch een leefgemeen-

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

schap te creëren waar jong en oud zich thuis
voelen. Mensen zullen zelf moeten beseffen
dat je elkaar moet ondersteunen.
Wat hebben we?  Wat willen we?
Wat kunnen we? Wat doen we?
Essentieel voor de toekomst is dat de
inwoners zelf nadenken over hun toekomst.
Elkaar ondersteunen om te komen tot
nieuwe ontwikkelingen die nodig zijn voor
de leefbaarheid. De veranderingen in de
samenleving zullen steeds meer afhan
kelijk zijn van wat burgers zelf willen en ook
daadwerkelijk doen. Dat gaat niet vanzelf.
Op allerlei niveau zie je ontwikkelingen die
een aanzet zijn voor het behoud van de
leefbaarheid en de zorg voor elkaar. Meer
voor elkaar zorgen! Wie zorg nodig heeft zal
steeds meer aangewezen zijn op hulp van
derden en moet straks aankloppen bij de
gemeente.
De spontane hulp waar burgers vroeger voor
elkaar en de gemeenschap voor opkwamen
is niet meer overal aanwezig. De nieuwe
uitdaging is om inwoners te stimuleren en
activeren om zich verantwoordelijk te voelen
voor hun eigen dorp/wijk en medemens.
De overheden zullen deze nieuwe ideeën
moeten faciliteren en niet van de initiatiefnemers overnemen. Laat mensen zoeken
naar oplossingen, laat ook het succes aan
de initiatiefnemers. Dit zal het wij-gevoel in
die gemeenschap vergroten en de inwoners
stimuleren om actief mee te doen. De VKKL
en Spirato wil dit graag mee ondersteunen.
Veel voorbeelden van initiatieven zijn verzameld welke u van dienst kunnen zijn bij het
opstarten van nieuwe activiteiten.
Overheden en maatschappelijke organisaties moeten uitgaan van de mogelijkheden
die mensen in zich dragen. De natuurlijke
drang voor activiteiten die zorgen voor het
gevoel van veiligheid en zekerheid. Faciliteer de mensen om ruimte te bieden voor
ontwikkelingen en experimenten. Als we de
verantwoordelijkheid terug willen leggen bij
de mensen dan moet men ook vertrouwen
uitstralen. Dan is het mogelijk de leefbaarheid te behouden en te verbeteren. Actieve
burgers kunnen veel bereiken, dus doe het
niet alleen maar vooral samen.
Rinus Janssen

Volg de VKKL
Facebook: verenigingkleinekernenlimburg
Twitter: @vkklimburg #vkkl

Agenda VKKL
17 September
Dorpenlab Limburg i.s.m. Ruimtevolk
8 Oktober
Inspiratiefestival Zuid-Limburg
22 November
PlattelandsParlement en Algemene
Ledenvergadering

Kijk voor meer informatie op www.vkkl.nl
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