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Afgelopen november vond in kasteel 
Daelenbroeck in Herkenbosch (gemeente 
Roerdalen) een nieuwe editie van het  
PlattelandsParlement plaats. Onder het 
motto ‘het platteland is van iedereen’ 
gingen leden van dorps- en wijkraden, 
bewonersorganisaties en actieve burgers 
in gesprek met elkaar en met leden van 
Provinciale Staten van provincie Limburg.

Stel	je	voor,	je	bent	actief	in	je	dorp	of	wijk.	
Bij	de	realisatie	van	de	meeste	projecten	
of	initiatieven	weet	je	aardig	de	weg	te	
vinden	door	samen	te	werken.	De	dorps-/
wijkraad/-overleg	staat	met	naam	en		
toenaam	in	de	wijkkrant	en	ook	met		
ambtenaren	en	zelfs	wethouders	weet	je	
prima	in	contact	te	komen.		

Januari 2017 -	nummer	46

Lokale	projecten	komen	dus	wel	van	de	
grond.	Maar	wat	als	je	te	maken	hebt	
met	thema’s	die	je	gemeente	overstijgen?	
Denk	bijvoorbeeld	aan:	de	opvang	van	
statushouders,	de	terugloop	van	bijen	
op	het	platteland	of	het	betrekken	en	
behouden	van	jongere	inwoners	in	het	
dorp?	Om	die	reden	organiseert	de	VKKL	
het	Plattelandsparlement:	netwerken	met	
medestanders	uit	andere	dorpen	als	ook	
de	thema’s	die	belangrijk	zijn	in	uw	dorp	
of	wijk	op	de	kaart	zetten	bij	de	provincie	
Limburg.

Lees verder op de volgende pagina.

Het platteland is van 
iedereen…

Interessante gesprekken op het Plattelandsparlement
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Als gast in de gemeente Roerdalen is het 
niet zo vreemd dat geluk onderdeel is 
van het Plattelandsparlement. Gemeente 
Roerdalen is namelijk geluksgemeente bij 
uitstek. Aanwezigen gingen dan ook op 
zoek naar hun geluk op de zesde editie van 
het Plattelandsparlement.

Na	opening	en	welkomstwoord	door	
voorzitter	Ben	van	Essen	en	wethouder	
Wolfhagen	van	gemeente	Roerdalen,	ver-
telde	gelukscoördinator	Laurens	Bijl	over	
geluk.	Geluk	zit	volgens	hem	vaak	in	kleine	
dingen.	Door	de	aanwezigen	te	vragen	naar	
hun	geluksmoment	in	de	voorgaande	week	
weet	hij	de	zaal	stil	te	krijgen.	Na	de	ple-
naire	opening	gaat	de	zaal	uit	elkaar	om	in	
workshops	verder	praten	over	zes	verschil-
lende	thema’s	waarvan	er	vijf	nader	worden	
toegelicht.	Het	zesde	thema,	Limburg		bij-
een	voor	bijen,	is	reeds	in	de	vorige	Kleine	
Kernen	Krant	aan	bod	gekomen.	

Workshop glasvezel 
Het	provinciebestuur	vindt	dat	snel	inter-
net	noodzakelijk	is	voor	het	behoud	van	
leefbaarheid	en	economisch	perspectief	op	
het	platteland.	Daarom	brengt	men	op	dit	
moment	de	gebieden	in	kaart	waar	er	vanuit	
de	markt	weinig	tot	geen	belangstelling	is	
om	in	te	investeren,	de	zogenaamde	witte	
gebieden.	In	deze	gebieden	zijn	op	verschil-
lende	plaatsen	burgerinitiatieven	ontstaan	
die	de	gebieden	buiten	de	kernen	willen	
aansluiten	op	het	glasvezelnet.	Aan	tafel	
zaten	twee	van	deze	initiatieven:	Glasvezel	
Heibloem	en	Glasweb	Venray.	Beide	initia-
tieven	gaven	aan	dat	het	vooral	een	lange	
adem	vergt	en	dat	er	op	verschillende	mo-
menten	ook	(bewust	of	onbewust)	vertra-
ging	kan	ontstaan	door	bemoeienis	vanuit	
de	overheid	en	marktpartijen.	Voorbeeld	
hiervan	zijn	de	regels	rondom	staatssteun	
en	politieke	en	financiële	keuzes.	Goed	
overleg	blijft	hierbij	noodzakelijk,	maar	ook	
het	bieden	van	ruimte	en	ondersteuning	aan	
burgerinitiatieven.
Verder	werd	er	gesproken	over	de	het	on-
derzoeken	van	combinatie	met	andere	tech-
nieken.	De	boodschap	van	de	gedeputeerde	
was:	focus	verbreden	en	onderzoeken	of	
glasvezel	gecombineerd	kan	worden	met	
andere	technieken	(denk	aan	4G)	in	plaats	
van	uitsluitend	op	glasvezel	te	focussen.	
Hiermee	kunnen	mogelijk	kosten	worden	
bespaard.
	

Workshop jongeren
In	de	workshop	over	jongeren	werd	inten-
sief	gesproken	over	de	positie	van	jonge-
ren	in	een	dorp	/	kleine	kern.	Uit	Sevenum	
was	de	organisatie	van	Baas	van	Horst	aan	
de	Maas	aanwezig	en	uit	Vlodrop	het	jonge	
bestuur	en	vrijwilligers	van	de	Blokhut.	
Deelnemers	aan	de	tafel	waren	vooral	
benieuwd	hoe	jongeren	een	actieve	rol	
kunnen	nemen	in	de	leefbaarheid	van	het	
dorp.	Daarbij	gaven	de	jongeren	het	advies	
om	vooral	klein	te	beginnen.	Concrete	ac-
tiviteiten	organiseren	vinden	ze	leuker	dan	
praten	over	zaken.	Daarnaast	kwam	naar	
voren	dat	jongereninitiatieven	behoefte	
hebben	aan	wegwijzers	op	het	gebied	van	
regelgeving.	Denk	hierbij	aan	het	aanvra-
gen	van	vergunningen.	Na	de	gesprekstafel	
werden	er	contactgegevens	uitgewisseld	
en	genetwerkt.	Belangrijke	conclusie	was	
dat	jongeren	eigenlijk	al	best	goed	trokken	
worden,	alleen	zien	we	dat	niet	altijd.

Workshop vervoer in kleine kernen
In	de	workshop	vervoer	vertelt	Anneke	
Walraven	over	haar	ervaring	met	het	opzet-
ten	van	een	vervoersinitiatief	in	Merselo.	
Ze	is	een	onderneemster	uit	Rotterdam	die	
er	geen	gras	over	laat	groeien.	Met	veel	po-
sitieve	energie	is	ze	dan	ook	de	Wensbus	
gestart	in	Merselo.	Ze	gaf	gedurende	de	
werksessies	veel	tips	aan	de	aanwezigen	
die	zelf	ook	willen	starten.	Zo	vertelt	ze	dat	
het	voor	hen	succesvol	is	gebleken	om	snel	
aan	de	slag	te	gaan	en	geen	uitgebreide	
documenten	op	te	stellen.	Het	wegblijven	
van	de	bureaucratie	en	praktisch	aan	de	
slag	gaan	met	mensen	die	je	kent,	daar	zit	
het	succes	voor	Anneke.	Ze	is	ook	gewoon	
bij	iedereen	in	het	dorp	gaan	aanbellen	om	
vervoersdiensten	of	autoritten	aan	elkaar	
te	koppelen	en	om	chauffeurs	te	vinden.	
De	boodschap	is	dat	ze	erg	blij	zijn	met	hun	
Wensbus	en	dat	het	succes	in	de	klein-
schaligheid	zit.		

Workshop dorpsplannen voor de 
toekomst
Tijdens	de	2	werksessies	hebben	we	met	
dorpsraden	en	statenleden	gesproken	
over	tegengestelde	belangen	in	dorpen	en	
het	buitengebied	en	wat	betekent	dat	nu	
in	de	praktijk	om	te	komen	tot	een	breed	
gedragen	dorpsplan.	Hoe	geven	dorpen	
nu	het	proces	vorm	om	te	komen	tot	een	
toekomstplan	voor	hun	gemeenschap.	Het	
gaat	erom	dat	het	proces	dat	doorlopen	
wordt,	past	bij	het	dorp.	In	het	slotwoord	is	

geconcludeerd	dat	het	beleid	van	de	(lan-
delijke)	overheid	erop	is	gericht	op	verdere	
versterking	van	urbanisatie.	Investeren	
in	de	steden	als	belangrijke	economische	
motor,	concurrerend	op	wereldschaal,	is	
terecht.	Echter,	een	contramal-strategie	
voor	het	platteland	mag	daarbij	niet	ont-
breken.		Er	is	daarom	dringend	behoefte	
aan	een	volwaardige	plattelandsagenda.	
De	provincie	is	de	aangewezen	overheid	
om	zo’n	Plattelandsagenda	te	initiëren.	
Immers,	het	regionaal	economisch	beleid,	
het	natuurbeleid,	het	ruimtelijk	beleid,	het	
openbaar	vervoer,	het	monumentenbeleid,	
het	cultuurbeleid,	het	grensoverschrijdend	
beleid	etc.	zijn	allemaal	gedecentraliseerd	
naar	de	provincie.
	
Workshop 
HET LANDSCHAP DAT VERBINDT
Een	workshop	waarbij	we	op	zoek	gingen	
naar	kansen	in	het	landschap.	Partijen	en	
mensen	uit	een	dorp	kunnen	bijzondere	
verbindingen	maken	om	iets	gedaan	te	
krijgen.	Het	landschap	kan	hierin	helpen	
jong	en	oud	bij	elkaar	te	krijgen.	Samen	
zoeken	we	(net	zoals	dat	in	een	dorp	gaat)	
met	datgene	dat	er	is	naar	een	route	naar	
datgene	wat	we	willen…		
Eerst	zijn	we	gaan	kijken	welke	wensen	er	
in	het	landschap	liggen.	Als	bijvoorbeeld	
een	groep	inwoners	dolgraag	een	“dorps-
boomgaard”	wil	dan	zou	dit	een	uitdaging	
kunnen	zijn	waarbij	meer	mensen	uit	het	
dorp	betrokken	worden.	Vervolgens	is	be-
keken	welke	partijen	uit	het	dorp	we	graag	
bij	dit	initiatief	betrekken.	Denk	bijvoor-
beeld	aan	de	school	of	aan	de	ouderen	uit	
het	dorp.	Een	gedurfd	idee	is	dan	bijvoor-
beeld	om	eens	aan	de	lokale	hangjongeren	
te	denken.	
Of	je	nu	een	feestje	bouwt	rond	de	bloe-
sem	in	het	voorjaar,	de	BBQ	op	de	langste	
dag	in	de	boomgaard	of	het	oogsten	van	
het	fruit	maakt	niet	zo	veel	uit.	Wel	dat	elke	
actie	een	aanleiding	kan	zijn	om	er	mensen	
bij	te	vragen	en	te	vieren	dat	de	inwoners	
samen	deze	ruimte	beleven.
	
Meer foto’s en informatie vindt u op onze 
website: www.vkkl.nl

Veel geluk in Roerdalen
Zesde editie van het Plattelands- 
parlement in het teken van geluk
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VKKL organiseert in samenwerking met 
Provincie Limburg een symposium voor 
vervoersinitiatieven 

Nu	Arriva	de	vervoersconcessie	van	Veolia		
heeft	overgenomen,	is	er	nogal	wat	gewijzigd		
in	het	openbaar	vervoer.	Tussen	de	grotere	
plaatsen	zijn	meer	bussen	en	treinen	gaan	
rijden,	op	het	platteland	rijden	minder	bus-
sen	door	de	kleine	kernen.	Deze	ontwikkeling	
is	een	gevolg	van	de	afspraken	tussen	pro-
vincie	en	de	nieuwe	vervoerder.	De	provincie	
wilde	immers	kortere	reistijden	en	minder	
grote	bussen	die	vooral	lucht	verplaatsten,	
in	plaats	van	passagiers.	Het	gevolg	is	wel	
dat	daardoor	zo’n	50	kleine	kernen	in	de	
provincie	(aldus	Dagblad	de	Limburger)	het	
vanaf	11	december	2016	moeten	stellen	zon-
der	hun	‘vertrouwde’	(lees:	reguliere)	buslijn.	

Tijdens	het	symposium	op	13	december	in	
Baexem	ging	het	vooral	over	alternatieven	
voor	de	reguliere	buslijn.	De	middag	startte	
met	inleidingen	door	de	provincie,	Arriva,	
Wensauto	Boekend	(een	praktijkvoorbeeld),	
Het	Nationaal	Ouderenfonds	en	Stichting	
Limburg	Elektrisch.	Als	u	ideeën	heeft	over	
de	opstart	van	een	eigen	vervoersdienst	in	
uw	dorp	of	wijk,	hebben	deze	partijen	moge-
lijk	wat	te	bieden.	Zo	is	de	provincie	gestart	
met	een	subsidieregeling	(zie	kader),		
kan	Arriva	tips	geven	over	vervoersmogelijk-
heden	en	biedt	het	Ouderfonds	mogelijk-	
heden	voor	(financiële)	ondersteuning.	
Tijdens	het	tweede	deel	van	het	symposium	
gingen	de	gastsprekers	in	gesprek	met	de	

Ondersteuning nodig bij het opzetten 
van een eigen vervoersdienst? 

De VKKL kan u hierbij helpen. In het 
voorjaar van 2016 worden er maande-
lijks ‘vragenuurtjes’ georganiseerd. 
Onze adviseurs helpen u dan graag 
met het voorbereiden van de opzet van 
een vervoersdienst en allerlei vragen 
die hieruit voort kunnen komen. Inte-
resse? Stuur even een mailtje met een 
korte beschrijving van uw initiatief en 
een of meerdere gerichte vragen naar 
vkkl@synthese.nl. 

deelnemers.	Daarbij	ging	het	onder	meer	om	
het	verduidelijken	van	de	voorwaarden	van	
de	subsidieregeling,	de	mogelijkheden	en	
voordelen	van	elektrisch	rijden	en	de	lease-
opties	die	het	Ouderenfonds	biedt.	

De presentaties van de gastsprekers zijn te 
vinden op onze website:
www.vkkl.nl/nieuws/grote-opkomst-bij-
symposium-vervoersinitiatieven-limburg 

Hoe zet je een 
vervoersinitiatief op?

Afscheid van een bestuursperiode en 
redactielid Kleine Kernenkrant 
Met	de	jaarvergadering	in	oktober	heb	ik	
afscheid	genomen	als	bestuurslid	van	de	
VKKL.	Een	korte	terugblik	op	deze	mooie	
jaren	die	ik	niet	had	willen	missen.	Toen	ik	
in	het	bestuur	ben	gekomen	(en	dat	moet	
in	2004	al	zijn	geweest,	omdat	ik	mijn	
naam	al	tegenkom	als	lid	van	de	redactie	in	
de	vierde	Kleine	Kernenkrant	van	december	
2004),	telde	de	VKKL	nog	maar	een	40-tal	
leden	.	Nu	12	jaar	later	is	de	VKKL	een	
vereniging	van	134	leden,	die	in	de	hele	
provincie	actief	is	en	ook	door	de	provincie	
is	erkent	als	maatschappelijke	organisatie.	
De	VKKL	is	een	organisatie	die	constant	in	
beweging	is	en	anticipeert	op	de	signalen	
in	de	samenleving.	Een	samenleving	die	

in	beweging	is.	Een	samenleving	waar	de	
kracht	van	de	bewoners	tot	bloei	komt.	De	
VKKL	is	daarbij	een	kennismakelaar	voor	
de	bewoners	en	initiatiefgroepen.	Zo	ben	ik	
zelf	in	de	periode	dat	ik	bestuurslid	ben	ge-
weest,	op	vele	plaatsen	en	in	vele	dorpen	
geweest	waar	ik	de	kracht	van	de	samenle-
ving	voelde.	Veel	mensen	heb	ik	in	de	loop	
der	jaren	ontmoet	als	bestuurslid	en	soms	
als	redactielid	van	de	Kleine	Kernenkrant.	
De	Kleine	Kernenkrant	heeft	in	de	loop	der	
jaren	ook	heel	wat	veranderingen	onder-
gaan.	Inmiddels	zijn	we	gekomen	aan	krant	
46.	Sinds	dit	jaar	ook	digitaal	te	ontvangen	
en	altijd	te	vinden	op	de	website	van	de	
VKKL.	Om	de	2	maanden	komt	er	ook	nog	

een	informatieve	nieuwsbrief	uit,	zodat	
we	zo	actueel	mogelijk	kunnen	blijven.	De	
krant	die	u	nu	leest,	was	voor	mij	de	laatste	
waar	ik	als	redactielid	een	bijdrage	aan	heb	
geleverd.	De	VKKL	en	haar	thema’s	blijven	
mij	boeien	en	ik	zal	het	dan	ook	blijven	vol-
gen.	Ook	leuke	weetjes	en	goede	voorbeel-
den	in	de	dorpen	uit	mijn	omgeving	zal	ik	
ter	kennis	brengen	aan	de	VKKL,	zodat	zij	
dit	kunnen	publiceren	in	de	Kleine	Kernen-
krant	en/of	nieuwsbrief.	Het	zou	mooi	zijn	
als	alle	leden	goede	voorbeelden	uit	hun	
omgeving	doorgeven,	zodat	ook	andere	
leden	hun	voordeel	hier	mee	kunnen	doen.	

Tiny Reijnders 

Subsidieregeling lokaal personen-
vervoer per auto door vrijwilligers: 
De Wensbus

Deze regeling is door de provincie in  
het leven geroepen voor bewoners-
initiatieven die een vervoersdienst met 
vrijwilligers willen starten. 

Een aantal hoofdpunten uit de regeling:
• Een aanvraag is in te dienen  

tot en met 31 juli 2017
• Alleen een rechtspersoon zonder winst- 

oogmerk kan een aanvraag indienen
• Het projectplan is complementair aan 

het openbaar en doelgroepenvervoer
• De dienst wordt opgezet voor  

minimaal 5 jaar
• Is (met subsidie) kostendekkend
• Het subsidieplafond varieert voor be-

staande Wensbusprojecten en nieuwe 
aanvragen, maar zit voor projecten met 
een eigen auto op maximaal € 75.000 
per 5 jaar en  
voor projecten met auto’s eigendom 
van vrijwilligers zit dit op maximaal  
€ 30.000 per 5 jaar

Zie voor het volledige overzicht 
onderstaande website van 
de provincie Limburg:
www.limburg.nl/e_Loket/Subsidies/
Actuele_Subsidieregelingen/
Verkeer_en_Vervoer/Wensbus
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Al	tien	jaar	geleden	liep	voorzitter	Frans	
Joosten	rond	met	het	idee	voor	een	hospice.	
De	juiste	locatie	was	alleen	nog	niet	voor	
handen,	tot	twee	jaar	geleden.	Hierdoor	
kwam	het	idee	in	een	stroomversnelling.	
Sinds	1,5	jaar	is	Wim	Daniëls	als	secretaris	
van	de	stichting	Plattelandshoés	betrokken	
bij	het	project.	
Als	trots	bestuurslid	laat	hij	het	gebouw	zien	
waar	door	veel	vrijwilligers	en	werknemers	
van	de	onderaannemers	nog	hard	wordt	
gewerkt	om	op	1	februari	’t	Plattelandshoes	
te	kunnen	openen.

Het	Plattelandshoés	biedt	PROzorg,	oftewel	
palliatieve	zorg,	respijtzorg	en	overbrug-
gingszorg	in	een	persoonlijke,	vertrouwde	
omgeving,	dicht	bij	huis.	Uniek	aan	deze	
opzet	is	de	combinatie	van	verschillende	
niveaus	van	zorg	en	de	mogelijkheid	dat	
de	mantelzorger	en/of	familie	dag	en	nacht	
bij	de	gast	kunnen	verblijven.	Hiervoor	
worden	o.a.	negen	appartementen,	een	
gemeenschappelijke	ruimte	en	een	grote	
tuin	ingericht.	

Hoewel	het	Plattelandshoés	bijna	geheel	ge-
dragen	wordt	door	vrijwilligers	kan	het	toch	
gezien	worden	als	een	minionder-neming.	
Wat	maakt	nu	dat	dit	initiatief	een	grote	
kans	van	slagen	heeft?

Allereerst	is	er	duidelijk	behoefte	aan	een	
hospice/verblijfhuis		in	de	gemeentes	Peel	
&	Maas	en	Leudal.	Op	dit	moment	moeten	
mensen,	die	in	de	laatste	fase	van	hun	leven	
niet	meer	thuis	kunnen	wonen,		
naar	een	andere	gemeente	verder	weg,	zoals	
Venlo,	Venray,	Weert,	of	Horst.	
Dat	er	draagvlak	is	onder	de	inwoners	bleek	
bijvoorbeeld	ook	tijdens	de	Glazenhoes-
actie	van	omroep	P&M	in	2015.	Samen	
haalden	zij	bijna	€ 25.000,-	op.	

Daarnaast	heeft	stichting	‘t	Plattelandshoes,	
naar	eigen	zeggen,	een	uniek	bestuur.	De	
verschillende	kwaliteiten	van	de	bestuursle-
den	vallen	als	puzzelstukjes	in	elkaar.
Maar	dit	bestuur	kan	en	wil	het	niet	alleen	
doen.	Om	straks	de	twaalf	professionals	van	
zorgaanbieder	Proteion	te	ondersteunen		
zijn	er	zo’n	150	vrijwilligers	nodig.	Zij	gaan	
zich	bezig	houden	met	o.a.	begeleiding	van	
gasten,	koken,	de	tuin,	technische	dienst	en	
administratie.	Op	dit	moment	hebben	zo’n	
90	vrijwilligers	zich	al	aangemeld.	
De	vrijwilligers	volgen	een	basiscursus	van	
acht	avonden,	opgezet	door	de	werkgroep	
zorg	en	vrijwilligers.	In	deze	cursus	worden	
de	vrijwilligers	praktisch	geschoold	over	
PROzorg,	maar	de	cursus	is	vooral	bedoeld	
voor	binding	en	teamvorming.	

Knooppunt Zorg: 
Op bezoek bij: het Plattelandshoés in Panningen

Daarnaast	is	het	bestuur	met	al	deze	vrijwil-
ligers	in	gesprek	om	hen	te	leren	kennen	
en	de	visie	van	het	Plattelandshoés	uit	te	
dragen,	want:
Een	goed	idee	en	een	goed	plan	valt	of	
staat	met	mensen	die	niet	bang	zijn	om	hun	
handen	uit	de	mouwen	te	steken	en	elkaar	
te	helpen.

Mien ieëste parlement
door Pierre Bakkes

Dink	neet	det	ich	leeg:	ich	höb	al	e	platte-
landjsparlement	mitgemaak.	Waal	in	‘t	klein.	
Ich	waas	zelf	nag	klein	en	de	plaats	wo	‘t	zich	
aafspeeldje	waas	det	ouch.	Good	geraoje:	
det	waas	Mofert.	Inne	gemèndjeraod	dao	
zote	zoea	róndj	1950	allein	meh	miense	die	
ich	mit	naam	en	toenaam	(veural	det	lèste!)	
kindje	en	wo	ich	de	groeate	miensen	oet	mien	
femielje	ouch	geregeldj	mit	zoog	kalle.
Mien	opa	Piet	kaldje	mit	anger	gemèndjera-
odslejen	es	mie	vader.	Woróm?	De	groeate	
twieëdeiling	in	‘t	dörp	waas	die	tösse	de	boe-
ren	en	de	arbeiders.	Opa	Piet	waas	‘ne	kleine	
boer,	mie	vader	waas	‘ne	koelman.		
Zie	huuerdje	dus	(!)	bie	anger	pertieje.
Veer	woondje	midden	in	‘t	dörp,	oppe		
Kèrkstraot,	wo	drie	kefees	op	loge.		
Vanoet	ozen	haof	keke	v’r	oet	oppe	Bek,		
die	noe	‘Mert’	hètj.	Dao	logen	ouch	de	
nuuedige	kefees	aan.	Veural	nao	de	sónjese	
hoeamès	bleve	die	manskaerels	(innen	
dörpspolitiek	hawwe	die	men	alles	veur		
‘t	zègke!)	dao	staon	kallen	euver	waat		
allemaol	inne	gemèndjeraod	good	of		
verkieërd	gedaon	waas	of	gedaon	zów	waere.
De	bèste	redeneerder	dao-euver	waas	zeker	
Piet,	dae	bekans	gans	allein	de	ruilverkave-
ling	probeerdje	taenge	te	haje.	Sónjes	stóng	
hae,	nao	de	mès,	oerelank	ane	deur	vanne	
kefees.	Op	wèrkdaag	steundje	d’r	bie	die	
bespraekinge	in	principe	op	zien	sjoefel.		
Mit	oos	pap	redeneerdjen	hae	neet:	dae	waas	
van	‘n	anger	en	dus	‘n	verkieërdje	pertie.	Zie	
zagte	zich	waal	altied	de	gojendaag,	meh	zie	
kaldjen	allein	mer	euver	‘t	waer.
Pap	kreeg	natuurlik	van	mam	ouch	waal	
te	huuere	waat	in	‘t	dörp	verangere	mós.	
De	vroulje	hawwen	op	häör	meneer	waal	
invloed,	meh	de	kal	oppe	straot	leek	ech	get	
veure	kaerels	te	zeen.

Stumme	verzamele	gebeurdje	door	langs	
de	deur	te	gaon	en	ómme	stum	te	vraoge.	
Maantje	waas	d’n	ieëste	dae	mit	‘ne	slogan	
wèrkdje:	‘De	man	van	de	daad	komt	in	de	
raad	als	u	stemt	op	Maantje	…”	Hae	vroog	
oos	mam	óm	häör	stum.	Zie	zag	det	hae	die	
neet	zów	kriege.	‘Maedje’,	zag	d’r,	‘doe	bös	
d’n	ieëste	dae	mich	rechoet	‘nae’	zaet.		
Det	waardeer	ich!’	Zie	zeen	altied	mitein	
blieve	kalle:	euver	‘t	waer.
Die	veurgenómme	ruilverkaveling	waas	get	
versjrikkeliks.	Inne	raod	waerdje	dao	ettelike	
kieëren	euver	gekaldj.	Ederskieër	waas	de	
Kèrkstraot	enne	Bek	dan	sónjes	vol	mit		
redeneerders,	jaomer	genóg	zónger	sjoefel.	
Die	verkaveling	waerdje	oppen	doer	aan-
genómme	dore	Raod.	Inne	zomer	det	det	
gebeurdje,	bleve	sónjes	de	straote	daodoor	
aevegood	vol	mit	redeneerders.
Wie	pap	door	Den	Uyl	vanne	koel	waerdje	
gestuurd,	ging	d’r	vanoet	‘t	vereinigingslaeve	
de	politiek	in.	Hae	waerdje	raodslid	en	later	
zelfs	wèthajer.	Waas	det	te	danken	ane	ieëste	
slaagzin	in	‘t	plat	in	Mofert:	‘Dink	aan		
strakkes,	stum	op	B…’	Det	waas	‘n	slaagzin	
mit	toekómsperspectief!	Hae	waas	zelf	neet	
zoea	gelökkig	mit	‘nen	dergeliken	aanpak.
Natuurlik	waas	hae	in	daen	tied	‘ne	wèthajer	
zónger	kamer	of	bureau	op	‘t	raodhoes.		
Zien	spraekkamer	waas	‘t	echelste	deil	van	
oos	hoeskamer.	Es	‘n	bespraeking	waas,	
móste	veer,	de	hoeswerkmaekers,	ane		
keuketaofel	wiejer	wèrke…
Wore	zoea	róndj	1975	ouch	al	etnische	
problemen	in	det	dörp?	Zeker	neet	mit	de	
Indische	miense	of	de	Keiezen	in	‘t	dörp:		
die	di-jje	zónger	problemen	aan	alles	mit.	Mer	
dao	waas	toch	get!	Pap	waas	‘ne	Posterder	
van	kómaaf;	hae	is	altied	Posters	blieve	kalle.	
Wie	hae	wèthajer	waerdje,	huuerdje	veer	-	
zien	kinjer	-	dök	zat	zègke:	‘Hae	is	d’n	ieëste	
vraemdje	dae	in	Mofert	wèthajer	is	gewore!’
Zów	det	etnisch	bedoeldj	zeen	gewaes?

Column

Het	Knooppunt	Zorgen	voor	elkaar		
Limburg	is	er	voor	alle	initiatiefgroepen		
op	het	gebied	van	zorg.		
Kent	u	een	zorgcollectief	of	speelt	u	
met	de	gedachte	om	iets	op	te	zetten?	
Geeft	dit	aan	ons	door	via		
vkkl@synthese.nl.	Kijk	ook	eens	op	
onze	website:	
www.zorgenvoorelkaarlimburg.nl



VKKL in 2017
De	begin	van	ieder	jaar	is	altijd	weer	de	tijd	om	vooruit	te	blikken	op	de	komende	periode.	
Hieronder	kunt	u	lezen	met	welke	thema’s	we	aan	de	slag	gaan.	Als	de	blokken	meerdere	
kleuren	overlappen	dan	hebben	ze	betrekking	op	meerdere	verenigingen	/	projecten.
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Overheidsparticipatie 
Hoe kan de overheid bewoners 
faciliteren die meer zelf (willen) doen? 

Maatschappelijk vastgoed, groene initiatieven & cultureel erfgoed 
Bewoners zoeken naar een oplossing voor leegstaand vastgoed en zetten zich in voor 
behoud of creatie van groen. Wij ondersteunen met kennis, kunde en samenwerkings-
partners als stichting IKL. 

Oppe Koffie 
In 2017 komen we bij u ‘oppe koffie’ om 
te horen waar u mee bezig bent en waar 
u daarbij tegenaan loopt. We helpen 
namelijk graag verder op weg.

Leefbaarheidsagenda 
Dorpen en wijken werken aan hun toekomstagenda. 

Duurzaamheid  
Limburgers zijn druk aan de slag met duurzame energie. Verder kijken gemeenschaps-
huizen naar de ‘houdbaarheid’ van hun manier van werken. Wij helpen hier graag bij.

Online communicatie 
Naast daadwerkelijk ontmoeten kan het 
soms handig zijn om online informatie 
te vinden en uit te wisselen. In 2017 
gaan we aan de slag met het ontwikke-
len van een online platform hiervoor.

Publieke verantwoording 
Na onderzoek van Klasien Horstman 
gaan we in 2017 bewonersinitiatieven 
helpen om op een andere wijze te 
verantwoorden: de publieke verant-
woording

Vervoer en Mobiliteit 
Veel dorpen en wijken gaan 
aan de slag met vraagafhankelijk 
vrijwilligersvervoer. 

Sociale innovatie en positieve 
gezondheid 
Bewoners geven zelf vorm aan hun 
leefomgeving. Zorg en welzijn zijn hier-
bij belangrijke thema’s. 

Vervoer en Mobiliteit 
Veel dorpen en wijken gaan 
aan de slag met vraagafhankelijk 
vrijwilligersvervoer. 

Sociale innovatie en positieve 
gezondheid 
Bewoners geven zelf vorm aan hun 
leefomgeving. Zorg en welzijn zijn hier-
bij belangrijke thema’s. 

Verbreding dienstverlening 
De VKKL sluit aan bij trends en 
ontwikkelingen. Daarom bekijken we 
of we ook onze dienstverlening kunnen 
verbeteren. 

Jeugd 
De jeugd heeft de toekomst. Daarom 
ondersteunen we dorpen en wijken 
die de jeugd willen binden aan hun 
gemeenschap.

Gastheerschap 
In 2017 ondersteunen we gemeen-
schapshuizen met vragen op het gebied 
van gastheerschap en een daarbij beho-
rende training voor vrijwilligers. 

Vraagbaak platform Dorpshuizen.nl 
Ook in 2017 zullen we blijven investeren 
in en bij blijven dragen aan de 
vraagbaak van Dorpshuizen.nl zodat 
dorpshuizen worden geholpen bij 
uiteenlopende vragen.

Accommodatieplan 
Dit jaar bieden we dorpen en wijken 
ook weer ondersteuning bij de 
realisatie van hun accommodatieplan.

Organisatie en financieringsvormen 
Het financieren van bewonersinitiatieven 
vormt een continue uitdaging. 
Welke organisatievorm past bij het 
nieuwe financieren (als een lokaal 
fonds)?
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Spirato gaat op ‘heidag’ met 
het bestuur van Cascade uit Vilt

Op	een	frisse,	vroege	zaterdagochtend	in	
november	staan	3	adviseurs	van	Spirato		en	
3	bestuursleden	van	Cascade	in	Vilt	in	het	
Nationaal	Park	Maasduinen.	Aanleiding	
van	dit	vroege	treffen	is	een	verzoek	vanuit	
Vilt	om	ondersteuning	bij	het	ontwikkelen	
van	een	plan	voor	gemeenschapshuis	
Cascade.	Dus	hebben	we	een	duidelijk	
doel	voor	ogen	met	deze	‘heidag’:	we	
willen	ons	laten	inspireren	door	een	
bezoek	te	brengen	aan	een	5-tal	verschil-
lende	locaties	verspreid	over	de	provincie.	
Achtereenvolgens	bezoeken	we	In	de	Sluis	
in	Well,	Jachthut	Op	den	Hamer	in	Weller-
looi,	‘t	Hoës	van	Bree	in	Maasbree,	Noeber	
Beemden	in	Schinnen	en	het	eindpunt	is	
de	Oude	Pastorie	in	Beek.

Vilt,	een	kern	van	de	gemeente	Valkenburg	
met	ongeveer	900	inwoners,	ligt	op	de	kop	
van	de	Cauberg	aan	de	provinciale	weg	
N590	tussen	Maastricht	en	Valkenburg.
In	juni	2013	heeft	Vilt	het	dorpsontwikke-
lingsplan	vastgesteld.	In	het	plan	hebben	
het	behoud	van	de	eigen	basisschool	en	
van	gemeenschapshuis	Cascade	alsmede	
het	beschermen	en	meer	naar	het	dorp	te-
rugbrengen	van	de	mooie	natuur	prioriteit	
gekregen.	
Het	belangrijkste	project	van	het	dorps-
ontwikkelingsplan	is	het	realiseren	van	het	
Natuur-	en	Recreatieplan	Vilt.	Het	gebied	is	
bijna	10	ha	groot	en	omvat	een	hellingbos,	
de	Meertensgroeve,	een	aantal	agrari-
sche	percelen	en	een	voormalig	sportter-
rein.	Oogmerk	van	dit	plan	is	de	natuur	
herstellen,	meer	toegankelijk	maken	en	
terug	naar	het	dorp	brengen.	Het	gemeen-
schapshuis	Cascade	kan	en	wil	in	deze	
plannen	een	rol	gaan	spelen	waardoor	het	
bestaan	ook	in	de	toekomst	verzekerd	is.	

Terug	naar	Well.	De	accommodatie	In	de	
Sluis	ligt	ook	daadwerkelijk	in	de	sluis	
en	is	daardoor	volledig	opgenomen	in	de	

omgeving.	De	accommodatie	is	toegerust	
op	de	wandelaar	en	natuurliefhebber	en	
op	kinderen.	Men	kan	er	binnenlopen	
voor	een	kort	toiletbezoek	(in	de	weten-
schap	dat	men	later	waarschijnlijk	toch	
wel	terugkomt	voor	een	kopje	koffie	of	
een	broodje).	Het	beheer	van	de	accom-
modatie	is	commercieel.	Vooraf	zijn	echter	
duidelijke	afspraken	gemaakt	over	doel	
en	functie.	Het	is	immers	geen	restaurant	
waar	mensen	speciaal	naar	toekomen	om	
een	hapje	te	eten	of	iets	te	drinken.	
Het	educatiedeel	is	vooral	gericht	op	het	
terloops	informeren.	Op	en	in	de	tafels	is	
informatie	over	de	dieren	en	planten	te	
vinden	,	aan	het	plafond	hangen	lampen	
in	de	vorm	van	de	sterrenbeelden.	Het	
uitzicht	over	het	water	is	geweldig.	De	
wandelpaden	en	speeltoestellen	zijn	vol-
ledig	onttrokken	aan	het	zicht	vanuit	de	ac-
commodatie.	Daar	is	bewust	voor	gekozen.
De	boodschap	van	Edmond	Staal	van	het	
Limburgs	Landschap	aan	de	mensen	uit	
Vilt:	denk	eerst	goed	na	over	wat	je	wilt.	
Zonder	daarbij	belemmerd	te	worden	door	
“ja	maars…”	Gewoon	je	gedachten	en	
ideeën	laten	gaan:	wat	willen	we	uitstra-
len?	Bereiken?	Zijn?	Wat	is	ons	doel?	Dat	is	
je	vertrekpunt.	
Samen	met	diezelfde	Edmond	Staal	van	
het	Limburgs	Landschap	gaan	we	naar	een	
nabijgelegen	gebied	van	Nationaal	Park	
Maasduinen:	De	Jachthut	op	den	Hamer	in	
Wellerlooi.	Is	In	de	Sluis	heel	nadrukkelijk	
gebouwd	nadat	de	ideevorming	over	de	
ontwikkeling	van	het	gebied	had	plaats-
gevonden,	De	Jachthut,	een	pannenkoe-
kenhuis,	was	er	al.	Het	Limburgs	Land-
schap	heeft	het	gebied	niet	verder	willen	
ontwikkelen	omdat	er	dan	te	veel	druk	op	
ontstond.	Wel	heeft	men	ook	hier	weer	
ruimte	in	en	buiten	het	gebouw	benut	voor	
informatie	en	educatie	van	bezoekers.	Met	
uiteraard	weer	speciale	aandacht	voor	de	
kinderen:	zo	is	er	een	luisterstoel	en	een	

speciale	ruimte	met	bijzondere	kinder-
stoeltjes.

We	zakken	vervolgens	af	naar	het	zuiden	
naar	Maasbree.	‘t	Hoës	van	Bree	is	een	
modern	multifunctioneel	centrum	dat	
medio	2016	in	gebruik	is	genomen.	Nieuw	
is	hier	gecombineerd	met	oud.	Het	oude	
gemeentehuis,	dat	dateert	van	1873,	is	
gedeeltelijk	nog	intact	maar	uitgebreid	
met	een	nieuw,	modern	gedeelte.	In	het	
voorste,	oude	gedeelte	is	restaurant	Bruiz	
gevestigd.	Het	restaurant	is	direct	ver-
bonden	met	het	deel	dat	functioneert	als	
gemeenschapshuis.	
Hier	was	vooral	interessant	hoe	de	com-
binatie	tussen	commercieel	en	sociaal-
cultureel	is	vormgegeven.	Er	liggen	goede	
afspraken	onder.	Bijvoorbeeld	op	vrijdag	
repeteert	de	fanfare;	toch	een	vrij	grote	
groep	mensen.	De	vrijdagavond	is	echter	
ook	de	avond	waarop	het	druk	is	in	het	
restaurant.	Daarom	heeft	de	bedrijfsleider	
van	Bruiz	(en	beheerder	van	het	gemeen-
schapshuis)	goede	afspraken	gemaakt	met	
de	fanfare.	Hij	zorgt	dat	er	drank	en	perso-
neel	is	in	de	foyer	om	de	dorstige	blazers	
en	tamboers	van	een	drankje	te	voorzien.	
Het	bestuur	van	Vilt	was	zeer	benieuwd	
naar	de	afspraken	die	zijn	gemaakt	om	
zowel	de	commerciële	exploitant	als	de	
verenigingen	tevreden	te	houden.	
Twan	ten	Haaf:	“Het	vergt	wel	enige	aan-
passingen	over	en	weer	en	soms	kost	dat	
wat	tijd.	Maar	als	iedereen	de	meerwaarde	
van	het	gebouw	voor	de	gemeenschap	van	
Maasbree	ziet,	komt	het	vanzelf	wel	weer	
goed”.
Na	een	heerlijke	lunch	bij	Bruiz	werd	er	
verder	naar	het	zuiden	gereisd	voor	een	
bezoek	aan	Schinnen,	waar	men	bezig	
is	met	de	ontwikkeling	van	een	bras-
serie	in	combinatie	met	een	zelfstandig	
verenigings	deel.	Het	pand	ligt	aan	een	
visvijver	en	er	zijn	veel	mogelijkheden	op	
het	gebied	van	recreatie.
De	laatste	stop	is	in	de	Oude	Pastorie	in	
Beek;	één	van	de	paradepaardjes	van	het	
Limburgs	Landschap.
Het	was	een	volle	dag	en	we	hebben	de	
hele	provincie	doorkruist,	maar	geïnspi-
reerd	zijn	we	zeker!



Tuutetrek	zoekt	in	al	haar	activiteiten	de	
samenwerking	met	andere	verenigingen	en	
wordt	daarom	ook	vaak	gevraagd	als		
sparringpartner	bij	bijvoorbeeld	een		
jubileum	van	de	fanfare.		

Dorpsplatform	Hegelsom	is	erg	actief	en	
heeft	goede	verbindingen	met	de	Hegel-
somse	gemeenschap	en	bijvoorbeeld	de	
gemeente.	Samen	met	de	inwoners	is	er	de	
laatste	jaren	duidelijk	aangegeven	dat	er	
behoefte	is	aan	woningen:	dat	is	volgens	
het	dorpsplatform	de	basisvoorwaarde	voor	
leefbaarheid.	Middels	twee	BIEB-projecten	
(bouwen	in	eigen	beheer)	hebben	jongeren	
hun	eigen	starterswoning	kunnen	realise-
ren.	Deze	jongeren	zorgen	weer	dat	er	bij	
wijze	van	spreken	een	voetbalelftal	of	een	
schoolklas	gevuld	wordt.	En	zo	is	de	cirkel	
weer	rond.	Leefbaarheid	dat	doen	we	zelf.	
En	in	Hegelsom	snapt	men	dat	inmiddels.	

van een kleine kern…
Hegelsom
een dorp met mensen…

Portret

Hegelsom,	een	kerkdorp	van	gemeente	
Horst	aan	de	Maas	liggend	in	Noord	Limburg,	
telt	ruim	1900	inwoners.	Een	dorp	met	een	
rijk	verenigingsleven	en	actieve	inwoners,	
maar	nog	maar	weinig	faciliteiten	waar	je	
elkaar	kunt	ontmoeten:	geen	dorpscafé,	
geen	winkels,	geen	cafetaria.	Een	dorp	met	
mooie	natuur,	prachtige	wijken	om	goed	te	
kunnen	wonen,	maar	geen	echt	centrum:	
vele	passanten	weten	niet	eens	wie	en	wat	
Hegelsom	nu	eigenlijk	is.		
Toch	bruist	het	dorp	als	nooit	tevoren.		
Nog	nooit	heeft	Hegelsom	zoveel	in	de	
picture	gestaan	als	nu.	Werken	aan	je	eigen	
uitstraling	en	zorgen	dat	het	gezellig	is	en	
blijft	binnen	het	eigen	dorp,	dat	vinden	de	
Hegelsommers	belangrijk.	Het	dorp	moet	
meer	smoel	krijgen!

Hoe komt het nu dat het dorp sinds ruim 
5 jaar meer bruist? 
Dat	is	eigenlijk	niet	uit	te	leggen,	maar	het	
is	ontstaan	vanuit	een	soort	oerinstinct	om	
als	klein	dorp	te	laten	zien	dat	je	er	samen	
voor	gaat.	Op	allerlei	plekken	ontstaan		
initiatieven	die	omarmd	worden	door	de	
hele	gemeenschap.	

Tuutetrek,	een	initiatief	van	onderop	waarbij	
activiteiten	georganiseerd	worden	van,	voor	
en	door	het	dorp:	over	de	verenigings-	
grenzen	heen	en	net	even	anders	dan	anders.		
Zoals	Pimp	ow	Ei,	waarbij	inwoners	werden	
uitgedaagd	een	kunstwerk	te	maken	met	
het	ei	als	middelpunt.	Hieraan	gekoppeld	
een	fietsroute	langs	deze	kunstwerken.	Of	
Haegelsum	Binnenste	Boete	waarbij	Hegel-
somse	verzamelaars	hun	huis	openstelden.

7

Eco-structuur Hegga Metamorfosa

Middels	het	project	grensposten	is	het	
voortaan	duidelijk	waar	Hegelsom	begint.	
Bij	de	8	invalswegen	staat	een	letter.		
En	deze	letters	vormen	bij	elkaar	weer		
het	woord	HEGELSOM.	Zo	is	de	grote	letter	
H,	waar	een	grote	haan	op	staat	te	pronken,	
op	de	rotonde	tussen	Horst	en	Sevenum		
van	veraf	zichtbaar	(zie	foto).	
Terwijl	de	E	beplakt	is	met	tegeltjes	die	door	
de	leerlingen	van	de	basisschool	en	andere	
inwoners	zijn	beschilderd.

Verder	heeft	het	dorp	op	21	november	haar	
eigen	visie,	met	betrekking	tot	het	nieuwe	
gemeentelijke	accommodatiebeleid,	over-
handigd	aan	de	gemeente.	Een	ambitieus	
plan	waarbij	de	focus	in	eerste	instantie	op	
het	sportpark	Wienes	is	komen	te	liggen,		
als	de	plek	waar	diverse	verenigingen		
samen	komen.	Voetbal,	korfbal,	jeu	de	
boules,	beugelen	en	ook	de	school		
Cita	Verde	wil	aansluiten	op	de	plannen	met	
een	sporthal	of	sportzaal.	

Daarnaast	zijn	we	in	Hegelsom	bezig	met	
een	nieuw	centrumplan.	Hegelsom	is	hierin	
door	de	gemeente	als	pilot	uitgeroepen.	
Een	gigantische	operatie	waarbij	alle	be-
trokkenen	mee	hebben	mogen	praten	over	
de	invulling	van	het	centrum.	Het	gaat	in	
grote	lijnen	om	het	gebied	rondom	de	kerk	
en	het	gemeenschapshuis.	Het	is	prachtig	
om	te	ervaren	hoe	alle	mensen	en	vereni-	
gingen	met	elkaar	in	gesprek	hierover	zijn.	
Dat	zelfs	de	kerk	nadenkt	over	haar	toe-
komst	en	wellicht	dat	ooit	in	de	toekomst	
met	carnaval	nog	eens	een	polonaise	ge-
lopen	wordt	door	de	kerk	met	behoud	van	
haar	eigen	identiteit.

Alle	bovenstaande	initiatiefgroepen,	wensen,		
ideeën	en	uitwerkingen	komen	samen	in	het	
visierapport	Hegelsom	2025	“wat	je	samen	
maakt,	gaat	niet	kapot”.	Dat	klinkt	zo	simpel,	
maar	het	is	zo	bijzonder.	
Het	rapport	is	geschreven	door	de	werkgroep	
Hegga	Metamorfosa,	zij	brengt	bestaande	
en	nieuwe	initiatieven	met	elkaar	in	
contact	in	een	netwerk.	Wij	noemen	dat	de	
ecostructuur	van	het	dorp.	De	ecostructuur	
helpt	iedereen	in	Hegelsom	met	een	idee	
of	plan	om	iemand	te	vinden	waarmee	het	
samen	kan,	iedereen	kan	er	zijn	ei	kwijt!		
Of	zoals	wij	het	zelf	zeggen	VERHEGEL-
SOMMEN	doe	je	samen.

Wat	een	ambitie,	wat	een	dorpskracht,	
wat	een	energie	zit	er	in	ons	dorp.	En	ja	
dat	gebeurt	allemaal	door	gewone	dorpse	
mensen…	uit	Hegelsom	natuurlijk.

Alex Janssen, 
werkgroep Hegga Metamorfosa
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Agenda VKKL 2017

Volg de VKKL
Facebook: verenigingkleinekernenlimburg

Twitter: @vkklimburg #vkkl

Woensdag 22 maart
Inspiratiefestival	Noord-Limburg
Februari 2017
Volgende	nieuwbrief	per	e-mail
Woensdag 11 oktober
ALV	en	Inspiratiefestival	Zuid-Limburg

Kijk voor meer informatie op www.vkkl.nl 

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

Op	de	Algemene	Ledenvergadering	van	
12	oktober	heb	ik	bekend	gemaakt	dat	ik	
afscheid	neem	als	voorzitter	van	de	VKKL.	
Niet	omdat	ik	het	moe	ben,	maar	omdat	
mijn	3e	termijn	er	op	zit.	Na	12	jaar	voor-	
zitterschap	is	het	tijd	voor	een	nieuw	
gezicht.	Een	commissie	gaat	aan	de	slag	
met	mijn	opvolging.	Tot	die	tijd	blijf	ik	nog	
waarnemend	voorzitter.

Ik	kijk	met	veel	plezier	terug	op	mijn	
werk	voor	de	VKKL.	Bij	mijn	afscheid	als	
wethouder	van	Sevenum	in	2002	vroeg	
Rinus	Janssen	mij	mee	te	werken	aan	de	
oprichting	van	een	vereniging	kleine	kernen	
Limburg.	De	werkgroep	onder	leiding	van	
de	onvermoeibare	voorvechter	van	de	
dorpen,	Harry	Philipsen,	stelde	in	2003	
statuten	vast.	Synthese	ondersteunde	ons.	
In	2004	nam	ik	het	voorzitterschap	van	
Harry	over.	We	begonnen	met	ca	20	leden	
die	overkwamen	van	de	Landelijke	Vereni-
ging	Kleine	Kernen.	Met	ondersteuning		
van	de	VKKL	nam	het	aantal	dorpsraden	
in	Limburg	sterk	toe.	We	zitten	inmiddels	
op	zo’n	100	dorpsraden,	plus	35	andere	
leden.	De	VKKL	groeide	in	haar	rol	als		
kennismakelaar,	adviseur	en	belangen-	
behartiger	van	bewonersorganisaties	in	
Limburg.	We	zijn	inmiddels	vele	Dorpen-
dagen,	Plattelandsparlementen,	Limbur-
glabs,	Inspiratiebijeenkomsten	en	Kleine	
Kernen	Kranten	verder.	De	thema’s	veran-
derden	in	de	loop	der	jaren.	Vergrijzing	en	
krimp	kwamen	op	de	agenda.	De	onder-
steuning	van	gemeenschapshuizen	werd	

opgepakt	met	Spirato.	In	de	afgelopen	
jaren	kwamen	vele	zorgcollectieven	op,	die	
ondersteund	worden	door	het	Knooppunt	
“Zorgen	voor	elkaar	Limburg”.	Dorpsraden		
ontwikkelen	zich	steeds	meer	van	inspraak-	
orgaan	naar	drijvende	kracht	achter	
initiatieven	in	dorp	en	buurt.	Zo	bouwden	
we	aan	een	participatiesamenleving	nog	
voordat	onze	Koning	dat	woord	gebruikte	
in	2013.	Met	al	die	dorpsraden,	besturen	
van	gemeenschapshuizen,	zorgcollectieven		
etc.	ligt	er	een	krachtig	fundament	voor	
een	Limburgse	samenleving	waarin		
bewoners	zelf	het	heft	in	handen	nemen	
om	hun	leefomgeving	vorm	te	geven.		
Dat	sluit	uitstekend	aan	op	de	Sociale	
Agenda	van	de	provincie	Limburg.	

Samen	werken	aan	leefbaarheid	in	je	
dorp	of	wijk	is	een	proces	dat	nooit	af	is.	
Het	vraagt	om	de	kunst	om	tegenslagen	
te	overbruggen	en	successen	te	vieren.	
De	drijvende	kracht	daarbij	zijn	al	die	
bestuursleden	en	vrijwilligers	die	zich	
onvermoeibaar	inzetten	voor	de	gemeen-
schap.	Daarbij	noem	ik	uitdrukkelijk	de		
bestuursleden	en	medewerkers	van	de	
VKKL,	waarmee	ik	geweldig	heb	mogen	
samenwerken.	Met	de	kracht	van	al	die	
mensen	voel	ik	me	nauw	verbonden.	
Daarom	zal	ik	op	de	een	of	andere	manier	
zeker	actief	blijven	binnen	de	VKKL.	

Ben van Essen, 
waarnemend voorzitter VKKL

Besturen en medewerkers van de VKKL, Spirato en Knooppunt Zorg 

wensen u een heel vruchtbaar en inspiratievol 2017!
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