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Op 15 april lieten de dorpsraden van  
Houthem, Itteren en Rimburg zien waarom 
hun dorpen met recht ‘Topdorpen’  
kunnen worden genoemd. Beleidsmakers 
en andere professionals uit het hele land 
waren naar Zuid-Limburg afgereisd om 
ervaringen op te doen en kennis te delen 
over onderwerpen als bevolkingskrimp, 
zelfsturing en leefbaarheid. De avond van 
te voren had een deel van hun al overnacht 
in een leegstaand appartement in een van 
de krimpwijken in Heerlen. 
Gemeente Valkenburg aan de Geul toonde 
zich ’s ochtends een goed gastheer door de 
gasten na hun lange reis naar het zuiden 
welkom te heten met koffie en vlaai.

Joop Verhulst uit Itteren, Raymond Lodewick 
uit Houthem en Lenie Haarbosch uit  
Rimburg lieten de gasten daarna zien hoe 
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Houthem, Itteren en  
Rimburg tonen hun  
veerkracht aan Nederland

hun dorpen veerkracht tonen in tijden van 
grote veranderingen. Door zelf de regie te 
nemen hebben ze nieuwe kansen ontdekt 
voor het leefbaar houden van hun dorp. 
In Rimburg (gemeente Landgraaf )  
richtten bewoners een dorpsraad op  
toen de basisschool dreigde te sluiten.  
De school is inmiddels dicht, maar de 
dorpsraad is nog altijd actief met initiatie-
ven voor nieuwe ontmoetingsplekken in 
het dorp. Het ‘Bakkes’ is het meest recente 
staaltje actief burgerschap.
In Itteren (gemeente Maastricht) heeft  
de dorpsraad de afgelopen jaren geïnves-
teerd in gesprekken met en tussen bewo-
ners. Vanuit hun filosofie over zelfsturing 
is er pas sprake van een probleem, als 
bewoners er zelf iets aan willen doen.  
 
Lees verder op pagina 2 

Topdorpen in Limburg 
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de Stichting Gemeenschapshuis Rimburg 
graag wat kleinschalige voorzieningen in D’r 
Eck vestigen zoals de peuterspeelzaal, een 
dag(deel)besteding voor ouderen en een 
wijksteunpunt Zorg. Het gemeenschapshuis 
voldoet echter niet aan de voor dergelijke 
voorzieningen gestelde eisen. Bijkomend 
probleem is dat d’r Eck, als particulier 
Rimburgs bezit, niet de officiële status 
van gemeenschapshuis heeft en dus niet 
zomaar kan rekenen op subsidies. 

De vraag van de dorpsraad: “Hoe realiseren 
we kleinschalige voorzieningen die toch 
een behoorlijke geldinvestering kosten  
en hoe passen we die in binnen de beschik-
bare ruimte?” was er één waarop ook de 
experts niet een-twee-drie het antwoord 
wisten. Ze hadden wél een aantal adviezen, 
zoals: “Onderzoek terdege wat de  
dorps-gemeenschap echt nodig heeft,  
maak samen een soort businessplan,  
kijk wat je alvast op eigen krachten kunt 
realiseren en ga dan verder zoeken.”

Na de provincie Limburg financiert ook 
het Oranjefonds de oprichting van het 
Steunpunt Gemeenschapsaccommodaties 
Limburg. Het Oranjefonds heeft de VKKL een 
bijdrage toegekend van € 20.000,- voor het 
eerste jaar en op basis van de resultaten 
van het eerste jaar is het fonds bereid een-
zelfde bedrag voor het tweede projectjaar 
beschikbaar te stellen. Mede dankzij deze 
steun kan de VKKL daadwerkelijk van start 
gaan met de ondersteuning en de orga-
nisatie van ongeveer 250 dorpshuizen en 

Steunpunt Gemeenschapsaccommodaties     Limburg daadwerkelijk van start  
Oranjefonds financiert project VKKL

Vervolg van pagina 1 

Dit vraagt een andere rol van dorpsraad  
en gemeente.
In Houthem (gemeente Valkenburg aan  
de Geul) kwam op uitnodiging van de 
dorpsraad een Vereniging van de Toekomst 
tot stand. Verschillende verenigingen  
uit het dorp denken samen na over de 
toekomst, niet alleen van hun eigen  
vereniging, maar van de dorpsgemeen-
schap als geheel. 
De Werkplaats Topdorpen in Zuid-Limburg 
werd georganiseerd door VKKL en het 
landelijke Netwerk Platteland als tweede 
in een serie van drie bijeenkomsten rond 
het onderwerp krimp en leefbaarheid. 
Eerder was er al een bijeenkomst in  
Noord-Groningen en op 15 juni werd 
hiervoor een bezoek gebracht aan enkele 
dorpen in Zeeland.
 
Aanleiding voor deze serie van bezoeken 
was de lancering van de term Topdorpen 
door toenmalig minister Verburg van het 
ministerie van LNV, als tegenhanger van 
de zogenaamde krachtwijken. Zij onder-
streepte met die term het belang van het 
zelfoplossend vermogen van dorpen, en de 
kracht van regionale netwerken. Dat kan 
op verschillende manieren. Of je als  
burgers samenwerkt om in eigen beheer 
zorg te organiseren, energie op te wekken 
of een dorpshuis op te zetten en te  
runnen; topdorpen zijn dorpen waar  
bewoners de handen ineen slaan om zelf 
aan sociale leefbaarheid te werken.

Binnenkort zullen de resultaten van de  
bijeenkomst (in verslagvorm) en een 
beeldreportage te downloaden zijn via 
www.vkkl.nl. Meer informatie over de drie 
dorpen en hun projecten is ook op te  
vragen bij het secretariaat van de VKKL 
via vkkl@synthese.nl of telefonisch  
via 077-3978503.

Door Lenie Haarbosch-Toussaint

De dorpsraad van Rimburg had vrijdag een 
groep professionals en beleidsmakers van 
krimp en leefbaarheid op bezoek in het 
kader van de tweede Werkplaats Topdorpen 
in Uitvoering. De Werkplaats Topdorpen 
is een initiatief van het landelijke Netwerk 
Platteland en de Vereniging Klein Kernen 
Limburg (VKKL). Onder ‘topdorpen’ worden 
dorpen verstaan die op een positieve 
manier omgaan met de gevolgen van 
bevolkingskrimp en zelf aan het werk gaan 
om de leefbaarheid in stand te houden. 
De gasten kregen, tegelijk met een royale 
lunch, de nodige staaltjes van Rimburgse 
zelfwerkzaamheid voorgeschoteld, met als 
meest recente het Gemeenschapshuis d’r 
Eck en de dorpsontmoetingsplaats met het 
bakhuis. Beide locaties werden na de lunch 
bezocht en bewonderd. 

Het was niet alleen een kwestie van mee-
lopen en de kunst afkijken: de gasten wer-
den geacht ook  mee te denken over een 
plaatselijk probleem. Het echte probleem 
van Rimburg is dat het dorp in de ogen van 
marktpartijen te klein is om er lonend te 
investeren in de realisatie van een aantal 
voorzieningen. Toch willen de dorpsraad en 

Geen pasklaar antwoord  
voor Rimburgs probleem

buurthuizen die door vrijwilligers bestuurd 
en beheerd worden.

Dorpshuizen en buurthuizen spil  
van gemeenschappen
Gemeenschapshuizen vervullen een 
spilfunctie voor de verenigingen en het 
vrijwilligerswerk op het terrein van cultuur, 
recreatie, welzijn en zorg. Talrijke nieuwe 
activiteiten en projecten worden in gemeen-
schapshuizen ondergebracht om ze daarmee 
dichter bij de bewoners te brengen. Er komt 

daardoor ook steeds meer bij kijken om een 
gemeenschapshuis goed te runnen. Nieuwe 
activiteiten, nieuwe wet- en regelgeving  
en de samenwerking met gemeente en 
instanties, vragen om meer ondersteuning, 
en daarom is het goed dat er een  
provinciaal Steunpunt komt.

Gemeenschapsaccommodaties  
aparte activiteit van VKKL
De VKKL gaat het Steunpunt Gemeen-
schapshuizen apart organiseren onder de 
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Burendag 2011 
Op 23, 24 en 25 september orga-
niseert het Oranjefonds in samen-
werking met Douwe Egberts de 
Landelijke Burendag. Ook hiervoor is 
€ 500,- beschikbaar voor het organi-
seren van leuke activiteiten. Kijk voor 
meer info op www.burendag.nl.

Steunpunt Gemeenschapsaccommodaties     Limburg daadwerkelijk van start  

Geen pasklaar antwoord  
voor Rimburgs probleem

Vrijwilligers Leunen steken  
handen uit de mouwen
€ 500 per klus ontvangen vanuit NL Doet
Twee werkgroepen van de dorpsraad 
Leunen hebben met succes meegedaan 
aan de actie Nederland Doet op 19 maart 
jongstleden. NL Doet van het Oranjefonds 
is de jaarlijks terugkerende vrijwilligers-
actie die mensen stimuleert om deze dag 
de handen uit de mouwen te steken.  
In heel Nederland zijn er klussen  
uitgevoerd. Zo ook in Leunen. 

Welkomstborden verfraaien entrees 
De twee klussen die in Leunen werden 
uitgevoerd waren het plaatsen van  
welkomstborden aan de Veulenseweg 
en de Steegse Peelweg en uitvoeren van 
onderhoudswerkzaamheden aan de  
natuurwandelroute de Leunse Paes.  
Voor de klussen meldden zich vrij snel de 
nodige vrijwilligers aan. De werkgroepen 
Verbeteren Entree’s Leunen en wandel- 
paden Leunen van de dorpsraad begeleid-
den de klussen. Vanuit het Oranjefonds 
werd een financiële bijdrage in de kosten  
beschikbaar gesteld ( € 500 per klus).  
Ook zijn er vlaggetjes, posters en t-shirts 
toegezonden ter promotie van de actie. 

Onderhoud aan natuurwandelroute
De onderhoudswerkzaamheden aan de 
natuurwandelroute de Leunse Paes be-
stonden uit het opruimen van zwerfafval, 
snoeien en maaien en het begaanbaar 
maken van de route. Ook werd er een pick-
nickset geplaatst en markeringspaaltjes 
werden herplaatst. De natuurwandelroute 
in Leunen was ook een van de 25 geno-
mineerden voor de Ommetjesprijsvraag 
van IKL. Met het project welkomstborden 
ontving het dorp het predicaat ‘Kern met 
Pit’ van KNHM. 
NL Doet landelijke actie Oranjefonds 
Tijdens de actie NL doet waren er in  
Nederland 300.000 vrijwilligers actief 
met allerlei klussen. Het Oranjefonds laat 
met de jaarlijkse vrijwilligersactie zien 
hoe belangrijk vrijwilligers zijn voor de 
samenleving. Opvallend daarbij is hoeveel 

paraplu van de VKKL. Dorpshuizen,  
buurthuizen en andere gemeenschaps- 
accommodaties leveren net zoals dorps-
raden een bijdrage aan de leefbaarheid  
van dorpen en buurten. Maar de vraagstuk-
ken van de vrijwilligers van dorpsraden 
en dorpsoverleggen zijn niet dezelfde als 
die van gemeenschapsaccommodaties. 
Dorpsraden hebben bijvoorbeeld niet 
van doen met het beheer van gebouwen 
en materialen, een buffetexploitatie, de 
belastingen en het zogenaamde paracom-
mercialisme (= ongewenste concurrentie 
met de horecabedrijven). Omgekeerd zijn 

gemeenschapsaccommodaties veelal niet de 
kartrekker van dorpsontwikkelingsplannen, 
Bouwen in Eigen beheer en herinrichtings-
plannen dorpspleinen. De VKKL vindt dat 
vernieuwingen en kennisuitwisseling voor 
zowel dorpsraden als gemeenschapshuizen 
de komende jaren volop de ruimte moeten 
krijgen. Sommige VKKL-activiteiten zoals 
dorpendagen en een plattelandsparlement 
zullen zowel voor dorpsraden alsook voor ge-
meenschapshuizen georganiseerd worden. 
Maar door het Steunpunt Gemeenschapsac-
commodaties Limburg zullen ook specifieke 
diensten ontwikkeld worden voor dorpshui-

zen, gemeenten en woningstichtingen zoals 
informatie- en scholingsbijeenkomsten, 
advies en ondersteuning op het gebied van 
personele organisatie, verbouw, onderhoud 
en financiering. Zodra de interne organisa-
tie van het Steunpunt gereed is, zal gestart 
worden met een startbijeenkomst waarin 
het activiteitenprogramma voor het eerste 
jaar wordt gepresenteerd.

Meer informatie over Steunpunt  
Gemeenschapsaccommodaties Limburg  
via Sjaak Sluiters, tel. 077-3978503  
of e-mail: vkkl@synthese.nl

dorpsraden, bewonersgroepen, heemkun-
deverenigingen, IVN afdelingen daarbij een 
voorstel hadden ingediend om gerealiseerd 
te krijgen. In Leunen hebben 35 vrijwilligers 
meegedaan aan NL Doet. Samenwerken 
met elkaar is de sleutel tot succes. Actief 
burgerschap werd in Leunen werkelijkheid. 
De dorpsraad Leunen zal steeds vaker een 
beroep doen op vrijwilligers om bij een 
bepaalde activiteit of klus mee te werken. 
Samen de handen uit de mouwen steken 
voor de leefbaarheid van het dorp.

www.nldoet.nl
Zijn er in uw dorp ook projecten/klussen 
die het waard zijn om uitgevoerd te wor-
den? In 2012 organiseert het Oranjefonds 
wederom de actie Nederland Doet. Via de 
media en www.nldoet.nl wordt tijdig een 
oproep gedaan om een klus aan te melden. 
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Het bruist in Limburg van de lokale ideeën 
en positieve plannen voor de recreatieve 
ontsluiting van het buitengebied. Die  
conclusie kan getrokken worden na de 
twee ommetjesprijsvragen in Limburg  
die de stichting Instandhouding Kleine 
Landschapselementen in Limburg de  
afgelopen jaren organiseerde met de  
Provincie Limburg.  Dit voorjaar maakte 
gedeputeerde Lebens bekend dat 25  
ommetjes uitgevoerd kunnen worden. Er is 
nog geen uitzicht op een vervolgactie. 

Verleden jaar daagde de stichting Instand-
houding Kleine Landschapselementen in 
Limburg, IKL, de Limburgse bevolking uit  
tot het beschrijven én uitvoeren van een  
ommetje vanuit de dorpen en stadswijken  
naar de aangrenzende buitengebieden. 
Naast het eerherstel voor de verdwenen 
wandelpaden vroeg IKL aandacht voor het 
belang van groen, erfgoed, leefbaarheid en 
identiteit. In de afgelopen tijd zijn namelijk 
veel voetpaden verdwenen. Alleen al tus-
sen 1950 en 1980 ruimden we in Nederland 
bij ruilverkavelingen ruim 30.000 km aan 
onverharde wandelpaden op. Dat motief, 
dat er heel veel verdwenen is, maar dat het 
nooit te laat is om zaken opnieuw te her-
stellen, spreekt kennelijk veel Limburgers 
aan. Lokale initiatiefnemers als dorpsra-
den, heemkunde- of natuurverenigingen 
hebben niet zo heel veel nodig, zo blijkt. 
Een wedstrijd als katalysator, enthousias-
me en het herkennen van medestanders en 
plaatselijke mogelijkheden, ondersteuning 
bij de uitwerking en wat geld om het plan 
te uitvoeren. 

In totaal kregen 25 deelnemers aan de wed-
strijd te horen dat ze groen licht krijgen voor 
de verdere uitvoering van de plannen tot het 
herstel van een ommetje. Met steun van de 
provincie kunnen de ommetjesmakers aan 
de slag met het aaneenrijgen van de parels 
in de buitengebieden. In twee termijnen 
kreeg de jury 41 inzendingen voorgelegd van 
30 initiatiefnemers. Uiteindelijk werd het 
historische Huurvaarderspad in Beesel van 
het Kernoverleg Beesel, IVN De Steilrand en 
de Heemkundevereniging Maas en Swalm-
dal door de jury uitverkoren tot het meest 
aansprekend ommetje van Limburg.

Naast de provinciale steun voor de verdere 
ontwikkeling kan het samenwerkings-
verband uit Beesel rekenen op een extra 
bijdrage aan de inrichting ter waarde van 
2.500 euro en ontvingen ze een trofee. 
De eervolle tweede plaats in de wedstrijd 
ging naar het Ommetje ‘Naar het Hemel-
rijk’ van het IVN Voerendaal, die een door-
steek gaat realiseren in het Ransdalerveld. 
Een gebied waar nogal wat wandelwegen 
verdwenen zijn door een ruilverkaveling 
in de jaren zestig. Een gedeelde derde 
plaats kende de jury verder toe aan een 
Ommetje door het Hambos in Kerkrade 
door het Bewonersplatform Kerkrade-Oost 
en ’t Ommetje ’t Brook van de Dorpsraad 
Hout-Blerick.

Kijk voor meer info over ommetjes, de 
juryrapporten van de 25 deelnemers en het 
werk van IKL op www.ikl-limburg.nl.

Ommetjes: Lekker wandelen 
in het buitengebied
Prijsvraag IKL levert wederom  
veel mooie plannen op
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Ech
De kèrmes waas zón sèstig jaor trök get 
wo se dich es kindj op spitsdjes. In Mofert 
wore twieë kèrmesse, in Lin leefs drie…

De femieljen oet Ech waas veur ós ’t 
bezónjerste kèrmesbezeuk. Veer dachte: 
in eder plaats kalle de miense ’tzelfdje. 
Mer in Ech neet, huuer! Veer snapdje det 
neet. Väöl later kome v’r drachter det Ech 
groeat van maot is, mit euveral bie-ein 
groepe miense.

Mit kèrmeszónjig zoot oos femielje inne 
kamer, kallendj en lachendj. Tant Stiena 
waas oet Ech. Baeter gezag: oet Pötbrook. 
Häör taal klónk gans anges es ’t plat van 
tant Neel die Pejjer plat kaldje. Veural  de 
klanke woren ós döks gans vraemp.

Noe waas oos naoberse, tant Kaet, vanne 
Berg in Ech, kort bie Postert. Dae Berg 
kiek oet op Haare, op ’t Pruses. Tant Kaet 
is vlak bie de grens opgegreudj; zie is in 
Haare nao sjoeal gegange. Zie kaltj  
(nag ummer) ‘t plat vanne Berg, wo väöl 
Rienlandjs in doorklink.  Hemelsbreid 
woondje zie gènne kilemaeter van tant 
Stiena aaf, mer häöre kal vónje veer gans 
anges. V’r di-jje meujten óm tant Kaet te 
laote kalle mit tant Stiena. Det is ós gelök.  
Achteraaf waas’t  ’t grótste plezeer es v’r 
häör allebei imiteerdje, veer nötters…

’n Anger sport veur ós waas.óm alle  
woonplaatse binnen Ech op te neume:  
e werk bie die groeate plaats! Zów ich  
ze nag allemaol weite?  Alla: Ech, Pej, 
Sint-Joeas, Ophaove, De Slek, ’t Hinge, 
Aan Reijans, De Boum, De Bós,  
D’n Echterbós, Aan Kentoear, D’n Deel-
gaard, Pötbrook, De Verkes-stert, De Berg, 
Ane Pepinesbrök. Ein vergaete? Oewieë!

Wie ich ging sjrieven euvere dialekten in 
Ech, haw ich door die tante väöl daovan 
al inne kop zitte. Groeate dialekversjille 
guuef ‘t in die gemèndje. Meh me begriep 
zich in Ech ech…

Pierre Bakkes   
(oud-streektaalfunctionaris)

Column

Onlangs bracht Landschapsbeheer 
Nederland een ‘Handleiding  
ommetjes’ uit. Deze publicatie is  
gratis te bestellen via  
www.landschapsbeheernederland.nl



Waarom de bibliotheek? 
Als ontmoetingsplek en ‘informatie-
warenhuis’ is de Openbare Bibliotheek 
traditioneel onderdeel van de sociale 
infrastructuur, verzamelplaats voor 
voorzieningen en een plek waar  
kennis en informatie gedeeld worden.  
Met Digidorp wil de Openbare  
Bibliotheek haar plek en functie in  
de kleine kernen van Limburg ook  
digitaal voortzetten en zo bijvoorbeeld 
in dorpen waar door bezuinigingen 
geen fysieke punten meer zijn  
ingericht, het serviceniveau op  
peil houden.
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Steeds meer dorpen, dorpsraden en  
verenigingen, maar ook dorpsbewoners 
met een leuke hobby of een eigen bedrijf, 
hebben hun eigen website. Het is een 
belangrijke manier geworden om met de 
inwoners of leden van de vereniging in 
contact te komen. Daarnaast bieden de 
websites ook informatie voor mensen  
van buiten het dorp of de vereniging.  
Een enkele keer is ook interactie mogelijk, 
bijvoorbeeld door een forum of gasten-
boek. Iedereen heeft inmiddels ook wel 
eens gehoord van Facebook, Hyves of 
Twitter, maar deze worden nog niet door 
veel dorpen gebruikt. Welke rol kunnen 
deze communicatietechnieken spelen in 
bijvoorbeeld een dorp in Limburg?  
Kunnen deze technieken bijdragen aan  
de leefbaarheid? 

“Heibloem daar leef je”
In Heibloem, gemeente Leudal, bleken 
verschillende verenigingen problemen te 
hebben met het opzetten van hun eigen 
website. Ze zaten vooral met de relatief 
hoge kosten en met de continuïteit van de 
website. Samen met het Bibliotheekhuis 
Limburg (provinciale bibliotheek- 
organisatie) en Bibliocenter (de lokale 
bibliotheekorganisatie in o.a. Leudal)  
hebben de verenigingen toen een  
gezamenlijke website ontwikkeld met  
subsidie van de provincie Limburg: 
heibloem.daarleefje.nl. De verschillende 
verenigingen kregen allemaal toegang tot 
een eigen gedeelte van de website. Na 
instructies van professionals kunnen ze 
nu hun eigen omgeving onderhouden en 
delen ze hun informatie met het hele dorp. 
Ook kunnen er via de website boeken  
gereserveerd worden bij de bibliotheek. 
Met het project Digidorp gaat Bibliotheek-
huis Limburg 30 dorpen digitaal inrichten 
en gebruik laten maken van deze tech-
nieken om dorpsbewoners met elkaar in 
contact te brengen. Tegelijkertijd maakt de 
website zichtbaar wat er leeft in het dorp. 

Bibliotheekhuis op zoek naar  
30 potentiële ‘Digidorpen’
Op basis van het initiatief in Heibloem heeft 
de provincie Limburg opnieuw subsidie 
verleend aan Het Bibliotheekhuis Limburg 
om in een dertigtal kernen een Digidorp te 
realiseren om zo de leefbaarheid in kleine 
kernen te bevorderen. Ook is er plek voor 
officiële instanties als gemeente, de biblio-
theek en welzijnsinstanties om digitaal hun 
diensten aan te bieden. Maar het is vooral 

#DigiDorp
5

aan het dorp zelf om te bepalen wat wel en 
wat niet in het Digidorp thuis hoort.
Bibliotheekhuis is nu bezig om het platform 
(de techniek achter de website) door te  
ontwikkelen tot een echt sociaal netwerk 
met allerhande nuttige functies voor het 
dorp. Doel is ook om dorpsbewoners de 
voordelen te laten zien van sociale media 
en hoe ze deze op een nuttige manier 
kunnen gebruiken. Inzicht geven in 
nieuwe media is ook één van de taken 
van bibliotheken, ook wel mediawijsheid 
genoemd. Via Digidorp worden dus zowel 
faciliteiten(platform) als kennisoverdracht 
(cursussen) geboden aan kleine kernen. 
Samen met het dorp wordt er gekeken naar 
behoeftes en wensen op digitaal vlak en op 
basis hiervan wordt het Digidorp ingericht. 

Belangstelling? Vragen?  
Voor vragen over dit project kunt u terecht 
bij Maxim van Oostrum, projectleider 
Digidorp via 046-4208002 of 06-15891539. 
Maxim is natuurlijk ook te bereiken via 
maxim.vanoostrum@bibliotheekhuis.nl en 
op Twitter: @Digidorp.

Voorbeelden van mogelijke  
toepassingen? Zie www.vkkl.nl
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Dorpsraad bouwt uitkijktoren in Afferden
Goed voorbeeld van zelfsturing in de gemeente Bergen
Vanaf Hemelvaartsdag 2011 pronkt er op 
de hoogste Paraboolduin in de Afferdse 
Maasduinen de nieuwe uitkijktoren en wel 
op exact dezelfde plek als waar ooit de 
oude brandtoren stond. Deze is in de jaren 
’70 afgebroken, maar de oude fundamen-
ten waren nog steeds aanwezig. 
Vanaf een hoogte van bijna 40 meter, de 
Paraboolduin is 30 meter boven NAP en  
de uitkijktoren zelf circa 10 meter, kan 
men nu genieten van een adembenemend 
panorama met uitzicht op plaatsen als 

Gennep, Goch en Boxmeer. Een weidse blik 
over een afwisselend landschap tot ver 
over de grens. Vanaf deze hoogte zullen 
de Maasduinen hun geheimen deels prijs 
geven en haar volle schoonheid laten zien. 

De futuristische toren is ontworpen en 
gebouwd door de Afferdse molenbouwer 
Harrie Beyk in opdracht van de dorpsraad 
van Afferden. Het geheel is gesubsidieerd 
door Nationaal Park De Maasduinen en de 
gemeente Bergen en is op 2 juni feestelijk 

overgedragen aan de nieuwe eigenaar en 
beheerder: Staatsbosbeheer.

De uitkijktoren sluit aan op het recent 
gerealiseerde 200 kilometer lange  
knooppuntennetwerk van dorpsommetjes 
en wandelroutes in de gemeente, een  
gezamenlijk project van de zeven  
dorpsraden en de gemeente Bergen

Voor info kijk op: 
www.uitkijktorenafferden.nl

Hoe internet en sociale media bijdragen aan leefbaarheid



“kerkdorp waar ’t goed toeven is”
Boekoel o zo sjoon 
’t Plaetske wo ich ’t leefste woon 
Dao is ’t toch zo fein 
Veur make dao altied plezeer 
En drinke nog ein good glaas beer 
Al is ’t ouch mer klein

Dit refrein uit het “volkslied” van Boukoul 
typeert in hoge mate de beleving van 
de inwoners van dit ruim 1000 inwoners 
tellend kerkdorp dat sinds 1 januari 2007 
deel is van de gemeente Roermond. Het 
dorp waar het goed toeven is, heeft een 
rijk verenigingsleven, is rustig gelegen 
in het buitengebied van Roermond, dicht 
tegen de Duitse grens en omgeven door 
vele bossen. 

Tevens is er een aantal -historische-  
bezienswaardigheden. In een van de  
talrijke bossen ligt een van de mooiste 
waterkastelen van Nederland: Kasteel  
Hillenraad. Het heeft vier hoektorens en  
is omringd door grachten. Hillenraad werd 
al genoemd in 1392. Dit rijksmonument 
wordt nog bewoond maar is niet voor  
publiek toegankelijk, het kan echter wel van 
buitenaf waargenomen worden. Een ander 
rijksmonument dat een bezichtiging meer 
dan waard is, is Kasteelboerderij Zuidewijck 
Spick. Dit is een edelmanshuis uit de 17e/ 
18e eeuw. Deze “Spijker” (Spiek) werd al 
genoemd in 1463. 
Tussen de landgoederen Zuidewijck en 
Blankwater, aan de zuidoostkant van de 
gemeente, liggen nog resten van de  
Romeinse weg van Heerlen en Xanten.

Wijkteam voor het dorp 
Sinds een aantal jaren is er een Wijkteam 
actief dat zich inspant om het verblijven in 
Boukoul nog meer te veraangenamen.  
Verschillende successen zijn er in ’t verleden 
in goede samenwerking met de plaatselijke 
overheid te melden. Zo is het gelukt om de 
jaarlijkse kermis meer leven in te blazen 
door deze te verplaatsen naar de locatie 
dicht bij de lokale horecagelegenheden. 
Ook is er straatverlichting gekomen langs 
een belangrijke toegangsweg naar Boukoul.

Dat de betrokkenheid van de inwoners 
gewaardeerd wordt en ook daadwerke-
lijk van invloed is op het beleid van de 
gemeente zien we terug in de uitvoering 
van de renovatie van de Hoppenraderweg  
n.a.v. een slecht riool. De bewoners van 
deze straat werden betrokken in een werk-
groep om dit hele proces te begeleiden. 
Ditzelfde proces is nu in gang gezet voor 
de Rieterweg: vernieuwing van het riool en 
tevens verandering van de verharding en 
inrichting van de straat. Op 1 maart jl. werd 
er door de gemeente een bewonersavond 
georganiseerd om te inventariseren hoe 
het merendeel van de mensen de straat er 
in de toekomst uit wil laten zien. 

Dat de bewoners ook belangstelling heb-
ben voor het wel en wee van hun gemeen-
schap blijkt uit het feit dat de informatie-
bijeenkomsten die jaarlijks georganiseerd 
worden door het Wijkteam steeds door 
zo’n 75 á 100 belangstellenden bezocht 
worden. Er wordt dan steeds gezocht  
naar interessante onderwerpen met 
spraakmakende sprekers. 

van een kleine kern…

Andersom is ook de belangstelling van  
de gemeente hartverwarmend. Bij de 
installatie van de eerste AED op initiatief 
van het Wijkteam in het gemeenschaps-
huis de Kamp was het hele college van 
B&W aanwezig. Men had haar vergadering 
onderbroken om hierbij aanwezig te zijn.

Dorpsontwikkelingsplan 
Het in 2005 opgestelde DOP rapport had 
destijds weinig graverende verbeterpunten 
opgeleverd. Op basis van dit rapport is in 
nauw en intensief overleg met de Boukoulse 
inwoners een wensenpakket geformuleerd. 
Hoewel uit de aanheftekst van ons ‘volks-
lied’ blijkt dat het goed toeven is in dit dorp, 
was er toch een aantal actiepunten uit het 
rapport naar voren gekomen. 
Deze zijn inmiddels nagenoeg allemaal tot 
uitvoering gekomen. Zo is het gevreesde 
grootschalige uitbreidingsplan van de baan 
en in een aangepast bestemmingsplan 
vastgelegd. De negatieve gevolgen van de 
demografische ontwikkeling die gaande is, 
zijn we hiermee voor gebleven.

Alle voorzieningen in een straal van  
5 kilometer 
Met betrekking tot het voorzieningen-
niveau in ons dorp moeten we realistisch 
zijn. Helaas is er geen dokter meer in ’t 
dorp en een pinautomaat is niet haalbaar. 
Maar met o.a. 2 cafés, een gemeenschaps-
huis, de harmoniezaal, een kapsalon, een 
cafetaria en een friture zijn we tevreden. 
Immers, het winkelaanbod binnen een 
straal van 5 km is enorm. De ligging  
van Boukoul is uniek te noemen. 
Binnen 5 minuten is men in de kern  
van Swalmen voor de belangrijkste  
levensbehoeften. Maar ook voor huisarts, 
 tandarts en andere zorg kan men hier 
terecht. Ook de afstand tot de koopstad 
Roermond met zijn Retailpark, Woon-  
en Tuinboulevard en Outlet Centre is  
binnen 10 minuten te overbruggen terwijl 
de verbindingen per auto via de A73 en de 
N280 naar de “rest van de wereld” uniek 
te noemen zijn.
De prachtige ligging in een bosrijk gebied, 
waar Pieterpad’ers en vele fietsers regel-
matig ons dorp passeren maakt van ons 
dorp een juweeltje. Door een goed contact 
met de bestuurders kan het Wijkteam een 
brug zijn tussen de bewoners en de lokale 
overheid. Ondanks dat soms het “glaas 
mer klein” is.

Boukoul
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Wilt u uw dorp ook eens in de 
schijnwerpers zetten? 

Mail uw verhaal naar vkkl@synthese.nl 
of neem contact op met de redactie.

Portret
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De belangstelling voor de Eigen Kracht- 
conferentie neemt toe. Zowel binnen de zorg 
als op gemeentelijk niveau groeit het besef 
dat de kracht van de burger meer kan en  
moet worden benut. De visie van de Eigen 
Kracht Centrale en de wijze waarop de Eigen 
Kracht-conferenties georganiseerd worden, 
sluiten naadloos aan op de Wmo: de burger 
krijgt de regie in handen om samen met zijn 
omgeving oplossingen te genereren. 

Toepassingen Eigen Kracht-conferentie
De Eigen Kracht-conferentie wordt in Neder-
land breed ingezet binnen het jeugddomein. 
Families gaan zelf aan de slag om met onder-
steuning van een Eigen Kracht-coördinator 
een conferentie te organiseren. Deze confe-
rentie heeft tot resultaat dat een brede kring 
van betrokkenen (buren, vrienden, familie, 
verenigingsmaatjes en professionals) een 
plan voor de toekomst maakt en besluit tot de 
gezamenlijke uitvoering van het zelfgemaakte 
plan. In de afgelopen jaren zijn er ook met 
succes Eigen Kracht-conferenties ingezet voor 
wijken en buurten, bij overlast of incidenten. 

Kracht van de gemeenschap inzetten
Frank Pubben is regiomanager Eigen Kracht 
Limburg en vertelt over een bijzondere  

ontwikkeling in Limburg: “In Horst aan  
de Maas worden in 2011 Eigen Kracht- 
conferenties ingezet om te ontdekken of ook 
de kracht van de gemeenschap in een kleine 
kern met deze aanpak aangesproken kan 
worden. In plaats van bovenaf te zoeken naar 
verbindingen, kijkt de gemeente Horst aan 
de Maas of deze manier van burgerschaps-
ontwikkeling nieuwe inzichten kan opleveren 
om de leefbaarheid van een kern te vergro-
ten. Wethouder Birgit op de Laak wil onder-
zoeken hoe ze de krachten die aanwezig zijn 
binnen de gemeenschappen van de kleine 
kernen kan aanspreken voor het vergroten 
van de leefbaarheid voor kwetsbare per-
sonen. De werkwijze die gehanteerd wordt 
is, net als bij de Eigen Kracht-conferenties, 
verbluffend eenvoudig. Binnen de kern  
Grubbenvorst zal een aantal individuen of  
families een Eigen Kracht-conferentie 
aangeboden krijgen. Dit om hun zorgen en 
problemen aan te pakken. Nadat er enkele 
personen of families een Eigen Kracht-con-
ferentie hebben uitgevoerd, wordt er een 
Eigen Kracht-conferentie georganiseerd waar 
mensen uit de kern Grubbenvorst gevraagd 
wordt om een plan te maken. Een plan vanuit 
de inzichten van de eerder uitgevoerde Eigen 
Kracht-conferenties dat een bijdrage levert 

Dankzij (vervroegd) gepensioneerden die 
graag professioneel en vrijwillig maatschap-
pelijk actief willen blijven kunnen non-
profitorganisaties en (semi-)overheden in 
Limburg die tijdelijk een ervaringsdeskundige 
nodig hebben een beroep doen op de SVKL 
(Stichting Vitaal Kapitaal Limburg). 

Begeleiding integrale projecten en DOP’s 
SVKL garandeert een professionele inzet 
op velerlei vakgebieden zoals (verander)
management, communicatie, juridisch, 
bestuurlijk, technisch en secretarieel. Zo 
heeft de stichting, die in 1995 op initiatief 
van de provincie Limburg werd opgericht- 
inmiddels ook een brede ervaring opgedaan 
met het inzetten van haar vrijwilligers om de 
leefbaarheid in kleine (dorps)kernen in stand 
te houden of te vergroten. Meerdere malen 
werden door bemiddeling en ondersteuning 
van SVKL interactieve plannen op het gebied 
van onderwijsvoorzieningen, zorginstel-
lingen, woonvoorzieningen (leegstand!) en 

maatschappelijke organisaties gemaakt en 
uitgevoerd in Midden- en Zuid-Limburg. In 
de voormalige gemeente Hunsel werden 
onder begeleiding van SVKL vijf Dorpsontwik-
kelingsplannen opgesteld.Vanwege de zeer 
brede know-how en ervaring van de vrijwilli-
gers van SVKL is het mogelijk om dankzij een 
brede inspraak van de bewoners te streven 
naar een leefbare kleine kern, waar de 
bewoners zich veilig en geborgen bij kunnen 
blijven voelen, ondanks de maatschappelijke 
veranderingen. Daarbij speelt de meerwaar-
de van het verenigingsleven en het behoud 
van het cultureel erfgoed een belangrijke rol.

Wat heeft SVKL te bieden?
SVKL signaleert maatschappelijke vraagstuk-
ken in Limburg, waarbij behoefte is aan des-
kundige ondersteuning en advies door een 
ervaringsdeskundige, ook en met name in 
kleine (dorps)kernen. Het betreft de inzet van 
55-plussers die gestopt zijn met werken en 
die nog maatschappelijk actief willen blijven. 

Een dorp pakt problemen zelf aan!

Gepensioneerden inzetten bij leefbaarheidprojecten 
Stichting Vitaal Kapitaal zorgt voor behoud kennis

Familie, vrienden en buren bieden hulp met Eigen Kracht
voor de leefbaarheid van Grubbenvorst, 
vanuit het perspectief van haar (toekom-
stige) kwetsbare inwoners. De voorlopige 
vraagstelling is: ‘hoe kan de kern Grubben-
vorst ervoor zorgen dat kwetsbare mensen 
meedoen in de plaatselijke samenleving 
en wat kan de gemeente daarbij voor een 
bijdrage leveren’.” Voor de Eigen Kracht 
Centrale is deze aanpak nieuw. 
De landelijk werkende stichting gaat een 
flinke inspanning leveren in Horst aan de 
Maas om de conferenties uit te voeren.  
De stichting hoopt nieuwe inzichten op te 
doen die gebruikt worden voor verdere  
ontwikkelingen. De benadering van  
de Eigen Kracht-conferentie legt de  
verantwoordelijkheid terug bij de mensen 
zelf en versterkt de sociale structuur  
van een familie of de gemeenschap.

Meer informatie
Indien u vragen heeft over de Eigen  
Kracht-conferenties in de provincie Limburg, 
dan kunt u contact opnemen met 
Frank Pubben, regiomanager Limburg,  
via frankpubben@eigen-kracht.nl. Meer 
informatie over Eigen Kracht-conferenties is 
ook te vinden op www.eigen-kracht.nl.

Tegelijkertijd werft de stichting hiervoor in-
teressante en veelzijdige maatschappelijke 
projecten bij non-profitorganisaties;  
bij (semi-)overheden en de zorg. Elke SVKL-
vrijwilliger brengt een door de jaren heen 
opgebouwd netwerk als extra cadeau mee. 
SVKL regelt passende randvoorwaarden 
zoals een reiskosten- en vrijwilligersver-
goeding, duidelijke projectbeschrijvingen, 
contactgegevens en een aanspreekpunt bij 
vragen. Vitaal Kapitaal Limburg stimuleert 
de inzet van het “zilveren potentieel”.  
De vergrijzing biedt kansen. Het is immers 
niet alleen goud dat blinkt!

Contactgegevens: 
Stichting Vitaal Kapitaal Limburg 
p/a Provincie Limburg kamer WO.086 
Postbus 5700, 6202 MA Maastricht 
Telefoon: 043-3897831  
Website: www.vitaalkapitaallimburg.nl 
E-mail: info@vitaalkapitaallimburg.nl  
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Kijkend naar de provinciale en zelfs lan-
delijke ontwikkelingen rond de term zelf-
sturing enerzijds en anderzijds de recente 
introductie van het begrip zelfsturing in 
Berg en Terblijt (gem. Valkenburg aan de 
Geul), voldoe ik graag aan het verzoek 
enige blikken in de toekomst te werpen, 
zonder overigens de pretentie te willen 
hebben, om de profeet uit te hangen.

Kenmerkend voor de Bergse samenleving 
van de toekomst zijn een bevolkings-
afname enerzijds en bevolkingsveroudering 
anderzijds. Dit zal ongetwijfeld z’n nega-
tieve invloed hebben op onder andere het 
verenigingsleven. De “harde kern” van de 
inwoners die het verenigingsleven op vele 
fronten jarenlang heeft getrokken is aan het 
verouderen en opvolgers staan niet te drin-
gen het werk over te nemen. Opvolgers uit 
de jongere generatie lijken ook niet meer zo 
de intentie te hebben zich nog permanent 
voor het verenigingsdoel te binden, wel zijn 
zij bereid tot het incidenteel projectmatig 
hulp bieden bij activiteiten van de bewuste 
vereniging. Voor de huidige besturen van 
de verenigingen dwingt deze ontwikkeling 
tot het kiezen van bestuursvormen waarin 
projectmatig werken essentieel is.

Colofon:
De Kleine Kernen Krant Limburg is een 
uitgave van de Vereniging Kleine Kernen 
Limburg en wordt  verspreid onder de 
leden van de VKKL en abonnees.

Redactie:
Tiny Reijnders, Alle Postmus,  
Annemie Alaerds, Wim Desserjer,  
Mart Willems

Foto voorkant:
Wim Jenniskens.

Met bijdragen van:
Pierre Bakkes, Frank Pubben, Gertjan van 
Elk, Maxim van Oostrum, Vitaal Kapitaal, 
Huub in de Braekt, Lenie Haarbosch-
Toussaint, dorpsraad Leunen,  
dorpsraad Afferden

Realisatie:
Weemen Drukwerk & Communicatie, Horst. 
100% eco-proef.

Abonnementen:
Leden van de VKKL ontvangen de 
Kleine Kernen Krant Limburg gratis. 
Een jaarabonnement kost € 20,- en voor 
instellingen en overige organisaties € 50,-.

VKKL, 
Bemmelstraat 2, 
5961 HN Horst

T 077-3978503
F 077-3978505
VKKL@synthese.nl
www.vkkl.nl

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

De vraag rijst natuurlijk wat het begrip 
zelfsturing in deze “problematiek” kan 
betekenen. Ik ben zo vrij om te stellen dat 
er met het instrumentarium van zelfsturing 
zich nieuwe mogelijkheden zullen voordoen. 
Mogelijkheden die liggen op het vlak van 
samenspraak en samenwerking tussen de 
verenigingen. Kijkend naar huidige situ-
atie kan gerust gezegd worden dat iedere 
vereniging voor zich denkt de problemen te 
kunnen en moeten oplossen.
Men doet niet de moeite de dialoog aan te 
gaan met andere verenigingen om te kijken 
of gemeenschappelijke problemen ook 
gemeenschappelijk aangepakt kunnen  
worden. Toch ben ik ervan overtuigd dat  
samenspraak niet alleen kan leiden tot 
kennis van elkaars problemen maar ook 
vervolgens tot het gezamenlijk zoeken naar 
oplossingen en onderlinge hulp bij de oplos-
singen. Voorwaar een interessant perspec-
tief en mijns inziens de moeite waard om in 
Berg en Terblijt met een aantal verenigingen 
uit te testen. Als medelid van initiatiefgroep 
“zelfsturing” in het dorp ben ik graag bereid 
mijn bijdrage hieraan te leveren.

Huub in de Braekt is sinds de oprichting in 
2003 bestuurslid van de VKKL.

Zelfsturing biedt kansen 
voor verenigingsleven  
Valkenburg aan de Geul

Agenda VKKL
19 oktober 2011
 Algemene Ledenvergadering
 Locatie: nog niet bekend

Kijk voor meer informatie op www.vkkl.nl

Woensdag 20 april heeft het bestuur van 
de VKKL haar vergadering gehouden in het 
gemeenschapshuis ’t Keerhoes in Cadier en 
Keer. Twee keer per jaar gaat het bestuur 
naar de regio toe waar men dan met de be-
wonersorganisaties, dorpsraden en overige 
in gesprek wil gaan. Voor de VKKL zijn deze 
gesprekken in de regio zeer waardevol. 

Leefbaarheid speelt een belangrijke rol  
ook in de regio Maastricht. De burgers 
zullen zelf een stuk verantwoording moeten 
nemen. Een mooi voorbeeld werd gegeven 

Bestuur VKKL op bezoek in Zuid Limburg 
door dhr. Houben uit St. Geertruid. Hij is  
betrokken bij de pastorale zorg in de 
parochie die ook een werkgroep zieken-
bezoek heeft. Vanuit deze werkgroep werd 
gesignaleerd dat er behoefte was aan een 
huiskamerproject, waar ouderen en zieken 
wekelijks bij elkaar komen voor een kopje 
koffie, een potje kaarten of een handwerk-
je. Dat het project succesvol is blijkt wel uit 
het aantal deelnemers, wekelijks komen er 
20 tot 30 personen naar de huiskamer. 
Een ander voorbeeld werd gegeven door 
Arthur Jansen uit Eijsden waar kort na elkaar 

twee woonprojecten voor mensen met een 
verstandelijke handicap kwamen. Na enkele 
maanden wist het dorp nog steeds niet 
wie hier woonden. Vervolgens heeft Arthur 
Janssen aangebeld en kennisgemaakt. Toen 
bleek dat deze nieuwe dorpsbewoners ver-
schillende interesses hadden op het terrein 
van sport, tekenen, schilderen en knutselen. 
Circa 12 mensen uit het dorp hebben zich 
vervolgens aangeboden om met de nieuwe 
dorpsbewoners te zoeken naar wenselijke 
vrijetijdsbestedingen. De ene groep is 
gaan sporten en anderen zijn met de lokale 
kunstschilder gaan tekenen en schilderen. 
Kortom, de nieuwe bewoners zijn deel  
geworden van de gemeenschap in het dorp. van het bestuur


