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Op	vrijdag	25	oktober	j.l.	vond	in	de	
Bombardon	in	Heythuysen	de	viering	van	
het	10-jarig	jubileum	van	de	VKKL	plaats.	
De	middag	werd	gestart	met	de	Algemene	
Ledenvergadering.	Op	de	agenda	stonden	
onder	andere	het	activiteitenplan	2014	
en	het	meerjarenbeleidsplan	2014	-	2016,	
waarin	de	koers	van	de	VKKL	voor	de	
komende	jaren	wordt	uitgezet.	Vooral	het	
meerjarenbeleidsplan	is	ambitieus,	maar	
er	staat	ons	dan	ook	heel	wat	te	wachten	
de	komende	jaren.	Denk	daarbij	maar	aan	
zorg	in	het	eigen	dorp,	de	kleine	scholen		
discussie,	bevolkingsafname	en	de	
veranderingen	op	het	gebied	van	de	WMO	
en	AWBZ.	Verder	werd	er	tijdens	de	ALV	
afscheid	genomen	van	bestuurslid	Huub	
in	de	Braekt	en	medewerker	Alle	Postmus.	
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In	de	rondvraag	werd	nog	ingegaan	op	de	
aankomende	concessie	voor	het	openbaar	
vervoer.	Ton	Ory	zit	vanuit	de	VKKL	in	een	
werkgroep	die	zich	bezighoudt	met	de	
pilot	Wensbus	van	de	provincie.	In	een	
volgende	Kleine	Kernen	Krant	hopen	wij	u	
hierover	meer	te	kunnen	berichten.	
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Samen bouwen aan (Lim)burgerschap

10-jarig jubileum VKKL
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Aansluitend	aan	de	ALV	vond	het		
symposium	‘Samen	bouwen	aan		
(Lim)burgerschap’	plaats	onder	leiding		
van	dagvoorzitter	Johan	Hauser.		
Tijdens	dit	symposium	werd	aan	de		
hand	van	bijdragen	en	videoboodschap-
pen	van	onder	meer	Ben	van	Essen,	
Gouverneur	Bovens,	Minister	Plasterk	en	
onderzoeker	Anja	Steenbekkers	van	het	
Sociaal-Cultureel	Planbureau	teruggeblikt	
op	10	jaar	plattelandsontwikkeling	en	
burgerschap	in	Limburg.	Er	werd	echter	
niet	alleen	teruggekeken:	we	willen	als	
VKKL	met	onze	leden	en	partners	toch	ook	
vooral	vooruit	kijken	en	dromen	over	wat	
de	toekomst	gaat	brengen.	Met	andere	
woorden,	op	naar	het	volgende	decennium,		
op	naar	2023…

Na	een	muzikaal	intermezzo,	waarin	het	
fameuze	nummer	‘Ons	Dorp’	van		
Wim	Sonneveld	op	een	ludieke	wijze	
ontdaan	werd	van	zijn	nostalgische	
sluimeringen,	stond	het	panelgesprek	op	
het	programma.	Theo	Zegers	(Dorpsraad	
Merselo),	Ton	Ory	(Dorpsraad	Susteren),	
Fer	Koolen	(Dorpsraad	Ell)	en	Marlène		
Dehing	(Dorpsplatform	Obbicht)	gingen	
met	elkaar	in	gesprek	over	de	betekenis	
van	dorpsraden	voor	de	ontwikkeling	van	
de	gemeenschap.	Het	plenaire	deel	van	het	
symposium	werd	vervolgens	afgesloten		
met	een	stukje	cabaret,	waarin	de	eerder	
besproken	thema’s	nogmaals,	maar	op	
een	wat	minder	serieuze	toon	de	revue	
passeerden.	

De	middag	in	Heythuysen	werd	afgesloten	
met	de	expositie	‘bouwstenen	van		
(Lim)burgerschap’.	In	deze	expositie	gaf	
de	VKKL	een	kijkje	in	haar	toekomst.		
Elke	stand	werd	ingevuld	aan	de	hand	
van	een	van	projectlijnen	uit	het	nieuwe	
meerjarenbeleidsplan.	Bezoekers	werden	
in	korte	pitches	door	medewerkers	en	
bestuursleden	van	de	vereniging	ingelicht	
over	de	volgende	thema’s:	zorg,	bevolkings-	
daling,	LimburgLab,	kerksluiting,	digitale	
ontwikkelingen	en	jeugd	en	jongeren.		
Al	met	al	kunnen	we	weer	spreken	van	een	
geslaagde	dag,	waarbij	we	met	z’n	allen	
weer	veel	van	elkaar	hebben	opgestoken!

- vervolg van pagina 1 -

Gezamenlijk tafelen ook in Grathem 
gestart 
Woensdag	15	januari	is	men	in	Grathem	
gestart	met	het	1	keer	in	de	maand	
gezamenlijk	de	maaltijd	gebruiken	voor	
ouderen.	Vanuit	het	project	‘Zorg	en		
leefbaarheid	kleine	kernen’	is	dit	initiatief	
wat	inmiddels	in	veel	kernen	is	opgepakt,	
ook	in	Grathem	van	start	gegaan.		
Een	9-tal	vrijwilligers	die	erg	enthousiast	
zijn,	heeft	zich	aangemeld	om	1	keer	in	de	
maand	een	maaltijd	te	bereiden	voor	de	
deelnemers.	De	eerste	keer	waren	er		
21	deelnemers.	Na	een	kort	welkomstwoord		
door	Paula	Boonen,	Kern	coördinator	voor	
o.a.	Grathem	van	de	gemeente	Leudal,		
en	een	kort	woordje	door	wethouder		
Joost	Van	der	Stappen,	hebben	de	
deelnemers	genoten	van	een	feestelijke	
maaltijd.	Bij	de	maaltijden	draait	het	om	
het	ontmoeten	van	elkaar	en	het	gezellig	
met	elkaar	een	paar	uurtjes	doorbrengen.	
De	kinderen	van	basisschool	‘De	Klink’	
hadden	prachtige	menukaarten	gemaakt.	
Deze	eerste	bijeenkomst	‘Samen	tafelen’	
was	daarmee	bijzonder	geslaagd.		
Veel	lof	voor	de	lekkere	maaltijd	bereid	door		
de	vrijwilligers	en	het	genomen	initiatief.	
Er	ontstond	op	deze	eerste	bijeenkomst	
meteen	al	veel	belangstelling	voor	de		
volgende	keer	‘Samen	tafelen’	in	februari	.	
Wie	weet	welke	andere	initiatieven	er	nog	
ontstaan	voor	de	leefbaarheid	en	de	zorg	
voor	elkaar	in	de	toekomst.	Het	in	stand	
houden	van	de	leefbaarheid	en	het	zorgen	
voor	en	met	elkaar	wordt	in	ieder	geval	
steeds	belangrijker.	

Subsidie leefbaarheid en groen 
2013 - 2015
De	provincie	Limburg	heeft	een	nieuwe	
subsidieregeling	in	het	leven	geroepen.	
Deze	is	bedoeld	voor	het	verbeteren	van	
de	leefbaarheid	in	de	provincie	Limburg,	
door	middel	van	projecten	gericht	op	een	
specifieke	locatie,	maar	met	een	hefboom-
effect	op	het	omliggende	gebied.	In	aan-
merking	voor	subsidie	komen	bewoners-
organisaties,	verenigingen,	instellingen,	
lokale	maatschappelijke	organisaties,	
gemeenten	en	(overheids-)organisaties.		
Te	ondersteunen	projecten	moeten		
betrekking	hebben	op	de	aandachts-
gebieden	sociale	leefbaarheid,	fysieke	
leefbaarheid	en/of	groenvoorzieningen.	
Meer	informatie	hierover	kunt	u	vinden		
op	de	website	van	de	provincie	Limburg.

http://www.limburg.nl/e_Loket/ 
Subsidies/Actuele_Subsidieregelingen/
Economie_Onderwijs_en_Ruimte/ 
Nadere_subsidieregels_Leefbaarheid_en_
Groen_2013_2015

Op	1	december	zat	het	erop	voor	mij.		
Op	de	ledenvergadering	in	oktober	heb		
ik	van	veel	mensen	persoonlijk	afscheid	
genomen.	Ik	heb	7,5	jaar	met	veel	plezier	
in	Limburg	gewerkt	en	daarbij	samen-	
gewerkt	met	veel	enthousiaste	en	
inspirerende	Limburgers.	Ik	heb	me	hier	
vanaf	dag	1	welkom	gevoeld	en	kreeg	nog	
regelmatig	een	‘vakantiegevoel’	bij	het	
ontdekken	van	nieuwe	dingen,	nieuwe	
plekken,	nieuwe	mensen.

Alle zwaait uit
Alle Postmus neemt afscheid van de VKKL

De	Vereniging	Kleine	Kernen	Limburg;	de		
dorpsraden,	het	bestuur,	de	medewerkers…		
wat	een	fijne	club	om	voor	te	werken.		
De	betrokkenheid	en	inzet	van	zoveel		
mensen	bij	hun	directe	leefomgeving,	of	het	
nu	hun	familie,	buurvrouw	of	de	vereniging	
is,	is	enorm	inspirerend	en	maakt	dit	mooi	
werk	om	te	doen.	Enthousiaste	mensen	met	
nieuwe	ideeën	een	stapje	verder	brengen.

Per	1	januari	ben	ik	als	zzp-er	aan	de	slag	
gegaan	en	voer	ik	opdrachten	uit	voor	o.a.	
Vereniging	Kleine	Kernen	Noord-Holland	
(www.vvkknh.nl),	Platform	Dorpshuizen	
Noord-Holland	(www.pdnh.nl)	en	de		
Landelijke	Vereniging	voor	Kleine	Kernen	
(www.lvkk.nl).	Ik	blijf	dus	voorlopig	actief	in		
het	wereldje	van	de	kleine	kernen…	en	wel-	
licht	komen	we	elkaar	zo	dus	nog	eens	tegen.

Oant sjen!
Alle Postmus

Kort nieuws
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Een belangrijke activiteit van de VKKL is 
het delen en verspreiden van kennis en 
ervaring. Denk hierbij maar aan het  
Plattelandsparlement of LimburgLab.  
Ook onze samenwerking met de  
verschillende overheden, de andere  
provinciale VKK’s en de Landelijke  
Vereniging voor Kleine Kernen vormt  
hierin een middel bij uitstek. We zijn nu 
echter nog vooral op Nederlandse voor-
beelden, kennis en ervaring georiënteerd, 
terwijl onze provincie door zijn ligging 
en lange grenslijn toch ook zeer op het 
buitenland gericht is. 

Toen	ons	afgelopen	zomer	uit	zowel	België	
als	Tsjechië	verzoeken	bereikten	voor	een	
bezoek	aan	onze	provincie,	vormde	dit	
een	mooie	gelegenheid	om	buitenlandse	
contacten	aan	te	knopen.	Immers,	vraag-
stukken	rond	demografie,	mobiliteit	en	
zorg	spelen	niet	alleen	in	Limburg,	maar	
ook	in	de	Ardennen	en	op	het	Tsjechische	
platteland.	

Zodoende	bezocht	zaterdag	28	september	
een	gezelschap	van	35	mensen	uit	de	
Duitstalige	Gemeenschap	in	het	oosten	
van	België	(regio	Eupen)	de	Limburgse	
dorpen	Koningslust	en	Vaals.	Onze	zuider-
buren	waren	vooral	geïnteresseerd	in	hoe	
met	zelfsturing	de	samenwerking	tussen		
bewonersorganisaties,	gemeenten	en	
maatschappelijke	partners	verloopt	in	
onze	provincie.	In	dit	deel	van	België	kent	
men	namelijk	geen	overkoepelende		
organisaties	zoals	de	VKKL.	Toch	bevatten	
de	gemeenten	in	Duitstalig	België	vele	
kleine	dorpen,	variërend	van	50	tot	500	
inwoners.	In	Koningslust	werd	de	theorie		
achter	zelfsturing	toegelicht,	waarna	een		
rondwandeling	door	het	dorp	werd	gemaakt.		

Hierbij	werden	enkele	projecten	bekeken	
die	de	dorpsbewoners	vooral	zelf	voor	
elkaar	hebben	gekregen.	Na	de	lunch	ver	
trok	het	gezelschap	naar	Vaals.	Hier	werd	
door	de	Buurtplatform	Noord-West	en	de	
gemeente	uitleg	gegeven	over	de	realisatie		
van	een	activiteitenplein.	Aansluitend	
volgde	ook	hier	een	korte	rondleiding	naar	
het	activiteitenpleintje	Noord-West	Vaals.	

Op	31	oktober	waren	vervolgens	de	Tsjechen		
aan	de	beurt.	Een	organisatie	van		
professionals	op	het	gebied	van	scholing	
en	plattelandsontwikkeling	kreeg	een	
dagprogramma	aangeboden	in	de	regio	
Venray-Horst.	Allereerst	werden	ze	’	
s	ochtends	welkom	geheten	door	de	VKKL	
en	de	Vereniging	Innovatief	Platteland	op	
de	‘Oelderse	Halte’	te	Oirlo.	In	dit	regionale		
bedrijvencentrum	werden	presentaties	
verzorgd	over	de	activiteiten	van	beide		
verenigingen.	Vervolgens	waren	de	Tsjechen		
te	gast	op	zorgboerderij	de	Lorr	in	Heide	
nabij	Venray.	Hier	kreeg	men	een	rond-	
leiding	en	informatie	over	de	werkzaam-	
heden	die	mensen	met	een	verstandelijke	
beperking	verrichten,	zoals	snoeien,	hout	
bewerken	en	oogsten.	Na	een	uitgebreide	
lunch	met	streekproducten	op	boerderij		
’t	Platteland	te	Veulen	kreeg	de	Tsjechische		
delegatie	in	Kronenberg	een	presentatie	
over	de	realisatie	van	Multifunctioneel	
centrum	de	Torrekoel	en	de	dorpsdagvoor-

ziening.	Afgesloten	werd	met	een	rond-
leiding	door	het	dorp,	het	MFC	(in	Tsjechië	
volledig	onbekend)	en	uiteraard	een	stukje	
vlaai.	

Tijdens	beide	dagen	is	veel	gesproken	
over	de	aanpak	van	de	vraagstukken	die	
vandaag	de	dag	in	de	dorpen	op	het	platte-	
land	spelen.	Hieruit	bleek	dat	de	aanpak	
erg	verschillend	is.	In	Duitstalig	België	
worden	de	sociale	vraagstukken	(onder-
wijs,	zorg,	cultuur)	makkelijk	opgepakt	via	
de	Duitstalige	overheid.	Zaken	rondom	
verkeer	en	ruimtelijke	ordening	gaan		
echter	via	het	Waals	Gewest,	waardoor	
lange	bureaucratische	procedures	vaak	
voor	vertraging	in	de	dorpsontwikkeling	
zorgen.	
Ook	Tsjechië	kent	geen	echte	bewoners-
organisaties	in	de	kleine	dorpen.	De	ge-
meenten	zijn	daar	vaak	klein;	zo	heeft	een	
kern	van	knap	400	inwoners	soms	nog	een	
eigen	gemeenteraad.	Bovendien	kampt	
men	in	Tsjechië	nog	met	de	erfenis	van	het	
communisme,	waardoor	het	ontplooien	
van	eigen	initiatief	(zelfsturing)	buiten	de	
overheid	om,	nog	een	hels	karwei	is.		
Het	Limburgse	verhaal	van	mensen	die	zelf	
het	heft	in	handen	nemen	en	er	samen	met	
hun	gemeenschap	iets	moois	van	proberen		
te	maken,	sloeg	in	ieder	geval	bij	beide	
buitenlandse	delegaties	goed	aan.	Dat	is	
toch	wel	iets	om	trots	op	te	mogen	zijn.	

Internationaal bezoek gastvrij 
ontvangen in Limburgse dorpen



zoeken	naar	manieren	hoe	het	beste	met	
deze	vragen	kan	worden	omgegaan.	Om	de	
gemeenschappen	in	Leudal	een	steuntje	
in	de	rug	te	geven,	heeft	de	gemeente	
Leudal	in	samenwerking	met	het	Ministerie	
van	Binnenlandse	Zaken	en	de	VKKL	een	
Werkatelier	‘Burgerkracht’	georganiseerd.	

Inwoners Leudal aan de slag 
in Werkatelier ‘Burgerkracht’

Hoe	krijgen	we	ons	dorp	in	beweging?		
Hoe	kunnen	we	onze	achterban	enthousias-
meren?	Hoe	krijgen	we	(meer)	medewerking	
van	de	gemeente?	Ook	de	dorpsgemeen-
schappen	in	de	gemeente	Leudal	hebben	
in	toenemende	mate	te	maken	met	deze	
herkenbare	vraagstukken.	Vaak	is	het	

Zaterdag 18 januari was het zover.  
De predicaten ‘Kern met Pit’ 2013 werden 
uitgereikt. Dit vond plaats in de Brede 
maatschappelijke voorziening  
‘De Nassaurie’ in Grathem. In de ochtend 
werd gestart met een presentatie van  
projecten die zich hebben ingeschreven 
voor editie 2014, om zodoende in aan-
merking te komen voor het predicaat  
Kern met Pit.

Kees	van	Rooij,	voorzitter	van	de	Koninklijke		
Nederlandse	Heidemaatschappij	afdeling	
Limburg,	opende	de	bijeenkomst	en	gaf	
aan	dat	op	deze	dag,	19	januari,	in	alle		
provincies	de	predicaten	‘Kern	met	Pit’	
worden	uitgereikt	aan	de	genomineerden.	
Daarbij	ging	hij	in	zijn	openingswoord	in	
op	de	kracht	van	de	samenleving	en	het	
begrip	zelfsturing.	Aansluitend	maakte		
hij	bekend	dat	vanuit	Limburg	alle		
12	inzendingen	deelnemen.	

Het	grote	moment	brak	daarna	aan	voor		
de	deelnemers	van	2013.	De	project-
coördinatoren	lazen	het	juryrapport	voor	
van	de	deelnemende	projecten.	In	totaal	
15	projecten	uit	Limburg	ontvingen	daarna	
uit	handen	van	voorzitter	Kees	van	Rooij	en	
Wim	van	Osch,	secretaris	en	coördinator	
‘Kern	met	Pit’	Limburg,	het	predicaat		
‘Kern	met	Pit’	en	een	cheque	van	€	1000.

Limburgs	gouverneur	Theo	Bovens	gaf	in	
zijn	woordje	aan	dat	de	projecten	aantonen	
dat	Limburg	de	participatiesamenleving	
van	Molenhoek	tot	Vaals	goed	oppakt.	
Actief	burgerschap	door	actieve	burgers	
die	samen	bouwen	aan	de	samenleving.	

Naoberzorgpunt Roggel 
wint eerste prijs ‘Kern met Pit’ 2013

Burgerinitiatieven	worden	al	vele	jaren	
ondersteund	door	de	KNHM.	Limburg		
heeft	kernen	met	pit.	Voor	meer	informatie	
over	alle	deelnemende	projecten	in		
2013	maar	ook	voor	2014	zie	de	website	
www.knhm.nl.

Tot	slot	maakte	de	gouverneur	de	eerste	prijs	
bekend.	Deze	ging	naar	het	Naoberzorgpunt	
Roggel,	die	als	doel	heeft	het	opzetten	van	
een	netwerkorganisatie	met	ontmoetings-
punten	van,	voor	en	door	burgers.	Zij	zullen	
Limburg	vertegenwoordigen	tijdens	de	lande-
lijke	finale	voor	de	gouden	‘Kern	met	Pit’.	
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Het	Werkatelier	bestond	uit	twee	avonden	in	
november	en	december	van	afgelopen	jaar.	
Tijdens	de	eerste	avond	konden	inwoners	
van	de	gemeente	in	twee	kringgesprekken	
aangeven	tegen	welke	vraagstukken	ze	
aanlopen.	De	vragen	varieerden	van	‘hoe	
zetten	we	een	eetpunt	op	in	ons	dorp?’	tot	
‘hoe	krijgen	we	energie	los	in	onze	gemeen-
schap?’.	Tijdens	de	tweede	avond	werden	
zogenaamde	Inspiratoren,	mensen	uit	
diverse	dorpen	in	de	regio,	uitgenodigd	te	
komen	vertellen	hoe	men	de	vraagstukken	
die	in	de	eerste	sessie	naar	boven	kwamen,		
in	het	eigen	dorp	heeft	aangepakt.		
De	verhalen	van	de	Inspiratoren	dienden	
daarbij	als	voorbeeld,	als	inspiratie	voor	
de	mensen	in	Leudal.	Deze	methode	bleek	
prima	te	werken;	er	heerste	een	positieve	
sfeer	en	er	werden	uitvoerige	gesprekken	
gevoerd.	De	gesprekken	varieerden	van		
het	bediscussiëren	van	methodieken	om		
te	achterhalen	wat	er	in	het	dorp	leeft	
(dorpsontwikkelingsplannen,	dorpsambitie-	
boeken)	tot	de	vraag	wie	nu	naar	wie	moet	
komen:	gemeente	naar	de	burger	of	de	
burger	naar	de	gemeente.	De	opbrengst	
van	deze	gesprekken	bleek	heel	waardevol,	
aangezien	er	veel	nieuwe	energie	bij	de	
deelnemers	werd	losgemaakt	om	aan	de	

Het is inmiddels al enige tijd geleden  
dat de VKKL ‘Inspiratie uit de Regio’ 
organiseerde op 11 september 2013, in het 
klooster van Wittem. Zuid-Limburg was 
rijkelijk vertegenwoordigd door burgers, 
burgerinitiatiefgroepen en leden van 

dorpsraden uit diverse gemeenten.  
Ook de Gemeente Wittem en het lokale 
welzijnswerk, waren zowel in de aanloop 
als op de avond zelf betrokken partijen. 
Een perfecte broeiplaats voor de uitwisse-
ling van kennis en ervaringen. 

Dorpen zijn flexibeler dan je denkt!
Inspiratie uit de Regio Zuid-Limburg

Het	programma	bestond	uit	een		
inspirerende	opening	door	Ben	van	Essen,		
waarin	hij	zowel	de	noodzaak	als	de	
meerwaarde	aangaf	van	dorpen	met	een	
flexibele	blik	op	de	toekomst.	Dit	bleek		
tot	de	verbeelding	te	spreken,	toen		
Jan	Jenneskens	kort	een	pitch	gaf	over	zijn	
eigen	ervaring	met	een	gevoelig	thema	als	
een	dreigende	scholensluiting.	Een	actuele	
thematiek	in	Zuid-Limburg	waar	dieper		
op	in	werd	gegaan	tijdens	een	van	de	
inspiratiesessies.	

Door	Peter	Paul	Muijers,	maatschappelijk	
makelaar,	werd	in	één	van	de	inspiratie-
sessies	benadrukt	dat	samenwerken	met		
ondernemers	kansen	biedt	aan	o.a.	
bewonersorganisaties	en/of	dorpsraden.	
Inspelen	op	de	behoefte	van	ondernemers	
tot	maatschappelijk	verantwoord	onder-
nemen	kan	leiden	tot	slimme	allianties.	
Een	voorbeeld	hiervan	is	de	‘maatschappe-	
lijk	beursvloer’;	waar	vraag	en	aanbod	
van	bedrijfs-	en	verenigingsleven	of	
maatschappelijke	organisatie	worden	
gematcht.	

Spirato	besteedde	in	één	van	de	inspiratie-
sessies	aandacht	aan	de	toekomst	van	
dorpsaccommodaties.	De	VKKL	maakte	
middels	het	onderzoek	van	Els	Dorssers,	
zie	www.VKKL.nl,	duidelijk	dat	er	een	ware	
beweging	gaande	is	in	Limburg	waarin	
burgers	het	heft	in	eigen	hand	nemen	en	
uitgaan	van	het	principe	‘zorgen	doe	je	
samen’.	

Kortom	een	avond	waarbij	men	ondanks	
krimp	en	crisis	elkaar	wist	te	inspireren	
met	voorbeelden	uit	de	praktijk	die	laten	
zien	dat	dorpen	flexibeler	zijn	dan	je	
denkt!	

slag	te	gaan	met	nieuwe	ideeën,	voorbeelden	
en	mogelijkheden	die	tijdens	het	Werkate-
lier	aan	bod	kwamen.	Opvallend	was	ook	
dat	de	inwoners	van	Leudal	vooral	ook	veel	
leerden	van	elkaar.	Buurdorpen	kunnen		
elkaar	veel	vertellen	over	hoe	ze	bijvoor-
beeld	zijn	omgegaan	met	de	(dreigende)	
sluiting	van	de	basisschool	of	hoe	ze	met	
behulp	van	een	dorpsambitieboek	de		
wensen	en	ideeën	binnen	de	dorpsge-
meenschap	in	beeld	hebben	gebracht.	

Met	behulp	van	het	Werkatelier	zijn	in-	
middels	allerlei	initiatieven	gestart	of	
versneld.	Zo	wordt	er	in	Horn	het	initiatief	
genomen	een	dorpsraad	op	te	richten.	
Daarnaast	komt	er	binnenkort	een	groep	
enthousiastelingen	uit	Leudal	bij	elkaar,	
om	te	verkennen	hoe	de	energie	die	in	
het	Werkatelier	is	ontstaan,	ook	in	de	16	
kernen	van	Leudal	kan	worden	losgemaakt.	
Ook	de	gemeente	Leudal	heeft	tijdens	het	
Werkatelier	waardevolle	ervaringen	opge-
daan	en	nieuwe	contacten	kunnen	leggen.	

De VKKL gaat bekijken of en hoe we deze  
methode ook op andere plaatsen in Limburg  
kunnen inzetten, het ministerie van BZK 
gaat dat doen voor de rest van Nederland. 
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Hoe zal het gemeenschapshuis van de 
toekomst er uit gaan zien?
Wordt het een mooie, nieuwe  
Brede Maatschappelijke Voorziening of  
Multifunctionele Accommodatie? Of zal 
het gemeenschapshuis de activiteiten 
gaan verplaatsen naar het bestaande  
en deels overbodige schoolgebouw,  
de leegstaande kerk of misschien wel de 
voetbalkantine?
Wie is er verantwoordelijk voor het voort-
bestaan van het gemeenschapshuis als 
de gemeente de subsidiekraan helemaal 
heeft dichtgedraaid?

Eind	2012,	begin	2013	was	Spirato	volop		
in	het	nieuws.	Met	teksten	als:		
“Buurthuizen	bedreigd”	en	“Bouwvallig		
buurthuis”	werden	doemscenario´s	
geschetst	over	gemeenschapshuizen	die	
met	sluiting	werden	bedreigd.	Het	leek	er	
even	op	alsof	gemeenschapshuizen	geen	
toekomst	meer	zouden	hebben.
De	Volkskrant	van	21	februari	2013	kopte	
op	de	voorpagina:	“Buurthuizen	bezwijken		
onder	de	crisis”.	Je	zou	er	mistroostig	
van	worden	en	als	bestuurder	van	zo´n	
accommodatie	snel	de	handdoek	in	de	
ring	werpen.	Want	wie	wil	nou	een	zinkend	
schip	besturen?

Hoe ernstig is de situatie werkelijk?
Om	te	beginnen	zijn	er	veel	verschillende	
gemeenschapsaccommodaties	en	kunnen	
we	dus	niet	spreken	van	dé	gemeen-
schapsaccommodatie.	Ook	de	dorpen	en	
wijken	waarin	die	accommodaties	staan,	
zijn	allemaal	anders.	Bovendien	hanteren	
gemeenten	ook	niet	allemaal	(hetzelfde)	
accommodatiebeleid.	
En	hoewel	er	nog	steeds	CMV’s,	BMV’s,	
MFC’s	of	MFA´s	worden	gebouwd,	staat	
het	water	bij	enkele	gemeenschaps-	
accommodaties	aan	de	lippen.
Gemeenschapsaccommodaties	maken	wel	
degelijk	moeilijke	tijden	door.	

Gemeenschapshuizen: het kloppende 
hart van platteland en stadswijk
In	Limburg	zijn	ongeveer	280	gemeen-
schapshuizen.	Zij	spelen	een	belangrijke	
rol	in	de	versterking	van	de	leefbaarheid	
en	het	voorzieningenniveau	op	het	platte-
land	en	in	de	wijk.	Gemeenschapshuizen	
worden	genoemd	in	beleidsnotities	als	
plek	voor	het	aanbieden	van	nieuwe		
functies	ten	behoeve	van	werkende		
ouders,	dagactiviteiten,	en	meer	algemeen,		
voor	het	behoud	en	versterken	van	de		
sociale	samenhang.	Ook	woning-	
corporaties	en	andere	instellingen,	zoals	
aanbieders	van	zorg,	ontwikkelen	beleid	
waarin	gemeenschapshuizen	een	centrale	
rol	spelen	als	plek	voor	ontmoeting,		
informatie	en	dienstverlening.

Functie toekomstig gemeenschapshuis 
verandert
In	de	loop	der	jaren	zijn	plaats	en	functie	
van	het	gemeenschapshuis	en	van	het	
bestuur	van	deze	huizen	veranderd.		
Had	het	bestuur	vroeger	uitsluitend	een	
beheerstaak	ten	aanzien	van	het	gebouw,	
nu	moeten	besturen	inspelen	op	processen		
zoals	veranderende	demografie,	vermaat-
schappelijking	van	de	zorg,	WMO,	krimp,	
veranderde	leefstijlen	en	behoeftes	etc.	
De	taak	van	de	besturen	van	gemeen-
schapshuizen	is	ingewikkelder	geworden	
onder	andere	als	gevolg	van	de	toe-	
nemende	wet-	en	regelgeving.	Een	ge-
meenschapshuis	is	een	bedrijf	geworden	
dat	vooral	in	de	vrije	uren	door	vrijwilligers	
wordt	gerund.	En	het	valt	voor	die	vrij-
willigers	niet	altijd	mee	om	alle	ballen	in	
de	lucht	te	houden.

Ondersteuning vrijwillige besturen op 
verschillende niveaus
Spirato	is	opgericht	om	de	vrijwilligers	te	
ondersteunen	die	zich	bezighouden	met	
beheer	en	exploitatie	van	gemeenschaps-
huizen	en	multifunctionele	centra.
Wat	kunt	u	van	ons	verwachten?
Voorlichting,	informatie	en	advies	op		
het	gebied	van	wet-	en	regelgeving,		
personeels-	en	vrijwilligerszaken,	onder-
houd,	horeca,	fondswerving,	enz.
Ondersteuning	bij	het	maken	van		
accommodatieplannen,	ANBI	aanvragen,	
teruggave	energiebelasting,	vrijwilligers-
beleid,	enz.
Kennisuitwisseling	en	deskundigheids-
bevordering	door	het	organiseren	van		
(thema)bijeenkomsten,	cursussen,		
workshops	e.d.
	Belangenbehartiging	naar	gemeentelijke,	
provinciale	en	landelijke	overheid.	

Heeft	u	een	vraag	over	het	bestuur	en	
beheer	van	gemeenschapshuizen?		
Bijvoorbeeld	over	beleid,	wet-	en	regel-	
geving,	exploitatie,	personeel,	PR,		
gebouw	of	anderszins?	Kijk	dan	voor	meer		
informatie	op	de	Vraagbaak	op	onze		
web-site	www.spirato.nl.	De	Vraagbaak	
wordt	beheerd	en	onderhouden	door		
consulenten	van	het	Platform	dorpshuizen.
nl	waarin	alle	consulenten	van	de	provin-
ciale	steunpunten	voor	gemeenschaps-
huizen	zijn	vertegenwoordigd.
	
Heeft u een vraag en komt u er niet uit? 
Neem dan contact op met de consulent 
van Spirato: Marianne Welten,  
tel. 06 44281777 of mail naar  
m.welten@spirato.nl. 

De toekomst van 
het gemeenschapshuis
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School en dorp kunnen in een nauwe  
samenwerking met elkaar de toekomst 
voor onderwijs en gemeenschapszin samen  
vinden en inrichten. De gezamenlijke  
toekomst van school én dorp is het voort-
durende spanningsveld waarin scholen, 
schoolbestuur en het dorp in krimpsituaties  
zich bevinden, een spanningsveld wat 
regelmatig tot behoorlijke escalaties leidt 
en wat pijn veroorzaakt, die ook nog eens 
stevige wonden achterlaat.

In	deze	bijdrage	zoom	ik	in	op	het	fenomeen	
krimp	en	de	gevolgen	daarvan.	Ik	probeer	
met	een	voorbeeld	uit	mijn	praktijk	als	
schoolbestuurder	aan	te	geven	hoe	in	een	
dialoog	tussen	school	en	dorp	hier	richting	
gevonden	kan	worden.	Mijn	motto	is	daarbij		
is:	voor	een	succesvolle	sprong	is	de	aanloop	
cruciaal.	Welke	sprong	wil	je	gaan	maken?	
Daarbij	moet	je	nadenken	over	waar	je	
terecht	wilt	komen.	Welk	resultaat	wil	je	
bereiken?	Daarvoor	zul	je	de	weg	daar	naar	
toe	samen	moeten	bedenken	en	lopen.	

Allereerst	wat	mij	betreft	een	heel	duidelijk	
statement:	krimp	is	een	gegeven.	Buiten	de	
stedelijke	gebieden	vindt	er	overal	krimp	
plaats.	Je	kunt	de	bevolkingsdaling	niet	
ontkennen;	het	is	een	gegeven.	Ga	er	niet	
tegen	vechten,	ga	er	mee	om.

Wat	de	daling	van	het	aantal	kinderen	
betekent,	geeft	de	situatie	van	de	Dynamiek	
Scholengroep	aan:	we	gaan	ruim	20%	achter-	
uit,	qua	leerlingen.	Vaak	gehoorde	reactie		
is	dan:	“Zijn	ze	dan	naar	andere	scholen?”	
Het	antwoordt	is	nee,	die	zijn	er	nauwelijks	
bij	ons.	De	kinderen	zijn	er	gewoon	niet!		
Als	je	beseft	dat	het	rijk	per	leerling	ongeveer		
€	5000,-	per	jaar	bijdraagt,	dan	zien	we	dus	
dat	de	inkomsten	in	vijf	jaar	tijd	dus	in	de	
miljoenen	teruglopen.	

Het	voorbeeld	van	Geijsteren:	een	dorp	van		
450	inwoners	in	de	gemeente	Venray	met	een		
dalend	leerlingenaantal	van	40	naar	30	en	
waarschijnlijk	verder	dalend.	Als	bestuurder	

heb	ik	in	het	voorjaar	van	2012	alle	ouders	
uitgenodigd	op	school	en	mijn	zorgen	met	
hen	gedeeld.	Dit	met	het	idee	van:	we	mogen		
samen	de	kop	niet	in	het	zand	steken,		
er	komt	iets	op	ons	af!

Tijdens	een	tweede	avond	hebben	we	samen		
met	de	ouders	mogelijke	scenario’s	verkend.		
Dit	leidde	tot	vier	scenario’s	:	niets	doen	
en	we	zien	wel	waar	het	schip	strandt;	een	
geheel	nieuw	onderwijsconcept	ontwikkelen,		
zoals	de	Steve	Jobs	school,	in	de	hoop	nieuwe	
leerlingen	te	gaan	krijgen;	een	nauwe		
samenwerking	met	de	naburige	basisschool	
in	Wanssum	of	het	beste	idee	van	Nederland		
samen	ontwikkelen.	Als	schoolbestuur		
vroegen	we	aan	de	ouders	welke	scenario’s		
we	moesten	gaan	doen	en	het	was	vervolgens		
aan	de	ouders	om	de	uiteindelijke	keuze	te	
maken.

Scenario	2	om	meer	kinderen	van	buiten	te	
krijgen	werd	onderzocht	en	via	een	rapport	
werd	duidelijk	dat	dit	een	moeilijke	te	reali-
seren	optie	zou	zijn.	De	uitkomst	van	het	
rapport	over	de	kleine	school	werd	door	de	
ouders	als	negatief	ervaren.	Toch	besloten	de	
ouders	en	de	school	er	samen	de	schouders	
onder	te	zetten.

Ouders	stelden	een	informatiefolder	op,	
gingen	zelf	als	ambassadeur	aan	de	slag	om	
in	relaties,	vrienden,	bekenden	en	omgeving	
te	werven	voor	de	school.	De	regionale	
pers	zorgde	voor	PR,	met	een	tegenvallend	
resultaat:	niemand	meldde	zich	aan.	Sterker	
nog:	niemand	nam	de	moeite	om	een	kijkje	
op	de	school	te	komen	nemen.	

In	de	tussentijd	werd	het	dorp	niet	vergeten,	
de	dorpsraad	werd	in	een	vroeg	stadium	
uitgenodigd	om	kennis	te	nemen	van	het	
vraagstuk	en	vooral	ook	al	mee	te	praten	
en	te	denken.	Er	was	sprake	van	een	goede	
samenwerking	en	de	dorpsraad	vond	de	
ingezette	acties	ook	zinvol	en	ook	wel		
spannend.

De	vragen	bleven	echter.	Hoe	moet	het	
verder	met	de	school	en	wanneer	komt	
er	de	nodige	duidelijkheid?	Tijdens	een	
ouderavond	werden	de	Geysterense	ouders	
bijgepraat	door	ouders	uit	buurdorpen	
waarvan	de	school	reeds	gesloten	was	of	
waar	sluiting	dreigde.	De	scholengroep	
gaf	aan	nog	maximaal	één	schooljaar	drie	
groepen	te	kunnen	bekostigen	en	dan	terug	
te	moeten	naar	twee	groepen.

De	ouders	werd	het	steeds	duidelijker	dat	
het	openhouden	van	de	school	lastig	zou	

worden.	Bovendien	dreigde	er	ook	een	
situatie	waarin	al	meteen	per	ingang	van	
het	nieuwe	schooljaar	ouders	maatregelen	
wilden	gaan	treffen,	zonder	dat	over	de	
consequenties	ook	voor	het	dorp	echt	goed	
was	nagedacht.

Het	College	van	Bestuur	van	Dynamiek	heeft	
toen	een	voorgenomen	besluit	genomen:	
sluiting	van	de	school	per	1	augustus	2014.	
Daarbij	heeft	het	bestuur	aan	de	ouders	
en	het	dorp	gevraagd	daarover	na	te	gaan	
denken.	Vanaf	dat	moment	kwam	de	echte	
beweging	in	het	dorp.	De	ouders	van	de	
leerlingen	en	het	dorp	gingen	met	elkaar		
in	dialoog;	er	werd	een	dorpsgesprek		
georganiseerd.	Ik	heb	daar	een	toelichting	
op	het	proces	en	mijn	overweging	gegeven.		
Daaropvolgend	is	het	dorp	nu	aan	zet…		
en	het	dorp	komt	in	beweging.	Niet	in	actie,		
maar	samen	nadenkend	over	wat	de	sluiting		
van	de	school	betekent	en	wat	voor	iedereen		
van	belang	is.	Samen	zullen	wij	nu	verder	
optrekken;	de	dialoog	is	nu	goed	op	gang	
gekomen.	

Uit	dit	proces	hebben	we	belangrijke	lessen		
kunnen	trekken,	die	ik	graag	met	u	wil	
delen.	Begin	op	tijd	om	met	elkaar	het	
probleem	te	schetsen.	Informeer	daarbij	
belanghebbenden	als	ouders	en	dorpsraad	
vanaf	het	begin	en	op	een	zelfde	niveau;	
zorg	dat	iedereen	actief	betrokken	is	en		
op	basis	van	gelijkwaardigheid;	denk	in		
scenario’s	en	in	kansen	en	ben	vanaf	het		
begin	eerlijk	en	duidelijk;	neem	voldoende	
tijd	en	zorg	voor	het	gezamenlijk	belang:	
goed	onderwijs	voor	de	kinderen	en	een	
leefbaar	dorp.	Het	een	kan	niet	zonder	het	
ander	en	daarbij	is	wel	degelijk	eigen	maat-
werk	mogelijk.	Dáár	moet	de	discussie	over	
gaan,	dit	voorkomt	dat	de	zwarte	piet	op	
tafel	komt.	“School	en	dorp:	toekomst	voor	
allebei”;	ik	geloof	erin:	samen	sterk,	maar	
dan	wel	echt	samen!

Jan Jenneskens

“School en dorp: 
toekomst voor allebei”

Jan Jenneskens is voorzitter van het 
College van Bestuur van de  
Dynamiek Scholengroep.  

Deze scholenkoepel is geworteld in 
Noord-Limburg met 20 scholen voor 
basisonderwijs en één school voor }

speciaal basisonderwijs.  
Een scholengroep met veel scholen in 
kleine kernen, de kleinste school heeft 
40 kinderen, de grootste school ruim 

vierhonderd leerlingen.
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12 April
LimburgLab

21 Mei
Inspiratiefestival	Noord-Limburg

8 Oktober
Inspiratiefestival	Zuid-Limburg

22 November
Plattelandsparlement	&	Algemene	Leden-
vergadering
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Agenda VKKL

Volg de VKKL
Facebook: verenigingkleinekernenlimburg

Twitter: @vkklimburg #vkkl

Tijdens	de	Algemene	Ledenvergadering		
op	25	oktober	werd	afscheid	genomen	van		
bestuurslid	Huub	in	de	Braekt.	Huub	is	
bijna	10	jaar	bestuurslid	geweest.		
De	inbreng	uit	Zuid-Limburg	is	erg	belang-
rijk	en	Huub	wist	deze	goed	naar	voren	te	
brengen.	Daarbij	kennen	we	Huub	vooral	
van	de	daden	en	het	concreet	aan	de	slag	
gaan	en	dienstbaar	zijn.	Waarvoor	dank!

Er	is	veel	discussie	op	dit	moment	over		
de	toekomst	van	het	openbaar	vervoer.		
In	de	berichtgeving	in	de	media	hebben		
we	gelezen	dat	er	in	50	kernen	in	Limburg	
de	lijnbus	verdwijnt.	Overleg	over	de	
toekomst	van	het	openbaar	vervoer	vindt	
op	veel	niveaus	plaats.	Vanuit	de	VKKL	
worden	de	ontwikkelingen	op	de	voet	
gevolgd.	Sinds	de	startbijeenkomst	over	
de	toekomst	van	het	openbaar	vervoer	in	
2012,	zijn	wij	als	VKKL	al	betrokken.	

Er	komt	een	aanbesteding	voor	een	nieuwe		
openbaarvervoerconcessie	van	2016	tot	
2030.	Hoe	het	openbaar	vervoer	er	met	
ingang	van	de	nieuwe	concessie	uit	komt	te	
zien	is	nu	nog	niet	duidelijk.	De	provincie	is	
nog	met	een	overlegronde	bezig.		
Hierin	worden	ook	de	gemeenten	betrokken.		
Daarnaast	heeft	de	gedeputeerde	aan-	
gegeven	dat	hij	via	de	VKKL	ook	in	gesprek	
wil	met	de	dorpsraden.	Ton	Ory	is	namens	
de	VKKL	betrokken	bij	deze	ontwikkelingen.		
Zodra	er	meer	details	over	de	nieuwe	

concessie	bekend	zijn,	zullen	wij	u	daarover	
informeren.	Het	concept	Programma	van	
Eisen	zal	half	februari	tot	eind	maart	2014	
ter	inspraak	worden	gelegd.	Bekijk	ook	de	
website	limburg.nl/ov2016	over	deze	aan-
besteding.	Hier	is	veel	informatie	te	vinden,	
zoals	kaartmateriaal	van	iedere	regio.	
Belangrijk	vinden	wij	dat	de	inwoners		
hun	eigen	wensen	met	betrekking	tot	het	
openbaar	vervoer	kenbaar	kunnen	maken.		
Is	dat	middels	een	wensbus	of	wil	men	
dit	via	een	buurtbus,	maar	dan	wel	als	
lijndienst.	Maatwerk	is	nodig,	met	daarbij	
ruimte	voor	burgerinitiatieven,	welke	leidt	
tot	een	goede	afstemming	tussen	enerzijds	
trein,	bus	en	overige	vervoersvoorzieningen	
en	anderzijds	specifieke	vervoersvragen.	
Juist	in	de	toekomst,	waarbij	de	verantwoor-
delijkheid	voor	de	WMO	naar	de	gemeenten	
verschuift	en	meer	mensen	afhankelijk	zijn	
of	worden	van	vervoer.	Slim	samenwerken	
kan	dan	ook	een	oplossing	zijn.	

Tiny Reijnders 

Openbaar vervoer 
in de toekomst

van het bestuur

Afscheid bestuurslid 
Huub in de Braekt


