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A
genda 2018

Dit is de agenda van interessante bijeenkomsten. 
Bijeenkomsten met een  ■  zijn onze eigen 
bijeenkomsten. De  ■  gekleurde bijeenkomsten 
zijn bijeenkomsten die worden georganiseerd door 
externe partijen.

■  7 september 
Oppe Koffie - Oud worden in eigen Dorp 
10.30 - 13.00 uur 
Huuskamer, Antoniusstraat 33, Ven-Zelderheide

■  22 september 
Burendag (Oranjefonds) 
Landelijk 
www.burendag.nl 

■  10 oktober 
Algemene Ledenvergadering VKKL/Spirato 
tijden en locatie volgen.

■  11 oktober 
Landelijk congres ‘Vooruit met de wijk!’ 
11.00 - 18.30 uur 
Groningen 
www.lsa-bewoners.nl 

Herkenbare symbolen geven aan waar artikelen over  gaan. We publiceren 
minder recent nieuws, maar juist meer diepte artikelen met de mogelijkheid 
om er via de website verder in te duiken. Graag laten we ook meer trotse 
inwoners aan het woord die hun ervaringen met de lezer willen delen.  
Dat zijn prachtige persoonlijke verhalen over doorzetten en uiteindelijk slagen. 
Ook zijn er rubrieken waar wij niets aan wíllen veranderen, zoals aan de 
column van Pierre Bakkes, die ons met zijn prachtige verhalen een inkijkje geeft 
in het mooie Limburgse leven.

Opgefrist…
We hebben niet alleen aan onze communicatiemiddelen gewerkt, er is 
meer veranderd. In dit nummer leest u van deze veranderingen. Zo heeft de 
ledenvergadering een nieuwe voorzitter en penningmeester benoemd en 
namen wij afscheid van bestuursleden die zich jarenlang hebben ingezet voor 
de VKKL. Bovendien hebben we het voornemen om samen te gaan met Spirato, 
gedeeld met onze leden. Een logische stap in de ontwikkeling van beide 
verenigingen. Vooruitlopend op een samengaan, werken we nu al intensief 
samen en delen we de voorzitter en enkele bestuursleden, met de intentie om 
in oktober het samengaan officieel te maken.

Tenslotte is zoals u ziet de samenstelling van onze redactieraad veranderd.  
Op volle sterkte gaan wij voor u op zoek naar verhalen die inspireren en 
verbinden. 

Wij hebben er samen ontzettend veel zin in!

Voor u ligt een vertrouwd blaadje met een minder 

vertrouwde uitstraling. Wij hebben namelijk een nieuwe 

look. De Kleine Kernen Krant, maar ook onze website,  

zijn flink opgefrist om u nog beter van dienst te kunnen 

zijn. 

Redactie Kleine Kernen Krant. 
Van links naar rechts: Jacky Relouw, Wim Desserjer, Monique Steijvers, 
Ralph Tangelder.’ 

- door Monique Steijvers, bestuurslid VKKL -

Tip de redactie! 

Bent u bezig met een interessant project of 

organiseert u leuke activiteiten in uw dorp, 

buurt of wijk? Laat het ons weten en wij 

komen op de koffie!

http://www.burendag.nl
http://www.lsa-bewoners.nl
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Maatschappelijk vastgoed en gemeenschapsaccomodaties

Workshop ‘Samenwerken met mijn gemeente’
Na afsluiting van de ledenvergaderingen werd een vervolg gemaakt met de 
workshop ‘samenwerken met mijn gemeente’. De workshop bestond uit twee 
delen: in het eerste deel werd een rollenbingo gespeeld. Alle aanwezigen kregen 
een rol toegedeeld en mochten vier eigenschappen/ kenmerken van die rol 
noteren. De rollen die verdeeld werden waren: inwoner, ambtenaar en wethouder. 
Hierop volgde een discussie over welke eigenschappen alle partijen nodig hebben 
om goed met elkaar te kunnen samenwerken. 
In het tweede deel werden de aanwezigen verdeeld over drie casussen: 
woningproblematiek in de kern, leegstaande kerk in het centrum van het dorp 
en zorg in eigen dorp. De deelnemers reageerden in de rol van wethouder/
ambtenaar/inwoner waarbij uiteraard rekening werd gehouden met de rol die de 
aanwezigen in het dagelijks leven hebben. Er ontstond een dynamisch gesprek 
over hetgeen er nodig is voor een goede samenwerking tussen alle partijen. 
 
Verderop in dit magazine vind je een uiteenzetting van de tips door Ben van Essen 
bij samenwerking met een gemeente. Het volledige verslag is terug te lezen op 
onze website op de pagina: ‘Hoe werk ik samen met mijn gemeente? (ALV VKKL en 
Spirato)’ onder het kopje ‘Bijeenkomsten’. ■

Zie ook pagina 12

Ovitiore rspist lanis eni core cum 

sitatur sit ea dipidi aut eum ipistem et 

veliquatur aut pre.

Leden besluiten: 
Spirato en VKKL een bestuurlijke unie

Nieuwe gezamenlijke bestuur
Van links naar rechts: Henk Wetzels - Landgraaf, penningmeester. 
Alice Frijns - Eys, bestuurslid. Monique Steijvers - Neerbeek, secretaris. 
Birgit op de Laak - Horst, voorzitter. Johan Hoenink - Heibloem, vicevoorzitter. 
Joep Kleinen - Rimburg, bestuurslid. Hay Engels - America, bestuurslid. 

Afgelopen 28 maart vonden in het Kerkeböske in Helden 

de Algemene Ledenvergaderingen van Spirato en VKKL 

plaats. Een belangrijke en historische avond, omdat de 

leden konden stemmen over een bestuurlijke unie van beide 

verenigingen en het voorgenomen aantreden van Birgit op 

de Laak als nieuwe voorzitter.

In tegenstelling tot vorige ledenvergaderingen van de verenigingen werd deze 
gecombineerd met beide verenigingen en voorgezeten door Ben van Essen als 
waarnemend voorzitter VKKL en Frans Heldens als aftredend voorzitter van 
Spirato. De aanwezige leden werd gevraagd of ze achter een bestuurlijke unie 
met ingang van 28 maart staan. Alle aanwezigen hebben hiermee ingestemd. 
Tevens werd de leden gevraagd om plaats te nemen in de klankbordgroep die het 
samengaan van de vereniging gaat begeleiden.  
Met de bestuurlijke unie vinden er ook wijzigingen in het bestuur plaats. Ben van 
Essen heeft afscheid genomen als waarnemend voorzitter VKKL, Frans Heldens 
als voorzitter van Spirato en Henk Lemmen (VKKL), Rinus Janssen (Spirato) en 
Ger Timmermans (Spirato) als bestuursleden. De opvolgers zijn Birgit op de 
Laak als voorzitter en Henk Wetzels als penningmeester. Birgit is in het dagelijks 
leven wethouder in de gemeente Horst aan de Maas met o.a. portefeuille Sociaal 
Domein en Henk is werkzaam als controller bij de gemeente Landgraaf.



Besturen met oog voor de menselijke maat. Als je Petra 

Dassen in haar functie als burgemeester van de gemeente 

Beesel mag typeren, komt hierin haar visie op besturen 

duidelijk naar voren. Niet voor niets is zij door het blad 

Binnenlands Bestuur tot twee keer toe uitgeroepen tot 

‘beste bestuurder van een kleine gemeente’. Dassen zelf 

blijft er bescheiden onder. 

Vertrouwen geven en goede afspraken maken
Op deze frisse voorjaarsmiddag mogen we voor de Kleine Kernen Krant op 
‘audiëntie’ bij de burgemeester. Zo voelt het evenwel niet. Petra Dassen ontvangt 
ons hartelijk in haar werkkamer met uitzicht op de Reuverse markt, waar 
afgelopen weekend nog een jongerenfestival heeft plaatsgevonden. De restanten 
zijn nog goed zichtbaar. De aanblik van een half afgebroken podium biedt 
direct de eerste gespreksstof. Dassen: “Je kunt op voorhand allerlei regeltjes en 
beperkingen aan de ( jeugdige) organisatoren opleggen, maar je kunt ze ook het 
vertrouwen geven. Dit vraagt om een andere denkwijze, niet alleen vanuit de 
gemeente, maar ook vanuit de omwonenden. Natuurlijk zijn er regels rondom 
geluidshinder en het maximum aantal decibellen en die moet je als gemeente 
ook handhaven. Maar dat betekent niet dat je goede initiatieven zoals dit festival, 
waar toch veel jeugd op af komt, moet belemmeren omdat omwonenden 
mogelijk overlast gaan ervaren. Als gemeente faciliteren we het gesprek tussen 
organisatoren en omwonenden zodat er vooraf goede afspraken met elkaar 
gemaakt kunnen worden, waar je als gemeente vervolgens op kunt terugvallen 
mocht er toch overlast ervaren worden.“ 

Volgens Petra Dassen slaagt de gemeente Beesel er redelijk goed in om de juiste 
verbinding met de samenleving te kunnen leggen. Aan gemeentezijde is daarvoor 
wel een stabiele organisatie met goede politieke verhoudingen in een prettige 
sfeer noodzakelijk. Kijk bijvoorbeeld naar het Draaksteken. Dit is typisch iets van 
het dorp Beesel zelf. De gemeente bemoeit zich niet met de uitvoering, maar 
de inwoners vinden het wel prettig als de gemeente een steuntje in de rug biedt 
als dat nodig is, zoals bij het uitdragen van het Draaksteken of bij verkrijgen van 
de vergunningen. Hetzelfde geldt voor kleinere initiatieven als bijvoorbeeld een 
hondenspeelveldje. 

Hoe wordt er gekeken vanuit 
gemeenteperspectief?
Interview Petra Dassen 

“Als mensen het gevoel hebben: we hebben een idee en het kan, en de 

gemeente steunt dat dan  ook, dat is zó waardevol! De mensen zijn voor 

het leven lang ambassadeur”

Leerproces de ruimte geven 
Ook als ideeën om wat voor reden ook niet kunnen, moet je daar als gemeente 
eerlijk in zijn. Dus initiatieven maximaal proberen te ondersteunen en daar in je 
beleid rondom bijvoorbeeld Wmo, jeugdzorg en ruimtelijke ordening van onderop 
bij aansluiten. Dit betekent mensen mee laten doen in plaats van alleen mee 
laten praten. Dassen: “Durven fouten te maken. Voor ambtenaren is dit ook 
een heel nieuwe werkwijze. Leren en doorgroeien, koudwatervrees, het hoort 
er allemaal bij. Gewoon doen, je wordt er niet op afgerekend. Wel gaan we 
vervolgens samen met de ambtenaar reflecteren en evalueren of het experiment 
wat gebracht heeft, of hij of zij zich er comfortabeler bij voelt, en wat er niet 
goed is gegaan. De leercultuur stimuleren. Dat betekent dat je echt bezig bent 
met organisatieontwikkeling, dat doen we nu anderhalf jaar. Mensen krijgen ook 
de ruimte om van onderop in de organisatie vernieuwing aan te jagen. Hierdoor 
komen veel nieuwe initiatieven van de grond, zowel bestuurlijk als ambtelijk.” 

Toekomstvisie ‘Blij in Beesel’
De gemeente heeft samen met de inwoners een visie ontwikkeld: ‘Blij in Beesel’.  
Hierin komt naar voren hoe inwoners en gemeente samen willen werken op basis  
van dienstverlening en verbinding.  De visie kwam tot stand via de methodiek 
waarderend onderzoeken. Petra Dassen: “Het bankje achter bij de personeels-
uitgang werd door ambtenaren en raadsleden meegenomen naar verenigingen, 
voetbalwedstrijden en bijeenkomsten. Telkens werd aan de mensen gevraagd: 
‘hoe zie je de toekomst van jouw dorp? Wat vind je belangrijk? Wat zou je graag 
gerealiseerd willen zien, en wat wil je daar zelf aan bijdragen? Daarmee wilden  
we voorkomen dat weer alles bij de overheid terecht komt.” Het resultaat is dat  
alles wat de gemeente nu doet, aansluit bij ‘Blij in Beesel’. Ook is er een jongeren-
werkgroep op de been gebracht die zich ‘Bliej in Beesel’ noemt. Zij organiseren, 
naast het bestaande kernoverleg, activiteiten om leefbaarheid in het dorp 
te vergroten en leveren bijvoorbeeld ook een bijdrage in de huisvesting voor 
jongeren. “Om dit allemaal waar te maken, dien je als organisatie op een andere 
manier te gaan werken”, aldus Dassen. “Samenwerking tussen ambtenaren 
onderling kun je organiseren door ze een dag met elkaar op stap te laten 
gaan. Vroeger bepaalde de ambtenaar. Tegenwoordig is het credo: wat willen 
bewoners zelf? En willen ze ook een actieve rol nemen? De ambtenaar is nu vooral 
procesbegeleider en inbrenger van expertise. Maar beslist niet meer alleen.” 

Organiseren & financieren

- door Jacky Relouw & Ralph Tangelder -

“Dit huis moet aansluiten bij wat er buiten 

leeft en speelt en daar moet je samen beleid 

op maken. Niet hier het beleid maken en dat 

buiten uitstorten” 
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“In het sociaal domein vragen we heel veel van burgers: om voor elkaar 

te zorgen, om mantelzorger te zijn, om er voor elkaar te zijn. Als iemand 

met een zorgvraag komt, is de vraag: wat kan je eigen omgeving? En dan 

zouden we op andere domeinen gaan zeggen: je moet toch lekker aan 

onze regels voldoen. Tjak, tjak, tjak. Ja, dat gaat dus bijten.”

Rol van de gemeenteraad
Voor de gemeenteraad is de nieuwe manier van werken een bijzonder moeilijke 
situatie: waar zijn zij nu nog van? De rol van de raad verandert. Petra Dassen: 
“Van tevoren spreek je met elkaar af hoe je het proces aanpakt. Vervolgens gaat 
het proces lopen en heb je geen invloed op de uitkomst. Dit moet je als raad wel 
kunnen accepteren.” Toch kunnen raadsleden een mooie rol vervullen door het 
college ook te helpen herinneren aan haar verantwoordelijkheden: zijn we hier nu 
wel echt mee aan de slag of is het een papieren stripverhaal geworden? Daarnaast 
willen individuele raadsleden zich toch kunnen profileren. Voorheen hadden ze 
ook een agenderende rol. Was de leefbaarheid in het dorp in het gedrang, vroegen 
de inwoners hen er via de gemeente iets aan te doen. Nu zijn er initiatieven die er 
zelf mee aan de slag gaan. Volgens Dassen krijgen raadsleden zo meer een rol om 
de leefbaarheidsinitiatieven te monitoren, te steunen en daar waar een kink in de 
kabel dreigt, dit te adresseren. Het gezamenlijk doel blijft immers de leefbaarheid 
verbeteren. Of dat nu via een initiatief van de gemeenteraad of van de bewoners 
gaat, zou eigenlijk niet belangrijk moeten zijn. Dat hogere doel zien de raadsleden 
best. 

Overheidsparticipatie kent ook beperkingen
Volgens Dassen is overheidsparticipatie nog een lastig item voor de politiek. 
“Eigenlijk zou je een politiek programma van onderop dienen te ontwikkelen. 
De politiek heeft nu de neiging om een duidelijke visie neer te zetten, dus dit 
schuurt wel eens. Je verwacht toch iets van de samenleving, maar daar is ook 
weer draagvlak voor nodig. Een visie moet aansluiten bij wat je hebt opgehaald 
bij de inwoners. Je mag mensen prikkelen, dat is ook je rol. Hints geven. Politiek 
moet niet verworden tot alleen maar ophalen en uitvoeren. Het is én én.” Dassen 
illustreert dit punt met een concreet voorbeeld: “Duurzaamheid is een belangrijk 
thema. Maar heeft ook te maken met de breedte van je portemonnee. Als je 
elke maand moet ploeteren om rond te komen, ben je daar niet mee bezig. Dit is 
ook een lastige politieke worsteling. Het komt veel minder als thema vanuit de 
inwoners. Dan is onze politieke visie: toch neerzetten en burgers in meenemen. 
Alhoewel dit dus niet bij iedereen aansluit. We hebben echter ook een (landelijke) 
opdracht: Beesel energieneutraal in 2030.”

“Als jouw levenscontext is dat je elke week moet zorgen dat je voldoende 

eten hebt of dat je alles net rond krijgt, ben je niet bezig met zonnepanelen 

op je dak. Dat snappen wij. Het is dan als politiek ook moeilijk toch een 

visie neer te zetten, omdat je weet dat die niet bij alle burgers aansluit.  

Je hebt vervolgens een opdracht om dat draagvlak te gaan realiseren.”

Beesel over 10 jaar
Petra Dassen verwacht dat het plaatje er over 10 jaar waarschijnlijk heel anders 
uitziet. Democratische vernieuwing heeft zich doorgezet. Dassen: “We werken 
over 10 jaar op een heel andere manier en zijn anders georganiseerd. Maar vraag 
me nou niet precies hoe dat eruit komt te zien. Een burgerbegroting kan voor de 
ene groep burgers heel leuk zijn, maar een andere groep zal zeggen: laat me met 
rust. Ik wil best mijn steentje bijdragen maar ik ga geen vragen van de gemeente 
beantwoorden.” 

“Je moet als overheid dus alert blijven, blijven leren en reflecteren op de 

ontwikkelingen en steeds je manier van werken daarop aanpassen.”

Je moet als overheid niet in blauwdrukken gaan denken. Je moet mensen en 
initiatieven verschillend durven behandelen, flexibel zijn. En daar zijn we als 
overheid niet zo goed in, vinden we heel moeilijk. Maar het hogere doel moet het 
belangrijkst zijn, niet het middel. Je doet mensen geen onrecht aan. Petra Dassen 
ziet dat echt anders: “Als de buurman een traplift krijgt, wil ik die ook, want daar 
heb ik recht op. Nou, van dat soort paradigma’s moeten we dus echt af. Want als 
jij nog in staat bent om zelf die trap op te komen, moet je daar blij om zijn, dat je 
dat nog kunt en heb je die traplift helemaal niet nodig.”

Tips voor andere gemeenten 
Dassen heeft nog een aantal tips paraat voor collega-overheden: “Ga het gewoon 
proberen, ga het doen. En niet eerst een half jaar tevoren moeilijk gaan nadenken 
over allerlei stukken. Betrek je raadsleden, je ambtenaren, collegeleden erbij. 
Zet pilots op, ga ervaringen opdoen. En kijk van daaruit: wat past bij ons, bij onze 
burgers en dan uitproberen, met vallen en opstaan. Selecteer ook een bepaald 
type ambtenaar die er plezier aan beleeft, die het echt leuk vindt om met mensen 
aan de slag te gaan. Het is een vorm van onderzoeken, trial and error. Soms kun 
je niet van tevoren alles al bedenken en dan uitvoeren. En ook in Beesel mislukt 
een goed bedacht project wel eens. In deze context heeft het dan niet gewerkt, 
in andere context mogelijk weer wel. Leren is: onderkennen van belangen en 
intrinsiek echt willen. Dit moet in hele organisatie voelbaar zijn. Anders gaan 
mensen tegen muren lopen. En dat frustreert burgers.”  ■

Verder lezen op www.vkkl.nl/publicaties: 
“De functies van bewonersoverlegorganisaties in een veranderende samenleving”
“Democratie door de bril van de inwoners”

Wat voor een gemeente is Beesel?

■ Kernen: Reuver, Offenbeek en Beesel 
■  Inwoners: 13.390
■  Samen met Mook en Middelaar een van de oudste gemeenten van 

Nederland
■  In de beeldvorming vaak gekarakteriseerd als persoonlijk en 

kleinschalig
■  Sterke identiteit rondom het draaksteken, daar is o.a. het logo van 

afgeleid  Visie ‘Blij in Beesel’ als leidraad 

Uitgelicht…
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Fieftig jaor

Fieftig jaor! Waat stèltj zónne laeftied veur? Wie verging en vergeit ‘t miense?
Beraekeninge van echte deskundige laote zeen det veer gemiddeldj gepak 
op vandaag mesjien waal drie-veer kieër zoea aad waeren es miense van 
róndj ‘t jaor éín. Innen tied dae ich van die ruum 2000 jaor höb mitgemaak, 
is de gemiddeldje laeftied vanne Nederlenjers duchtig ómhoeaggegange. 
Zoea róndj 1970 lieërdje ich, es óngerwiezer, aan mien lieërlinge det 
mansluuj gemiddeldj 72 en vrouwlje gemiddeldj 74 jaor waerdje. Waat die 
kinjer mit die jaortalle di-jje, weit ich natuurlik neet; ichzelf pasdje die toe 
op mien femielje. Oma Mechel: väöl te vreug gestórve. Oma Mrie: idem 
dito. Opa Sjeng: 82 gewore. Opa Piet: 78. Wie kan ‘t det die manskaerels 
langer laefdje? Die hawwe toch häör laeve lank duchtig mótte sjoefte, 
allebei es klein buurkes mit daonaeve nag get anger werk? Pas op: ouch die 
oma’s höbbe mótte sjoefte: es se allein al aan alle kinjer dinks die ze höbbe 
gekrege, vieftieën en zèstieën. Det de hèlf van die kinjer häör gestórve zeen 
(van allebei die oma’s) guuef aan wieväöl leid in die femieljes waas en bleef.

De gemiddeldje laeftied vanne Nederlenjers veur pasgebaore kinjer is 
noe op vandaag: bekans tachetig veur menkes, diek drie-en tachetig veur 
vruikes. Det is waal e versjil mit róndj 1970.
Wie viere de miense de ‘echte’ euvergeng vanne ein laevesfase nao  
‘n anger? Van kindj nao puber? Neet. Van puber nao jónk-volwassene?  
Ouch neet. Van jónk-volwassene nao volwassene? Neet. Es se fieërtig 
waers, mós se, liek mich, get gaon viere: doe geis bie de ajere huuere.  
Des se fieftig waers, is ouch weer bezónjer: det is de hèlf van hóngerd.  
Viere dus. De volgendje tieëntalle viers se natuurlik ouch bezónjer.

Vereinigingen en clubs vieren ouch häör verjaordaag. ‘t Tieën, vieftieën en 
twintjig jaor bestaon viert me meistal in ‘t klein, mit allein leje. ‘t Jubileiem 
van vief-en-twintjig, fieërtig. fieftig, sèstig (en gank meh door mit alle 
tieëntalle en vief-en-sevetig jaor) duis se zoea det ederein det moog mèrke. 
Vergeit ‘t organisaties en vereiniginge ‘t zelfdje?

De miense waere gemiddeldj gepak ummer ajer, meh väöl organisaties en 
vereiniginge höbben ‘t kwaod. Fusies zuus se euveral. Zelfs bie vereinginge. 
Det zeen díé veural wo-in miense op väöl en vaste tieje bie-ein mótte 
kómme, wie koeare, harmenieje, fómfare, trómmel- en fluiterkorpse.  
Det zeen ouch de vereiniginge die in ‘t gemeinsjapslaeve dudelike functies 
höbbe: zie mótte zich tuine bie gemeinsjapsfieëste en dao fieësstumming 
op niveau bringe.

De VKKL huuert neet bie die stummingbringers. Zie is ‘n vereiniging die 
principes oetdruueg en miense bie-ein brink mit dezelfdje ideale. Wo vinjs 
se fieftigjäörige van häör saort? Bekans nörges. Daoróm is ‘nen duchtige 
‘proficiat’ op zien plaats. Daobie huuert de haop det ze mit zal grujje mit de 
grótter waerendje laevesverwachting vanne Nederlenjers!

Pierre Bakkes

Column Samen 
één website!

De oplettende kijker heeft het al gemerkt: de VKKL heeft 

een nieuwe website. Ook als je naar het websiteadres van 

Spirato en Knooppunt Zorgen voor Elkaar Limburg gaat, kom 

je op deze website terecht. Met een gezamenlijke nieuwe 

website zijn we weer helemaal bij de tijd en kunnen we jou 

beter informeren en laten ervaren wat we doen. 

De nieuwe website is op het begin van dit jaar stilzwijgend online gegaan.  
We hebben dit bewust gedaan zodat in de eerste periode fouten er nog uitgehaald 
konden worden en we meer informatie toe konden voegen. Inmiddels is dit gelukt 
en functioneert alles naar behoren. We kunnen dan ook trots zeggen: kom kijken 
en ervaar de nieuwe website!

Bijzonder aan site is de inrichting van een interactief deel. Zo kun je je laten 
inspireren door andere dorpen en wijken die werden ondersteund door de VKKL 
en voorafgaand aan bijeenkomsten zien: waar en wanneer ze plaatsvinden,  
wat er op het programma staat en je inschrijven. Als de bijeenkomst is afgelopen 
vind je op dezelfde pagina het verslag en de foto’s. Later wordt hier ook nog de 
mogelijkheid aan toegevoegd om zelf naslagwerk toe te voegen en te downloaden 
van thema’s die op de bijeenkomst voorbij kwamen. 

Zo heeft de bijeenkomst nog een online van vervolg van een gesprek wat in 
levende lijve is begonnen. Denk bijvoorbeeld aan voorbeelden uit je eigen dorp of 
initiatief. Voorbeelden die andere dorpen, wijken en initiatieven vooruit kunnen 
helpen.

Heb je vragen of ideeën voor onze nieuwe website? Laat het ons weten door te 
mailen naar info@vkkl.nl. De nieuwe website is te vinden op: www.vkkl.nl.

mailto:info@vkkl.nl
http://www.vkkl.nl
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 – door Michael Verheijen -

Maar hoe werkt dat dan in de praktijk? Het begint bij een hulpvraag/signaal.  
In de meeste gevallen komt deze vanuit het dorp (buren melden hun buurvrouw/
man aan), de WMO (gemeente krijgt iemand bij het loket die wordt doorverwezen) 
of via familieleden. De tweede stap is een telefonische afspraak tussen 
hulpaanvrager en de dorpsondersteuner die actief en bekend is in het dorp. 
Op basis van dit gesprek wordt een huisbezoek ingepland. Tijdens dit bezoek 
maakt de dorpsondersteuner op basis van een lichte toets een inschatting of de 
hulpvrager in aanmerking komt voor huishoudelijke hulp, en gezamenlijk wordt 
het aantal uren vastgesteld die deze hulpvrager nodig heeft. De hulpvrager kan 
dan kiezen van welke partij hij of zij hulp wil ontvangen. Dit kan een professionele 
zorgaanbieder zijn maar ook ZZP’ers uit eigen dorp. Zodra de keuze is gemaakt 
voor een van de aanbieders kan er in de meeste gevallen binnen twee weken 
gestart worden.

Los van het bovenstaande wordt in het gesprek duidelijk dat de pilot ook voor 
een verbeterde leefbaarheid in de dorpen zorgt door de signaleringsfunctie die 
de huishoudelijke hulpverleners en dorpsondersteuners vervullen. Doordat je bij 
mensen over de vloer komt kun je, mits de behoefte daar is, de signalen koppelen 
aan andere leefbaarheidsinitiatieven zoals bijvoorbeeld de open inloop. De pilot 
vormt zodoende een soort natuurlijke lijm tussen de verschillende formele en 
informele zorginitiatieven in de dorpen en is daarom zoveel meer dan alleen 
huishoudelijke hulp.  ■

Ovitiore rspist lanis eni core cum 

sitatur sit ea dipidi aut eum ipistem et 

veliquatur aut pre.

Pilot Hulp bij het Huishouden

Hoe de inwoners huishoudelijke 

hulp integreren in het leefbaar 

houden van het dorp.

In het voorjaar hebben we gesproken met Jacqueline 

Janssen (dorpsondersteuner Koningslust en Egchel) 

Marina Kersten (dorpsondersteuner Meijel) en Anja van de 

Boer (begeleidingsgroep pilot) over de pilot Hulp bij het 

Huishouden. Aan hen is gevraagd waarom de pilot is gestart, 

hoe het werkt en wat nu de effecten zijn voor de inwoners 

van de verschillende betrokken dorpen.

In mei 2016 start de pilot Hulp bij het Huishouden in enkele dorpen van de 
gemeente Peel en Maas. De aanleiding voor deze pilot is dat door decentralisatie 
de gemeente Peel en Maas verantwoordelijk geworden is voor het organiseren 
van de huishoudelijke zorg. In plaats van als gemeente een top-down model te 
bedenken, wordt in samenspraak met inwoners en andere stakeholders uit de 
verschillende dorpen gekeken hoe je huishoudelijke hulp vanuit de zelfsturings-
gedachte (inwoners van een dorp weten heel goed wat ze willen) op een slimme 
en laagdrempelige manier in het dorp kunt integreren in de bestaande formele en 
informele zorgstructuren. De bedachte oplossing is om huishoudelijke hulp (tot 
3 uur per week) een algemene voorziening te maken die wordt georganiseerd en 
gefaciliteerd door het dorp zelf.

Zorgen voor elkaar
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Piet Wolters: 

“We horen wat, praten er vijf minuten 

over en morgen is het uitgevoerd” 

Gemeenschapsaccomodaties
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Montfort kent een actieve gemeenschap die samenwerkt aan een leefbaar 
Montfort. In tegenstelling tot andere dorpen zijn zij niet georganiseerd in een 
dorpsoverleg/-raad/ - actiegroep maar in een verenigingenraad. In deze raad 
zitten vertegenwoordigers van de verschillende Montfortse verenigingen die 
gezamenlijk activiteiten organiseren mét en voor het dorp. Het begon acht jaar 
geleden toen na bezuinigingen van zowel lokale als ook de landelijke overheid een 
aantal culturele subsidies wegvielen. Hiermee kwam ook het muziekonderwijs 
voor Montfort te vervallen. Montfort besloot hierop zelf de handen uit de mouwen 
te steken en opnieuw (met sponsorgeld van lokale bedrijven) muzieklessen op 
de scholen aan te bieden met lokale muziekverenigingen. Helaas trokken een 
aantal sponsoren zich na een tijd weer terug. Tegelijkertijd kwamen er vanuit 
de landelijke overheid gelden vrij om een combinatiefunctionaris aan te stellen: 
een functie die sport en cultuur binnen het onderwijs moest stimuleren. Omdat 
in Montfort al het initiatief was ontstaan om vanuit het dorp zelf lessen aan te 
bieden op de scholen, besloot toenmalig wethouder Jan Teuwen deze gelden toe 
te kennen aan de verenigingenraad zodat het geven van lessen toch doorgang 
konden vinden. Het dorp vervulde dus zelf de functie van combinatiefunctionaris. 
Het resultaat: de lessen werden uitgebreid naar alle basisscholen in Roerdalen en 
alle klassen kregen daarmee muziekonderwijs en later ook sportonderwijs.  
Piet vertelt: “Dat was ons niet gelukt zonder hulp van de gemeente. Zij waren onze 
ambassadeur in heel Roerdalen.” 
 
Een voorbeeld van cocreatie tussen de Verenigingenraad en de gemeente 
Roerdalen is het nieuwe subsidiebeleid. Montfort heeft actief mee mogen 
werken aan het vormgeven van het nieuwe subsidiebeleid. Hierbij hebben ze drie 
pakketten ontwikkeld: een verenigings-, maatschappelijk- en educatief pakket. 
Uit het eerste pakket ontvangen de verenigingen uit Roerdalen een subsidie. 
Uit het tweede pakket worden maatschappelijke projecten die bijdragen aan de 
leefbaarheid van de kernen van Roerdalen gesubsidieerd.  Uit het educatieve 
pakket worden projecten gesubsidieerd als het eerder genoemde muziek- en 
sportproject. Volgens Piet was het niet makkelijk om tot deze pakketten en de 
daarbij behorende voorwaarden te komen. “Voordat het zover was, zijn we wel 
tien keer op het gemeentehuis geweest. Het was telkens een stapje vooruit, weer 
een stapje terug en elkaars ideeën de ruimte gunnen.”

“De gemeente is hier zeer burgerlief”

Van Fanfarezaal naar gemeenschapshuis
Een tijd geleden had een wethouder van Roerdalen het idee om in iedere kern 
een nieuw gemeenschapshuis te plaatsen. Iedere kern één, dus zes nieuwe 
gemeenschapshuizen. “We hebben dat verhaal aangehoord,” zegt Piet. “We zijn 
eens goed gaan rekenen en dat betekende dat we van iedere vereniging voor 
een kleine ruimte €30,- zouden moeten vragen per uur om de exploitatie rond te 
krijgen. Daarbij hadden we een aantal gebouwen leeg staan, of hadden we ruimten 
die een opknapbeurt nodig hadden. Daarom hebben we gezegd dat we geen 
dorpshuis nodig hadden in Montfort. Wel stonden een aantal accommodaties te 
koop waar verenigingen gebruik van maakten. Er was dus wel een noodzaak voor 
een gezamenlijke accommodatie. We hebben alleen besloten dat we geen nieuw 
gebouw wilden, maar voor een flink lagere prijs de Fanfarezaal wilden verbouwen.” 
Judith gaat verder: “We kunnen nu als verenigingen zelf onze accommodatie 
vormgeven. Dit alles gaat in overleg. De fanfare had een grote ruimte nodig en een 
andere vereniging minder. Daarop hebben we de ruimte afgestemd”.  
Om het nieuwe gemeenschapshuis te kunnen exploiteren krijgt Montfort 
een financiële injectie voor de bouw en als het klaar is een jaarlijkse 
exploitatiesubsidie. De overige kosten worden gedekt met een hypotheek op 
naam van de Verenigingenraad. Met de inkomsten uit de verhuur en de verkoop 
van consumpties zal de hypotheek worden afbetaald. Na de zomervakantie van 
2018 zal een start worden gemaakt met de verbouwing. In september/oktober 
2019 hoopt de aannemer de werkzaamheden af te kunnen ronden.  

De kracht van samenwerken
Als de heren vragen waarom de samenwerking tussen de gemeente Roerdalen 
en Montfort zo goed is, legt Piet uit: “dat zit hem vooral in twee dingen: 
enerzijds heeft de gemeente in haar beleid opgenomen dat ze ruimte geeft aan 
bewonersinitiatieven. Dat betekent dus dat als wij met ideeën en voorstellen 
komen, deze niet direct worden afgeschoten. De gemeente denkt dan met ons 
mee en is bereid om haar kaders soms los te laten.”
De tweede voorwaarde is volgens Piet wederzijds vertrouwen en respect. “Dat 
betekent niet dat we het nooit met elkaar oneens zijn. We werken dan samen aan 
een compromis. En als dat niet lukt, dan is dat zo. We weten dat we beiden het 
beste willen voor de gemeenschap van Montfort en de gemeente Roerdalen”.  ■

Fanfaregebouw in "Mofert"
gaat volledig op de schop
Samenwerken met de gemeente Roerdalen
Als je een rondje Montfort maakt zou je niet zeggen dat het 

dorp met heel veel zaken bezig is. In het rustige dorpje is er 

tijd voor een vriendelijk goeiendag, op het plein worden in 

alle rust broodjes shoarma uit de kebabwagen geserveerd 

en bij het oversteken van het zebrapad worden we vriende-

lijk voorgelaten. Vandaag zijn we in gesprek met Piet Wolters,  

Judith Cox en Cas Wilbers over de te verbouwen fanfarezaal 

tot dorpshuis. Hoe pakt het dorp dit op en hoe wordt hierin 

samengewerkt met de gemeente Roerdalen?

■  Op de Facebookpagina ‘Mofert Mien Dörpke’ staan foto’s en 
nieuwsartikelen uit het dorp.

■  Bij de verbouwing van het gemeenschapshuis wordt er nadrukkelijk 
rekening gehouden met duurzaamheid. Zo zijn de ruimten apart 
te verwarmen en zijn er in een later stadium plannen voor een 
warmtepomp en zonnepanelen. 

■  De Verenigingenraad heeft moeite met het vinden van bestuursleden. 
Doordat veel mensen uit Montfort echter wel hun handen uit de  
mouwen willen steken lopen er toch veel activiteiten. De zelfstandigheid  
hierbij is groot waardoor er ook geen groot bestuur nodig is. 

Weetjes…

- door Jacky Relouw & Ralph Tangelder -
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Een aantal jaren geleden bleek uit een provinciaal onderzoek, dat de situatie en 
toekomst van gemeenschapshuizen er zorgelijk uitzag. De ongeveer 280 huizen in 
Limburg waren op diverse manieren georganiseerd, niet alleen qua eigendom, maar 
ook qua bezetting, exploitatie, gebruikers , bestuurlijk etc. Het provinciaal bestuur 
ging hierop in overleg met de VKKL om de problematiek aan te pakken.

De VKKL pakte dit op met het benoemen van een aantal mensen, zowel extern als 
uit eigen geledingen. Dit bestuur ging aan de slag en richtte in 2012 de zelfstandige 
vereniging Spirato op, met als doelstelling ondersteuning en belangenbehartiging, 
maar wel met eigen verantwoordelijkheid. Beide organisaties hadden geëigende 
vraagstukken, uitgaande van het zich welbevinden en zich goed voelen in de eigen 
leefomgeving. Leefbaarheid en vitaliteit staan voorop in dorp of wijk.
Deze inzet door Spirato was en is nog steeds het uitgangspunt. Dit werd ook 
door de provincie gedragen en ondersteund, immers de vier verantwoordelijke 
gedeputeerden waarmee de afgelopen 6 jaar werd overlegd, hebben steeds nut en 
noodzaak van deze ondersteuning onderkent.

Zo werden op vele plaatsen in de provincie, gemeenschapshuizen en ook gemeenten 
op weg geholpen om op deze manier, dorp of wijk voor de bewoners aantrekkelijk te 
houden. Hierbij werd veel praktische ondersteuning en kennis geleverd door onze 
regio-adviseurs. Ook landelijk werd met Dorpshuizen.nl toegang gekregen tot gelijke 
vragen in het hele land. We leren van elkaar en een probleem in zuid heeft misschien 
de oplossing in noord. Op deze manier is Spirato een organisatie geworden, die 
inmiddels een duidelijke plaats heeft gekregen in de wereld van de vrijwilliger,  
het gemeenschapshuis en de lokale leefbaarheid.

Dit overziende kijk ik terug op een aantal intensieve jaren en is een organisatie  
ontstaan die haar plaats verdient en waar kennisdeling voorop staat. Dank zeg ik 
daarvoor aan mijn collega-bestuursleden, de regio-adviseurs en de medewerkers 
van Synthese voor de geweldige ondersteuning in die jaren. Mijn opvolger wens ik 
heel veel wijsheid en succes. Zo blijf ik trots op Limburg, op haar dorpen en wijken 
met hun gemeenschapshuizen en de grote inzet van alle vrijwilligers. Zij maken een 
gemeenschap!

Frans Heldens, oud voorzitter Spirato

2008
VKKL heeft inmiddels 
77 leden.

Begin 2000 werd tijdens een landelijke vergadering van de LVVK (Landelijke 
Vereniging Kleine Kernen) gevraagd aan de vertegenwoordigers van 
provincies, gemeenten en dorpsraadsleden wat men ervan dacht om 
provinciale afdelingen op te richten. Harrie Philipsen uit Venray en onder-
getekende (Rinus Janssen) keken elkaar aan en wisten wat er gedaan moest  
worden. Als wethouder van de toenmalige gemeente Helden heb ik veel 
aandacht besteed aan de leefbaarheid in de kernen van de gemeente. 
Daarom ben ik met Harrie Philipsen enthousiast gaan zoeken naar mensen 
die met ons in 2003 de VKKL (Vereniging Kleine Kernen Limburg) hebben 
opgericht. Belangrijkste reden was bewoners te ondersteunen om wensen 
te formuleren voor hun dorp of wijk om de leefbaarheid te vergroten met 
behoud van de eigen identiteit. Ondersteuning van activiteiten die de 
leefbaarheid, vitaliteit en samenhorigheid van de kernen verstevigden. 
Uitgangspunt was dat inwoners zelf voor een groot deel hun eigen leef-
baarheid bepalen. Het gaat niet vanzelf, iedereen was en is daar voor nodig.

Er kwamen ook vragen over dorpshuizen/gemeenschapshuizen, die belang- 
rijk zijn als ontmoetingsplaats van het dorp. Men had behoefte aan informatie. 
Zo werd in 2012 de vereniging Spirato (Gemeenschapsvoorzieningen Limburg) 
opgericht. Dat er behoefte was, is wel duidelijk geworden, de VKKL heeft 
thans 113 leden en Spirato 180 leden. Beide organisaties zijn niet meer weg 
te denken in Limburg. Om nog effectiever te kunnen werken hebben beide 
besturen besloten om een bestuurlijke unie te vormen. 

Zelf stop ik als bestuurder om ruimte te maken voor nieuwe jonge mensen. 
De leefbaarheid is belangrijk in het leven, ik ben blij dat ik hieraan heb kunnen 
meewerken.  Vooral ben ik trots op wat door de inzet van de bewoners zelf 
bereikt is. Limburg staat op de kaart. Het blijft belangrijk dat de inwoners 
zelf nadenken over hun toekomst. Elkaar ondersteunen om te komen tot 
nieuwe ontwikkelingen die nodig zijn voor de leefbaarheid. Burgers moeten 
initiatieven zelf mee oppakken en ook daadwerkelijk meedoen. Niet te snel 
opgeven, vooral mijn motto ‘Geit neet besteidt neet’ eigen maken.

Met veel energie en plezier heb ik me als bestuurder van de VKKL en Spirato 
ingezet. Er is veel gebeurd, we kunnen trots zijn op de vele projecten die in 
de kleine kernen, mede door de eigen inwoners, zijn bereikt. Bedankt dat ik 
vele jaren heb kunnen deelnemen aan deze ontwikkelingen. Iedereen veel 
succes gewenst voor de toekomst.

Rinus Janssen, oud penningmeester/secretaris Spirato

Inwoners zelf bepalen 
mede de leefbaarheid

2003 2006
VKKL wordt opgericht, 
eerste Kleine Kernen 
Krant verschijnt.

1e Limburgs 
PlattelandsParlement in 
Griendtsveen.

Spirato, inspirerend en 
behulpzaam!!
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Het 75e dorpsontwikkelings-
plan (DOP) wordt 
gepresenteerd.

Ik ben Birgit op de Laak, geboren en getogen in Horst. Na omzwervingen, 
bewust weer geland op de Limburgse geboortegrond. Herman en ik hebben 
twee volwassen dochters die het huis hebben verlaten.
Horst is inmiddels Horst aan de Maas, een plattelandsgemeente van 
zestien dorpen. De kracht van inwoners in kleine kernen is cruciaal voor het 
fijn samen leven in die dorpen. Voordat ik in 2010 wethouder werd, oefende 
ik mijn beroep van opbouwwerker uit. In de wijken van Rotterdam en ook in 
de gemeenten in Noord-Limburg.  

Het was de begintijd van de dorpsontwikkelingsplannen, de dorpsraden 
die “platforms” werden en van de stimulans voor kleine kernen om een 
bloeiend en levendig gemeenschapshuis te exploiteren voor de belangrijke 
informele ontmoeting tussen inwoners. 

Als wethouder van zorg, participatie en duurzaamheid, zie ik talrijke 
inwonerinitiatieven ontstaan. Publiek-private samenwerkingsverbanden 
en coöperaties die met elkaar antwoorden zoeken op uitdagingen van deze 
tijd. Wat kunnen we samen doen om oudere dorpsgenoten langer thuis 
te kunnen laten wonen, om het gemeenschapshuis beter te gebruiken en 
betaalbaar te houden. Goed en passend wonen, (openbaar) vervoer en 
het belang om te schakelen naar duurzame energiebronnen. Inwoners zijn 
samen tot mooie dingen in staat, dat bewijzen kernen in Limburg al jaren. 
Ze kunnen daarbij rekenen op hun eigen verenigingen VKKL en Spirato, 
waar leden elkaar verder helpen en men samen gebruik kan maken van een 
team van professionele adviseurs. 

Nu stel ik me beschikbaar als voorzitter van VKKL/Spirato, die het plan 
hebben samen verder te gaan en krachten te bundelen. Sociale en 
ruimtelijke vraagstukken samen op te pakken, omdat ze vaak ook met 
elkaar te maken hebben. 
Ik heb er zin in, met de leden, deze nieuwe organisatie zo te bouwen dat 
we er samen weer jaren plezier van hebben en kleine kernen en wijken in 
grotere gemeenten graag en trots lid van de vereniging zijn. 

Birgit op de Laak, voorzitter VKKL

2010
Spirato, Vereniging 
voor gemeenschaps-
accommodaties,  
wordt opgericht

VKKL heeft inmiddels 
100 leden, Spirato 35.

Knooppunt Zorgen voor 
Elkaar Limburg gaat van 
start, ruim 200 zorg- en 
welzijnscollectieven in 
beeld.

Publicatie ‘Vele wegen 
leiden tot dorpsplannen’ 
verschijnt.

2012 2014 2015 2016

In mei 2002 raakte ik betrokken bij de oprichting van de vereniging kleine kernen 
Limburg. Limburg telde toen 61 dorpsraden waarvan er 17 aangesloten waren 
bij de Landelijke Vereniging Kleine Kernen. Die landelijke vereniging wou naar 
een structuur met provinciale verenigingen, zoals in Friesland en Groningen. 
Op 3 september 2003 werd de VKKL opgericht. Harry Philipsen (Ysselsteyn) 
werd voorzitter. Op 6 oktober 2004 volgde ik hem op. De eerste jaren werd de 
vereniging opgebouwd ondersteund door Sjaak Sluiters (Synthese). De provincie 
subsidieerde de startkosten (sept 2004 - 2006) met € 40.000. Eind 2005 waren 
50 dorpsraden lid nu zijn dat er 113). 

Speerpunten bij de start waren de oprichting van nieuwe dorpsraden en 
Dorpsvisies. De eerste Kleine Kernen Krant verscheen in 2004. In 2005 
was de eerste 2-jaarlijkse dorpendag, vanaf 2014 ingeruild voor regionale 
Inspiratiesessies. In 2006 startte het 2-jaarlijkse Provinciaal PlattelandsParlement. 
De eerste dorpsvisies waren vooral gericht op fysieke leefbaarheid: 
accommodaties, verkeer e.d. Onderwerpen als ontgroening en krimp speelden 
nog geen rol. Later kwam in de dorpsvisies nadruk te liggen op sociale samenhang 
en eigen inzet van de gemeenschap. De VKKL groeide mee. Spirato ondersteunt 
vanaf maart 2011 gemeenschapshuizen, ook in stedelijke wijken. Vanaf februari 
2014 is er veel aandacht voor de Wensbus. Het Knooppunt Zorgen voor Elkaar 
Limburg (november 2015) ondersteunt de beweging van bewonersinitiatieven in 
zorg, welzijn en wonen. 

Gezien de gestage ledengroei is er onverminderd behoefte aan het werk van de  
VKKL en Spirato. De toename van bewonersinitiatieven en zelfsturende gemeen- 
schappen in Limburg roept steeds nieuwe vragen op. Bijvoorbeeld: hoe moet de  
dorpsraad samenwerken met nieuwe bewonersorganisaties zoals dorpscoöperaties, 
zorgcollectieven, vervoersinitiatieven etc. Juist die voortdurende vernieuwing 
maakt dat ik de rol van voorzitter VKKL met veel plezier heb ingevuld. Ik dank alle 
leden, medewerkers en partners voor de mooie samenwerking. Het werk gaat 
door en met Birgit op de Laak krijgt de VKKL een uitstekende nieuwe voorzitter. 

Ben van Essen, oud voorzitter VKKL

Terugblik 14 jaar VKKL

50e Kleine Kernen Krant, 
samengaan VKKL en 
Spirato, VKKL inmiddels 
113 leden, Spirato 180.

2018

Ik heb er zin in…
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Hoe werk ik samen met 
mijn gemeente?
Tips van Ben van Essen
De Algemene Ledenvergadering van 

28 maart werd gecombineerd met een 

workshop ‘overheidsparticipatie’.  

Kort gezegd: een overheid die deelneemt 

aan inwonersinitiatieven. Onze leden 

werken in hun projecten en initiatieven 

vaak samen met gemeenten en andere 

overheden. Maar wat is er nu nodig om 

deze samenwerking te laten slagen?

In algemene zin is het belangrijk dat bewoners-
initiatieven worden (h)erkend door gemeenten. 
Dit betekent dat ze worden gezien als volwaardige 
samenwerkingspartners en op die manier ook het 
gesprek met elkaar wordt gevoerd. Goed om te weten 
hierbij dat zowel gemeenten als inwonersinitiatieven 
hierbij soms zoeken naar hun rol. Samen leren staat 
dan ook centraal. Goed om hierbij te weten is dat er 
hulp is. Dit zou de VKKL kunnen zijn alsook een ander 
ervaren dorp of bijvoorbeeld lokaal opbouwwerk. 

Een aantal concrete tips binnen iedere fase van 
samenwerking met een gemeente: bij de start van 
een samenwerking is het belangrijk om elkaar de 
ruimte geven. Als bewonersinitiatief is het goed om je 

plan uit te werken, maar het nog niet helemaal dicht
te timmeren zodat het plan in samenwerking met de
gemeente nog kan groeien.

Uiteraard is het bij de afronding belangrijk om samen 
de behaalde successen te vieren. Verantwoording 
afleggen naar een gemeente hoort erbij. Dit betekent 
alleen niet dat gemeenten deze verantwoording tot 
een lijdensweg moeten maken.

Een uitgebreid verslag en de presentatie van Ben van 
Essen is terug te vinden op onze website op de pagina 
‘Hoe werk ik samen met mijn gemeente? (ALV VKKL 
en Spirato)’ onder het kopje ‘Bijeenkomsten’.  ■

Colofon
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nieuwsbrief. Op onze website zijn alle uitgaven 
ook digitaal te vinden.

VKKL
Bemmelstraat 2  |  5961 HN Horst
077-3978503  |  info@vkkl.nl  |  www.vkkl.nl

VKKL heeft dit jaar weer een aantal nieuwe leden mogen  
verwelkomen: Dorpsplatform Elsloo, Dorpsraad Nieuw 
Bergen, Steun Sint Martinus Geulle, Buurtvereniging 
Aalbeek, Dorpsplatform Holtum en Stichting Leef 
Linne. Het ledenaantal van de VKKL komt daarmee op 
113 bewonersorganisaties. Ook Spirato heeft er weer 
een aantal leden bij. Via een collectief lidmaatschap 
zijn alle 33 gemeenschapshuizen van de gemeente 
Sittard-Geleen lid geworden. Daarnaast is ook 
Gemeenschapshuis ’t Patronaat Banholt onlangs lid 
geworden. Hiermee komt Spirato op 180 leden. 
Alle nieuwe leden heten we van harte welkom!

Uitgelicht…

■  Per 25 mei is de nieuwe privacywetgeving 
(AVG) van kracht in Nederland. Op onze 
website (www.vkkl) vind je een stappenplan 
met stappen die je moet verzetten om aan de 
nieuwe wetgeving te voldoen.

■  Provincie Limburg stelt subsidie beschikbaar 
voor energiecoöperaties in Limburg. Meer hier- 
over vind je hier: www.limburg.nl/actueel/
nieuws/nieuwsberichten/2018/maart/provincie

■  Op de Algemene Ledenvergadering van  
28 maart gaven leden aan behoefte te hebben 
aan een update van de informatie over de 
herbestemming van kerkgebouwen.  
Daarom werken we momenteel aan een 
publicatie hierover en gaan we hierover  
Oppe Koffie’s organiseren. Wordt vervolgd…

Nieuwe leden

■  De VKKL gaat in samenwerking met Synthese, 
gemeente Peel & Maas, Provincie Limburg, 
Universiteit Maastricht deelnemen aan het  
project ‘Publieke en onderlinge verantwoor-
ding’. Dit omdat we merken dat de huidige 
manier van verantwoording afleggen door een 
bewonersinitiatief bij een gemeente niet meer 
past bij de huidige samenleving. Deze wordt 
vaak ervaren als bureaucratisch en lastig. En hoe 
vind je draagvlak bij je medebewoners? Wordt 
vervolgd… 

■  Kernoverleg Offenbeek (gem. Beesel) ging 
met haar werkgroepen in gesprek over taken, 
rollen en afstemming onderling. De VKKL hielp 
ze een handje op weg door samen met ze een 
bewonersavond vorm te geven.

In het item ‘Uitgelicht’ vindt u kort nieuws vanuit onze vereniging en de provincie
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