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Na drie eerdere succesvolle edities 
organiseerde de Vereniging Kleine Kernen 
Limburg op 16 november voor de vierde 
maal een PlattelandsParlement.  
Onder het motto ‘Welkom in ons dorp!’ 
kwamen leden van Provinciale Staten in 
gesprek met allerlei vertegenwoordigers 
van kleinen kernen in Limburg, zodat  
zij elkaar kunnen informeren over hun 
activiteiten, problemen en ideeën. 

De gemeente Echt-Susteren vormde deze 
editie het decor voor discussies over 
onderwerpen zoals sluiting van scholen, 
het opzetten van zorgcoöperaties en het 
herinrichten van dorpskernen.  
Onder leiding van Karenanne Knopper en 
Johan Hauser gingen initiatiefnemers en 
deskundigen met elkaar in gesprek.  
Het publiek kreeg na deze gesprekken de 
gelegenheid om allerlei vragen te stellen.  
Ook de twee gedeputeerden en zes 
statenleden die aanwezig waren leverden 
actieve bijdragen aan deze gesprekken. 

Februari 2013 - nummer 32

Ter introductie van de gesprekken werden 
drie filmpjes getoond van initiatieven uit 
Heide, Trintelen en Koningsbosch. De filmp-
jes zijn terug te kijken via www.vkkl.nl of de 
QR-codes elders in deze krant.

Durf te vragen en Hulptroepen 
Onder de naam “Durf te vragen”  
(afgeleid van de populaire twitter hashtag 
#durftevragen) konden de aanwezigen 
allerlei vragen stellen of ideeën voor- 
leggen. Daarnaast presenteerden  
‘hulptroepen’ voor bewonersorganisaties 
zich op het PlattelandsParlement.  
Deze hulptroepen bieden op allerlei  
fronten ondersteuning aan initiatieven  
in de kleine kernen. Daarbij kan gedacht 
worden aan fondswerving, procesbe-
geleiding, verenigingsondersteuning of 
verbinding met maatschappelijk betrokken 
ondernemers.
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Welkom in ons dorp!

- vervolg op pagina 3 -

Vierde editie PlattelandsParlement 
toont kracht van actieve bewoners



2
Omgaan met veranderingen…
we doen niets anders
Update VKKL pilot Burgerschap in Krimpregio’s

 

In 2013 willen we dit project 
breder gaan uitrollen over meerdere 

dorpen in de provincie. 
Herkend u zich in de situaties die in 
de pilotdorpen geschetst worden? 

Leven er ook in uw dorp vragen rondom 
mogelijke gevolgen van de veranderde 

bevolkingssamenstelling? 
Of heeft u interesse om vrijwillige 

procesbegeleider te worden? 
Neem dan vrijblijvend 

contact met ons op.

Vorig jaar mei berichtten wij u in de  
Kleine Kernen Krant over de start van  
het project Burgerschap in Krimpregio’s.  
Dit project is erop gericht dorpen te  
ondersteunen in het bewustwordings- 
proces rondom de gevolgen van bevol-
kingskrimp, vergrijzing en ontgroening. 
Inmiddels is er in een half jaar tijd 
al veel gebeurd. Zo hebben we vijf 
dorpen(clusters) bereid gevonden om  
samen met ons te experimenteren op welke  
verschillende manieren we met dit vraag-
stuk kunnen omgaan. Daarnaast hebben  
we een groep enthousiaste mensen  
opgeleid tot vrijwillige procesbegeleider. 
Vijf van hen zijn ondertussen al actief in 
de pilotdorpen.

Toekomst van de school
Verschillende pilotdorpen geven aan na 
te willen denken over de toekomst van de 
school. Kan deze open blijven? Moeten 
we misschien fuseren met het buurdorp? 
Of willen we juist een brede school in het 
dorp? Aan de hand van dit soort vragen 
wordt een open discussie tussen inwoners  
gestimuleerd. In Koningslust speelt bijvoor- 
beeld het thema ‘opgroeien in Koningslust’. 
Wat heeft een opgroeiend kind nodig om 
in een dorp als Koningslust op te kunnen  
groeien? Hoe kunnen we als dorp de 
school ondersteunen in het hoog houden 
van de onderwijskwaliteit? Op onder meer 
deze vragen probeert een werkgroep  
van inwoners antwoorden te vinden en 
discussie in het dorp uit te lokken. 
In Ittervoort/Neeritter zijn ouders van 
basisschoolleerlingen via de social media 
(facebook) inmiddels een discussie gestart 
over de toekomst van het basisonderwijs 
in beide dorpen. Nu hebben beide dorpen 
nog een eigen school. Het schoolbestuur 
kijkt naar de mogelijkheden voor één school  
voor beide plaatsen. De ouders willen 
graag op een open manier meedenken 
over deze fusie. Paralel aan dit proces 
heeft de dorpsraad van Ittervoort in de 
maanden oktober en december gesprekken  
georganiseerd met de verenigingen.  

Hieruit zijn de eerste werkgroepen ont-
staan. Er wordt onder andere nagedacht 
om als verenigingen gezamenlijk op te 
trekken op het gebied van bestuur en 
PR. In Obbicht/Grevenbicht speelt een 
vergelijkbare situatie. Half december heeft 
scholen organisatie Kindante aangegeven 
dat de scholen in Grevenbicht en Obbicht 
in de toekomst mogelijk samengaan in een 
nieuwe school. De dorpsraden van Greven-
bicht en Obbicht proberen daarom hun 
krachten te bundelen om samen een visie 
op de toekomst van hun dorpen te maken. 
Een gezamenlijke toekomst, hoewel dat 
niet altijd even vanzelfsprekend is.  
Op 9 en 16 januari hebben beide dorpen  
bijeenkomsten georganiseerd waar 
inwoners hun visie op de toekomst van 
de dorpen kenbaar konden maken en zich 
hopelijk bereid verklaren daar ook zelf een 
steentje aan bij te dragen. De bijeenkomst 
in Obbicht trok meer dan 200 inwoners.

Het Venrayse kerkdorp Heide (niet onder-
deel van deze pilot) heeft ervaring als dorp 
zonder school. In 2011 werd besloten de 
school te sluiten. Tijdens het Plattelands-
Parlement op 16 november verzorgde 
Heide een workshop, waarbij de dorpsraad 
vooral inging op het proces voorafgaand 
aan de sluiting. Een belangrijk leerpunt 
voor andere dorpen is dat de fase van 
tegenstand en ontkenning een belangrijke 
is. Zonder deze fase zal een dorp veel  
minder snel massaal in actie komen om  
op een voortvarende manier aan de slag  
te gaan met vragen als: ‘Wat gaan we  
met het leegstaande gebouw doen?’ en 
‘Hoe gaan we het leerlingenvervoer naar 
de school in het buurdorp organiseren?’.  

Samenwerken met de buren
Het Zuid-Limburgse dorp Vilt is begin 2012 
gestart met een proces om een dorpsvisie 
op te stellen. Inmiddels is het startdocument  
hiervoor afgerond en hebben alle betrokken  
partijen (inwoners, gemeente, welzijns-
werk) afgesproken samen te werken aan 
het schrijven van de dorpsvisie.  

Vijf werkgroepen gaan hiermee aan de 
slag. In deze dorpsvisie worden ook de 
opgaven rond de demografische verande-
ringen meegenomen. Medio 2013 hoopt 
men de dorpsvisie afgerond te hebben.
In het kader van dit project heeft men in 
Lomm een brede dorpsavond georganiseerd  
waar vooral gesproken werd over de 
toekomst van het verenigingsleven in het 
dorp. Huis van de Sport Limburg heeft  
tijdens deze avond hun krimptool  
www.dokterkrimp.nl, toegepast op de 
voetbalclub en de harmonie. Hieruit bleek 
de afname van het aantal jeugdigen en de 
toename van het aantal ouderen. Ook in 
dit dorp worden werkgroepen samenge-
steld met inwoners, maar ook met mensen 
van buiten, die aan de slag gaan een aan-
tal onderzoeksvragen als ‘Hoe betrek je 
jeugd bij de verenigingen’ en ‘Hoe houden 
we het dorp interessant voor de leeftijd 
van 20-30 jaar?’. 

Medio 2013 hopen wij u de voorlopige 
resultaten in de pilotdorpen te kunnen 
melden. 



Platform voor zorginitiatieven 
Op uitnodiging van de Vereniging Kleine 
Kernen Limburg kwamen op het Plattelands- 
Parlement verschillende zorginitiatieven, 
opgezet vanuit bewoners, bijeen.  
Voor de aanwezige initiatiefnemers een 
goede gelegenheid om elkaar te leren 
kennen, van elkaar te leren en vooral te 
zien dat ze onderdeel vormen van een 
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steeds groter wordende beweging om als 
dorpen zelf zorg te organiseren. Daarnaast 
liet een vertegenwoordiger van Netwerk 
Platteland zien wat er landelijk al gebeurd 
op dit terrein. De VKKL zal binnenkort in 
samenwerking met de zustervereniging in 
Brabant een platform voor bovenstaande 
initiatieven opzetten.

 

Vanuit Dorpsraad Heide waren Maria 
Spee en ik uitgenodigd om aan de tafel 
gesprekken deel te nemen. Het intro-
filmpje was een mooie opzet om het 
dorp Heide te presenteren. Het laat  
zien met welke bedreigingen wij  
geconfronteerd zijn met het sluiten 
van de basisschool in 2011 en hoe we 
die bedreigingen omgezet hebben in 
kansen.

De discussie ging in hoofdzaak over 
welke rol de provincie wil en/ of moet 

spelen in het proces van zelfsturing. De 
moeilijkheid in dit proces is ook wat de 
inwoners van de kleinen kernen verwachten  
van de Provincie Limburg. Er kwamen reac-
ties uit het publiek dat bestuurders verant-
woordelijk zijn om alle basisscholen in de 
dorpen en wijken open te houden. Maar 
ook van dorps- en wijkbewoners die net 
als wij actief middels zelfsturing aan alter-
natieven werken, maar dan bestuurders en 
medewerkers van gemeente en provincie 
tegenkomen die nog moeite hebben met 
het proces van zelfsturing. Dit geeft aan 

dat we nog maar aan het begin staan van 
het kantelingsproces van zelfsturing.

Persoonlijk was het tafelgesprek voor  
Maria en mij een leuke setting om ons 
verhaal en de ervaring van de laatste 
jaren te kunnen presenteren. Tijdens het 
tafelgesprek, maar ook daarna, kwamen 
er interessante discussies met de andere 
gasten. En dit was voor ons ook een van 
de redenen om in Echt aanwezig te zijn. 
Informatie brengen maar ook informatie 
halen.

Tafelgesprek Heide Volgens Martin Peeters van Dorpsraad Heide
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Bekijk de filmpjes vanPPL12 op www.youtube.com/user/VKKLlimburg

Lars Kockelkoren @larskockelkoren

Veel enthousiaste mensen 
gesproken @vkkl bij #ppl12. 
Vanuit samenleving, voor 
samenleving,met en door de 
samenleving
#leefbaarheid #PSLB.

Cor Bosman @Cor_Bosman

Grote opkomst bij het Limburgs 
Plattelands Parlement. 
Leefbaarheid is centraal thema 
wat vele gezichten kent! 
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Het tafelgesprek startte met een filmpje 
en toelichting van het initiatief  “Zorg in 
eigen dorp” van de dorpsraad in Konings-
bosch. De initiatiefnemers stellen zich ten 
doel om ouderen en andere kwetsbare 
dorpsgenoten de mogelijkheid te bieden 
zo lang mogelijk te laten deelnemen aan 
het gemeenschapsleven in Koningsbosch. 
Daarvoor wil de initiatiefgroep een zorg-
coöperatie oprichten die zich gaat toe-
leggen op een dagvoorziening, eetpunt, 
servicediensten maar ook thuiszorg en 
wijkverpleging in het dorp. 

Don van Sambeek haakte daar op in door 
te wijzen op diverse voorbeelden van 
zorgcoöperaties in Brabantse dorpen in de 
regio Eindhoven. Gemeenschappelijk van 
deze initiatieven is dat ze gericht zijn op 
het zolang mogelijk kunnen blijven wonen 
in het eigen dorp en dat de projecten van 
onderop door inwoners worden ontwikkeld  
en beheerd. Het Platform van deze 
Brabantse zorgcoöperaties wil nu ook de 
medewerking van de zorgverzekeraars om-
dat deze initiatieven ook leiden tot minder 
aanspraken op de gezondheidszorg.

Pieter van der Hooft ging in zijn bijdrage 
vooral in op de kracht en kwaliteiten van 
inwoners die in deze zorginitiatieven naar 
voren komen. De afgelopen decennia zijn 
veel taken op het terrein van welzijn en 
zorg overgeheveld naar grote regionale 
instellingen. Gevolg daarvan is dat mensen 
in dorpen en wijken niet meer gewend zijn 
om het heft in handen te nemen op het 
terrein van zorg. 

Gedeputeerde Peter van Dijk benadrukt 
het belang van samenwerking tussen de 
initiatieven van dorpen en de professionele 
instellingen. De Provincie Limburg juicht 
de ontwikkeling toe van kleinschalige 
initiatieven zoals van het “Zorghuus  
Ysselsteyn”, dagvoorzieningen en eettafels.  
De provincie wil de uitwisseling van kennis 
en ervaringen mogelijk maken van Vijlen 
tot en met Ven-Zelderheide. Ook gemeenten 

dienen daarbij betrokken te worden omdat 
die een spilfunctie vervullen in het stimu-
leren van zorgcoöperaties.

Namens de VKKL vertelde Sjaak Sluiters dat  
zich maandelijks een nieuw zorginitiatief  
aanmeldt bij de VKKL voor advies.  
Inwoners in dorpen en wijken maken deze 
plannen ook omdat de kleine kernen niet 
op de agenda staan van de grote maat-
schappelijke instellingen. 

Kennis en ervaringen delen 
Tijdens het gesprek met de aanwezigen in 
de zaal kwamen ook diverse dilemma’s en 
vraagstukken van de initiatiefgroepen naar 
voren. Waar liggen de grenzen van het 
vrijwilligerswerk? Hoe kunnen vrijwilligers 
en beroepskrachten tot goede samen-
werkingsverbanden komen zonder dat de 
professionals het initiatief overnemen? 
Hoe ga je als zorgcoöperatie om met de 
privacy van doelgroepen? Hoe waarborg je 
de continuïteit, zeker nu de initiatieven  
financieel vooral afhankelijk zijn van 
gemeenten? Hoe kun je de talenten en 
kwaliteiten van inwoners mobiliseren?

Geconstateerd werd dat elk dorp en wijk  
de ruimte moet krijgen om op deze vragen 
een antwoord te formuleren. Er is welis-
waar al veel bruikbare kennis en ervaringen  
opgedaan door de bestaande initiatief- 
nemers, maar de situatie in elk dorp en wijk 
is ook weer anders. Je moet voorzichtig 
zijn met het maken van blauwdrukken  
voor zorgcoöperaties. Een conclusie die 
door alle leden van de gesprekstafel werd 
gedeeld is dat er in Limburg een platform 
moet komen waar initiatiefnemers van  
zorginitiatieven terecht kunnen voor  
advies en het delen van kennis en  
ervaringen. De VKKL zegt toe in 2013 te 
starten met dit platform. In samenwerking 
met de Vereniging Kleine Kernen Noord-
Brabant en de Landelijke vereniging Kleine 
Kernen bundelt de VKKL de expertise van 
dorpscoöperaties en zorgcoöperaties in 
het bijzonder. 

Tafelgesprek Koningsbosch

Bekijk de filmpjes vanPPL12 op www.youtube.com/user/VKKLlimburg

Bert Peterse @bertpeterse

Goede disussie gehad over 
zorgin cooperatieve vorm. 
Nu deel van groter netwerk om  
kennis te delen en succesvormen  
te benoemen @vkkl #ppl12. 

Hans Theunissen @hans_teunissen

Erg leerzame middag: #PPL12 in  
Echt #vkkl Veel positieve reactie 
op @zorghuus Ysselsteyn 
gehad. Gaat navolging krijgen in 
andere dorpen!

Ellen Kersten @Menswel_EK

#PPL12  in Echt: mooie 
ontmoeting en veel info 
gedeeld. Fijn om   #Menswel 
tevertegenwoordigen. Zie ook 
l1.nl/nieuws/197003-....
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Media-aandacht 
Het PlattelandsParlement Limburg stond 
volop in de belangstelling van de media. 
Vooruitlopend op de dag verscheen er 
al een interview met voorzitter Ben van 
Essen in Dagblad de Limburger. Op de dag 
zelf waren er verslaggevers van Radio 1  
en regionale omroep L1 aanwezig om een 
reportage te maken. Verwijzingen naar 
deze reportages zijn te vinden op  
www.vkkl.nl. Ook via de nieuwe media, 
voornamelijk Twitter, was het Plattelands-
Parlement te volgen. De berichten via 
Twitter zijn terug te lezen via #PPL12.
Hoewel de media vooral oog had voor  
negatieve ontwikkelingen (‘Limburgse 
platteland loopt langzaam leeg’), kan uit 
de gesprekken op het PlattelandsParlement  
geconcludeerd worden dat er ook veel 
positieve ontwikkelingen gaande zijn op 
het Limburgse platteland. En dat er veel 
dorpsbewoners zijn die zich in willen  
zetten voor de leefbaarheid in hun kern.
In de werkgroep PlattelandsParlement  
namen naast vertegenwoordigers van 
VKKL deel: Ydo Hoeben (dorpsraad Maria 
Hoop), Huub Heijman (gemeente Echt-

Susteren), Peter van Horen (voormalig lid 
Provinciale Staten) en Wim van Osch  
(Koninklijke Nederlandsche Heide- 
maatschappij). VKKL dankt hun voor hun 
tijd, inzet én creatieve inbreng. 

Het PlattelandsParlement Limburg 2012 
werd mede mogelijk gemaakt door  
financiële bijdrage van Provincie Limburg, 
KNHM en de gemeente Echt-Susteren.

Bekijk de filmpjes vanPPL12 op www.youtube.com/user/VKKLlimburg

Math Mennen @MathMennen1

VKKLbedankt,  #PPL12
interessant, leerzaam, 
verbindend.

Marieke Koot @mariekekoot

Wens vanuit de 
deelnemers: bundel de 
zorginitiatieven in een platform 
voor oa kennisuitwisseling 
#ppl12

Karenanna Knopper ging in gesprek met 
Jan Voncken, voorzitter van buurtvereniging  
Trintelen en de jonge architect die het plan 
ontwierp om het dorpsplein te renoveren. 
Duidelijk werd hoe de hele gemeenschap 
betrokken was bij de renovatie. Er kwam 
een planontwerp en de financiering werd 
geregeld. Die financiering was vooral 
gebaseerd op honderden uren vrijwillige 
inzet van dorpsbewoners. Zo kwam een 
plein tot stand waar de hele gemeenschap 
trots op is. En terecht. 
In het tafelgesprek ging het vooral over de 
vraag hoe bewoners in gesprek kunnen 
komen met de gemeente om samen  
plannen te realiseren. Daarvoor is doorzet-
tingsvermogen van de bewoners nodig en  

aan de andere kant ambtenaren die kunnen  
luisteren. Als ambtenaren vertrouwen 
hebben in burgers en samen op zoek 
gaan naar wat wel kan, is er veel mogelijk. 
Wethouder Ton Forschelen van Maasgouw 
vulde dat beeld aan vanuit de rol van de  
gemeente. In Maasgouw is er voor gekozen  
om geen dorpsraden op te richten, maar 
langs andere wegen mee te werken met 
de kracht van bewoners. Bijvoorbeeld 
via verenigingen die goed samenwerken, 
zoals in Thorn.  
 
Ben van Essen schoof aan om vanuit de 
VKKL aan te geven dat ook in gemeen-
schappen waar geen dorpsraad is, er een 
rol kan zijn voor de VKKL om bewoners- 

initiatieven te ondersteunen. Het hebben 
van een dorpsraad of buurtvereniging 
heeft wel het voordeel dat er meer conti-
nuïteit is, waardoor initiatieven sneller tot 
stand kunnen komen. We moeten echter 
niet de fout maken om te denken dat er 
geen burgerkracht is, als er geen dorps-
raad is. Bewoners kunnen zich op heel  
verschillende manieren organiseren rond 
een initiatief. Dat zal in de toekomst nog 
meer nodig zijn. De conclusie van het 
gesprek was, dat Trintelen een prachtig 
voorbeeld is, waar anderen van kunnen  
leren hoe je in goede samenwerking  
met de gemeente een vraagstuk kunt 
oplossen. 

Tafelgesprek Trintelen



Vereniging Spirato presenteert zich aan 
gemeenschapshuizen en gemeenten

Tijdens de startbijeenkomst op 24 oktober  
onderstreepte gedeputeerde Noël Lebens 
het belang van een verbindende vereniging  
voor de bijna 300 gemeenschapsaccommo- 
daties in Limburg die door een zelfstandig 
bestuur van vrijwilligers worden gerund. 
Wethouders en ambtenaren van 14  
Limburgse gemeenten waren naar het 
gloednieuwe gemeenschapshuis in  
Grathem gekomen om zich te infomeren 
over de actuele ontwikkelingen en de  
oprichting van de Limburgse vereniging 
van gemeenschapshuizen, Spirato.  
“Wij willen niet alleen een inspiratiepunt 
zijn voor al die vrijwilligers, ambtenaren 
en bestuurders in Limburg, maar ook een  
kenniscentrum voor gemeenschapshuizen.  
Het probleem in Mook kan de oplossing 
zijn in Eijsden en andersom”, verwoordde 
Frans Heldens, voorzitter Spirato, de doel-
stelling van de nieuwe vereniging.

Regiobijeenkomsten
Na de startbijeenkomst in oktober zijn in 
november 2012 een reeks van regiobijeen-
komsten georganiseerd waarin Spirato 
kennis mocht maken met tientallen  
gemeenschapaccommodaties in Limburg. 
De materie die besturen van gemeenschaps- 
accommodaties voor de kiezen krijgen, is 
zeer divers. De regelgeving wijzigt voort-
durend. Verenigingen en inwoners stellen 
andere eisen aan accommodaties en de 
financiële positie van veel gemeenschaps-
huizen staat onder druk. Tevens kwam 
in de regio’s naar voren dat de situatie 
in elk dorp en buurt zo verschillend is. 

Iedere gemeenschapsaccommodatie heeft 
in de loop der jaren een eigen identiteit 
opgebouwd. “Gelukkig maar” werd er ook 
direct achteraan gezegd.  Maar er zijn ook 
veel thema’s gemeenschappelijk zoals: 
- Wat zijn de diverse soorten vormen voor 

het beheer en het bestuur van gemeen-
schapshuizen?

- Wat zijn andere manieren zijn om de 
exploitatie rond krijgen?

- Hoe kun je inspelen op de veranderende 
behoeften? Bijvoorbeeld door het aan-
bieden van WIFI zodat je een werkplek 
kan creëren voor bijvoorbeeld ZZP’ers.

- Hoe kun je inspelen op de dalende 
inkomsten van de overheid en door bij-
voorbeeld een daling van het ledenaan-
tal in verenigingen?

- Hoe krijg je het dorp of de wijk betrok-
ken bij behoud en vernieuwing van het  
gemeenschapshuis?

- Hoe kun je gemeenschapsaccommoda-
ties verenigen om goede afspraken te 
maken met de gemeente?

- Waar zijn winsten en besparingen te 
behalen met collectieve energie inkoop, 
belastingteruggaaf en aanvragen van 
een ANBI-status?

- Wat gaat de nieuwe Drank & Horeca Wet 
voor de gemeenschapsaccommodaties 
betekenen?

De Vereniging Spirato gaat met deze 
en andere vragen aan de slag en zal in 
samenwerking met de kennis van het lan-
delijk platform Dorpshuizen de gemeenten 
en betreffende besturen van gemeen-
schapshuizen wijzen op de verschillende 
mogelijkheden.

Tijdens de regiobijeenkomst in Midden-
Limburg bleek de behoefte van de 
besturen van de aanwezige gemeen-
schapsaccommodaties zo groot om 
verenigd te worden dat aanwezige wet-
houder Smolenaars direct spijkers met 
koppen heeft geslagen. De Gemeente 
Leudal is de eerste gemeente die collectief 
alle 16 gemeenschapsaccommodaties in 
2013 de mogelijkheid biedt om lid te wor-
den van de Vereniging Spirato.  De leden 
van Spirato krijgen individueel bezoek 
om een inventarisatie te maken van de 
huidige situatie en vraagstukken waar zij 
mee worstelen. Tijdens deze bezoeken zal 

Gemeenschapshuizen Leudal 
collectief lid van Spirato  

extra informatie worden verschaft worden 
over thema’s als:  
-  Het aanvragen van een ANBI-status. 
-  Collectief inkopen van energie. 
-  Het behalen van mogelijk belasting-

voordeel.  
Daarnaast zal er gekeken worden naar het 
collectief belang en hoe deze gemeen-
schapsaccommodaties elkaar in de 
toekomst kunnen versterken. De leden 
kunnen ook gratis gebruik maken van de 
dienstverlening van een inkooporgani-
satie. Bij deze organisatie zijn kosten te 
besparen op diverse gebieden als ener-
gie-, afval- en Buma & Sena-kosten.

6
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StapIN geeft 
warmte en een 
eigen plek aan 
Eller senioren

Donderdag 13 september was het bestuur 
van de VKKL te gast in de Letste Geulde 
in Horst om in gesprek te gaan met de 
dorpsorganisaties in Horst aan de Maas. 
Naast afgevaardigingen vanuit de  
meeste dorpen was ook wethouder  
Loes Wijnhoven aanwezig.

VKKL op bezoek in Horst aan de Maas

Voorzitter Ben van Essen gaf uitleg over 
de werkzaamheden van de VKKL en wat 
ze kan betekenen voor de aangesloten 
dorpsorganisaties. Bram Jacobs, mede-
werker van de VKKL, gaf uitleg over het 
project “Wilde Plannen”. Een project waar 

Bestuur in de regio
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Ell

Portret

Ell is een prachtig dorp gelegen tussen 
Weert en Thorn in de gemeente Leudal.  
Ell telt ruim 1.500 inwoners en kenmerkt 
zich door een rijk en actief verenigingsleven.  
Daarnaast zijn er nog de nodige voor-
zieningen, zoals een basisschool, huis-
artsenpraktijk, gemeenschapshuis, 
busverbindingen, horeca en een aantal 
middenstanders. Mede door de inzet van 
de dorpsraad is het dorp ook een accom-
modatie rijker! 

Al enige tijd komen senioren samen in hun 
inloophuis in het Gemeenschapshuis Ellen- 
hof. Het succes van het inloophuis voor 
ouderen schuilt in de actieve vrijwilligers, 
zelf ook vaak 65-plussers. Er is een grotere 
behoefte samen te zijn, zo is de afgelopen 
periode gebleken. Dat blijkt ook wel uit 
de animo om gebruik te maken van deze 

accommodatie. Het inloophuis werd dit jaar 
officieel in gebruik genomen door wethouder 
Smolenaars van de Gemeente Leudal en 
Louis Heijkers, voorzitter van de Senioren-
vereniging Ell. Het inloophuis kreeg de naam 
StapIN.

Enquête
De Werkgroep Wonen en Woonvoorzieningen  
van de Dorpsraad Ell heeft in maart 2010 
een behoeftepeiling onder de ouderen in Ell 
gehouden. Dit gebeurde in nauwe samen-
werking met de Seniorenvereniging onder 
leden en niet-leden van deze vereniging. De 
peiling ging over allerlei onderwerpen: Is er 
behoefte aan een ontmoetingsplek en een 
eetpunt? Hoe is het gesteld met de informa-
tievoorziening? Wil men extra hulp en meer 
sociale contacten? Naar schatting wonen er 
in Ell zo’n 250 senioren van 60 jaar en ouder. 

Maar liefst 173 enquêteformulieren kwamen 
retour. Het bleek dat een ontmoetingsplek 
en eventueel het opzetten van een eetpunt 
tot de grootste wensen behoorden. Daar is 
nu met de realisatie van het inloophuis een 
goede invulling aangegeven.

Waardering
In december 2011 heeft dit initiatief de 
‘Vrijwilligersspeld’ van de Gemeente Leudal 
toegekend gekregen. De gemeente liet op 
deze manier al haar waardering blijken. 
Wethouder Smolenaars wist het belang van 
het inloophuis heel treffend te noemen:  
“Je komt hier niet alleen voor jezelf, maar  
zeker ook voor een ander”. Sociale relaties 
zijn cruciaal voor het welzijn, het welbevinden  
én voor de gezondheid van ouderen. Dat blijkt  
uit verschillende onderzoeken naar een-
zaamheid onder ouderen. In Ell wordt door 
het in gebruikstellen van het inloophuis 
aandacht aan deze aspecten gegeven.  
Het inloophuis biedt veel mogelijkheden. 
Denk daarbij aan activiteiten, als het samen 
kaarten, koffie drinken, een hapje eten, 
sjoelen, bloemstukken of wenskaarten 
maken. Of gewoon een praatje maken.  
Ook zijn er regelmatig bijeenkomsten 
waarbij aansprekende onderwerpen aanbod 
komen. Zo was er onlangs een presentatie 
over de natuur in Ell en omgeving. 

Meer weten? 
Op de site www.dorpsraadell.nl staan 

onder de rubriek ‘Foto albums’ een 
aantal foto’s van StapIN. Mocht u meer 

informatie willen over dit initiatief 
stuur dan een mailtje met uw vragen 
naar secretariaat@dorpsraadell.nl.

van een kleine kern…

- vervolg op pagina 8 -

- Door Tiny Reijnders
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“Trintelen knapt eigen plein op”, kopte de  
Limburger eind augustus 2012. Zowel in 
de planfase als bij de uitvoering zijn de 
145 bewoners zo veel mogelijk betrokken. 
Door al dat samenwerken is de binding 
tussen de bewoners versterkt en zijn de 
onderlinge contacten nog beter geworden. 
Wat mij betreft is er een prachtig en twee-
ledig resultaat bereikt. Als eerste natuur-
lijk een mooi plein, maar ten tweede en 
even belangrijk als het eerste heeft ook de 
leefbaarheid een flinke boost gekregen. 

Als Vereniging Kleine Kernen Limburg kun-
nen we volgens mij hier iets van leren.  
We hebben namelijk de neiging om ter 
bevordering van de leefbaarheid fors in te  
zetten op dorpsraden en dorpsontwikke-
lingsplannen. Ik weet zeker dat de inwoners  
van menig Zuid-Limburgs dorp hun 
wenkbrauwen fronsen bij het horen van 
al deze grote woorden. Ja, verenigingen 
zoals buurt-, muziek-, sport en weet ik wat 
al niet meer, die zijn er wel. In overvloed 
zelfs. Je kunt gerust spreken van grote 
diversiteit. 

In al deze groepen worden mensen uitge-
daagd om hun talenten te ontdekken en te 
ontwikkelen. Er is sprake van persoonlijke 
groei en heel veel mannen en vrouwen 
nemen hun verantwoordelijkheid als  
bestuurders van al deze verbanden.  
En die dorpsraad dan? Is er dan geen DOP? 
Nee in veel gevallen is die er inderdaad 
niet. Maar sociale cohesie en sociaal kapi-
taal zijn er des te meer. Zelf poneer ik hier 
de stelling dat daar ook geen dorpsraad 

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

voor nodig is. Of met andere woorden,  
als je in deze kernen de leefbaarheid wil 
bevorderen, ga dan geen energie ver- 
spillen om in deze kernen eerst een 
dorpsraad op te richten. Zelfsturing dan? 
In het voorbeeld van Trintelen is hier erg 
duidelijk dat het óók anders kan. 

Ander voorbeeld. Slenaken, zomer 2012, 
in het aangrenzende België zorgde een 
enorme hoosbui voor flinke wateroverlast 
in Slenaken. Hotels liepen onder water en 
de schade was groot. Dorpsraad?  
Wijkraad? Dorpsoverleg? Niet nodig.  
De sociale cohesie in dat dorp was en is  
zó groot dat binnen de kortste keren 
iedereen stond te helpen. Met vereende 
krachten is het dorp schoongemaakt en 
zijn de gedupeerden geholpen.

Mijn stelling is daarom: kijk eerst naar wat 
er in een dorp of kern is, sluit daar bij aan 
en ga niet onnodig veel energie steken 
in het oprichten van een dorpsraad als er 
andere en sterkere verbanden zijn. Ga uit 
van de kracht van mensen, van hun wil 
om samen te werken aan de leefbaarheid 
van hun dorp, gehucht of wijk en pas daar 
je instrument op aan. Een dorpsraad KAN 
een goed middel zijn, maar verwissel nooit 
het middel met het doel.

Alice Frijns-Stassen is sinds 2011 
bestuurslid van de Vereniging Kleine 
Kernen Limburg.

Het doel en de middelen
van het bestuur
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VKKL, 
Bemmelstraat 2, 
5961 HN Horst

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

15 mei 2013
Bestuur in de regio Zuid-Limburg
Locatie nog niet bekend

11 september 2013
Bestuur in de regio Midden-Limburg
Locatie nog niet bekend

23 oktober 2013
Algemene Ledenvergadering
Locatie nog niet bekend

Kijk voor meer informatie op www.vkkl.nl. 

Agenda VKKL

dorpsorganisaties met de jongeren op 
een creatieve manier met elkaar en de 
dorpsraad in gesprek komen en aan de 
slag gaan met het opzetten van projecten 
(meer info via www.wildeplannen.tv).  
Door de dorpsraad Tienray werd nog de 
suggestie aangedragen om als dorpsraad 
een Twitter en Facebookaccount aan te 
maken. Dit werkt in Tienray goed! 
 

Ben van Essen gaf daarna uitleg over het 
project “Burgerschap in krimpregio’s” 
waar op dit moment enkele pilots van zijn 
opgestart in Limburg. Door de aanwezige  
dorpsraden werd aangegeven wat actueel 
is op dit moment in hun dorp. Zo ontstond  
er een levendige discussie over de voor-
zieningen in het dorp, waaronder de 
school, winkels, woningbouw, zorg.  

- vervolg van pagina 7 -

De ontgroening is ook aan Noord-Limburg 
niet voorbijgegaan. Het is een onderwerp 
waar je met het dorp een discussie over 
moet gaan voeren. 
De dorpsraad van Tienray volgen kan via:
 
www.twitter.com/DRTienray 
www.facebook.com/dorpsraad.tienray


