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Meldt u snel aan!
Tegelijk met deze Kleine Kernen Krant  
ontvangt u een uitnodiging voor de Dorpen-
dag 2009. U kunt zich tot 8 juni aanmelden 
via onze website www.vkkl.nl of door het 
antwoordformulier dat bij de uitnodiging 
zit te retourneren naar het secretariaat van 
de Vereniging Kleine Kernen Limburg. 
We verzoeken u bij aanmelding aan te 
geven aan welke workshops of discussies 
uw wilt deelnemen. U kunt hierbij drie 
voorkeuren aangeven. Mede dankzij een 
subsidie van de Provincie Limburg en een 
bijdrage van de gemeente Leudal zijn aan 
deelname geen kosten verbonden.

Deze editie van de Kleine Kernen Krant 
staat in het teken van de Dorpendag 
Limburg op 13 juni in Baexem en kan 
gebruikt worden als programmaboekje. 
Tegelijk met deze krant ontvangt u  
een officiële uitnodiging en aanmeld-
formulier (zie kader).

Kennisuitwisseling centraal
Eens per twee jaar organiseert de  
Vereniging Kleine Kernen Limburg een 
Limburgse Dorpendag. Tijdens deze dag 
staat kennisuitwisseling voor een leefbaar 
platteland centraal. Tijdens de dag kunt  
u uitgebreid van gedachten wisselen  
met leden van andere dorpsraden en 
bewonersorganisaties, vertegenwoordigers 
van gemeenten, provincie en maatschap-
pelijke organisaties. Tevens kunt u kennis 
nemen van tal van ontwikkelingen in de 
Limburgse kleine kernen. 

Gevarieerd programma
Hiervoor heeft de Vereniging Kleine 
Kernen Limburg weer een gevarieerd 
programma van workshops en discus-
sies samengesteld. In enkele workshops 
worden nieuwe concepten op het gebied 
van zorg en welzijn gepresenteerd, zoals 
de projecten Schouw op Zorg in Vijlen en 
Zorgplein in de gemeente Leudal. 
Daarnaast is er ook ruim aandacht voor 
projecten die een sterk verenigingsleven 
ten doel hebben, zoals de Vereniging van 
de Toekomst en de Verenigingscoach. 
Speciale aandacht vraagt ook het project 
Kleur in Castenray, een project voor en 
door jongeren opgezet.

Ook ruimte voor discussie
In de discussies zal worden gesproken 
over enkele thema’s die van grote invloed 
zijn op de toekomst van leefbaarheid  
in de kleine kernen. Een van deze onder-
werpen is bevolkingskrimp, nu al heel 
voelbaar in Zuid-Limburg maar straks  
ook in andere delen van Limburg. 
Daarnaast zal gesproken worden over 
actief burgerschap. Welke rol spelen 
burgers bij het leefbaar houden van hun 
woonomgeving.

Informatiemarkt
Daarnaast is er wederom een informatie-
markt waar tal van organisaties die zich 
inzetten voor een leefbaar platteland  
vertegenwoordigd zijn met een kraampje. 
Tijdens de ontvangst en de lunch is er 
ruim de tijd om langs de kraampjes te 
lopen om informatie in te winnen en  
contacten te leggen.
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Net als bij voorgaande edities vormen 
workshops een belangrijk deel van 
het programma tijdens de Dorpendag 
Limburg. Rond negen actuele thema’s 
hebben we ervaringsdeskundigen bereid 
gevonden om hun ervaringen met u te 
delen. In tegenstelling tot andere jaren 
zijn er ditmaal ook drie discussiegroepen, 
waarin thema’s behandeld worden die 
van grote invloed zijn op de toekomst van 
leefbaarheid in de kleine kernen. Op de 
volgende pagina’s vindt u een overzicht 
van de workshops en discussies.

Workshop 1
Gemeenschapszorg Vijlen
door Jean Vroemen, Dorpscommissie Vijlen

In Vijlen is een werkgroep Gemeenschaps-
zorg actief. De werkgroep is een initiatief 
van de Dorpscommissie Vijlen en bestaat 
uit 10 enthousiaste mensen. Zij voeren 
ondermeer een “Schouw op zorg” uit.  
Een activiteit waarbij op straatniveau 
gekeken wordt welke inwoners van Vijlen 
(tijdelijk) hulp of ondersteuning nodig 
hebben en welke vrijwilligers hulp en 
ondersteuning kunnen bieden. Vervolgens 
brengen zij hulpvragers en vrijwilligers 
met elkaar in contact. De hulp en onder-
steuning die geboden wordt is aanvullend 
op de professionele zorg. Daarnaast wor-
den door de werkgroep Gemeenschaps-
zorg nog diverse andere activiteiten in het 
kader van “Zorg voor elkaar” uitgevoerd.

Tijdens de workshop zal de aanpak in 
Vijlen worden toegelicht en zal met de 
deelnemers ondermeer nader worden 
ingegaan op:
•  Factoren die het slagen van (het opzetten 

van) Gemeenschapszorg bepalen.
•  Bestaande initiatieven in andere dorpen.
•  Opties voor het opstarten van nieuwe 

initiatieven. 
•  Mogelijk oprichten van een contactgroep 

Gemeenschapszorg binnen de VKKL.

Workshop 2
Zorgplein Leudal
door Thomas Tan, ASQ Group

De afgelopen jaren is de druk op het 
|voorzieningenniveau van de kleine 
kernen sterk toegenomen. Steeds meer 
voorzieningen, zoals scholen, winkels 
en zorgvoorzieningen zijn verdwenen of 

Workshops en discussies 
Dorpendag Limburg 2009

Programma Dorpendag Limburg 2009
9.30 uur  Ontvangst / informatiemarkt

10.00 uur   Opening door Ben van Essen,  
voorzitter VKKL 

10.05 uur  Welkom door wethouder Jeurgens, 
gemeente Leudal

10.15 uur  Inleiding provincie door  
gedeputeerde Wolfs

10.25 uur  Toelichting programma workshops

10.30 uur Workshopronde 1

12.00 uur Lunch / informatiemarkt

13.30 uur  Workshopronde 2

15.00 uur  Plenaire terugkoppeling met  
reactie deelnemers

15.30 uur Afsluiting

Met de beeldverbinding in Kernpunt Neer wordt de afstand tot dienstverleners kleiner.
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worden bedreigd met sluiting. Voor tal van 
deze voorzieningen is men aangewezen 
op de aanwezigheid van een grotere  
kern in de regio. Voor de ouderen en 
hulpbehoevenden, die in hun mobiliteit 
beperkt zijn, is deze reis niet zo vanzelf-
sprekend en is het daarom van belang  
dat de voorzieningen in het eigen dorp 
aanwezig zijn en vooral blijven.
In de gemeente Leudal wordt daarom 
geëxperimenteerd met het concept  
Zorgplein, waarin tal van aanbieders van 
diensten en (zorg)voorzieningen en de 
gemeente Leudal samenwerken. 
Een concreet voorbeeld is het Kern-
punt Neer, een servicepunt dat als loket 
optreedt voor deze aanbieders. In het 
kernpunt vormen enkele vrijwilligers  
het eerste aanspreekpunt voor tal van 
hulpvragen vanuit het dorp. Daarnaast 
is er de mogelijkheid om via een digitale 
beeldverbinding rechtstreeks in contact te 
komen met medewerkers van de deelne-
mende organisaties. Elders in deze Kleine 
Kernen Krant vindt u meer informatie 
over het project Kernpunt Neer.

Workshop 3
Landschap op de lokale agenda
door Gertjan van Elk en Jan Kluskens, IKL

Natuur en landschap staan in de belang-
stelling. Maar de zorg voor het landschap 
in de buitengebieden komt niet vanzelf  
tot stand. Sommige mensen hebben  
individuele plannen met een erf, of een 
plan voor de verbetering van de ontsluiting 
van het buitengebied. Anderen bedenken 
plannen in groepsverband, bijvoorbeeld in 
het kader van Dorpsontwikkelingsplannen. 
Vaak weten mensen van elkaar niet wat 
ze willen. Vaak schort het ook aan infor-
matie en middelen om concreet over te 
gaan tot actie. Dat is jammer, want de 
betrokkenheid van lokale mensen bij het 

groene erfgoed in de directe leefomgeving 
kan een belangrijke stimulans zijn voor de 
leefbaarheid van een gebied. IKL, Instand-
houding Kleine Landschapselementen, 
stimuleert deze initiatieven en onder-
steunt de uitvoering van projecten. Het 
project Dorpen in het groen is daarbij een 
voorbeeld. Maar dat geldt evenzeer voor 
de Ommetjes rond het dorp. Of herstel-
projecten in de cultuurhistorische sfeer of 
de wijze waarop bewoners zich inzetten 
voor de uitbouw van adoptieprojecten of 
maatschappelijke stages.

Workshop 4
Bouwen in eigen beheer in de 
praktijk
door Caroline Derks, gemeente Helden en  
ervaringsdeskundigen uit Beringe en Eghel

Woningbouw is een belangrijk aandachts-
punt van dorpsraden omdat het gebrek 
aan voldoende woningen voor starters en 
senioren de leefbaarheid in kleine kernen 
steeds vaker onder druk zet. Bouwen in 
eigen beheer, een vorm van woningbouw 
waarbij toekomstige bewoners gezamen-

lijk optreden als opdrachtgever voor de 
bouw van hun eigen nieuwbouwwoning, 
wordt in steeds meer dorpen gezien als 
alternatief om betaalbare woningen te 
bouwen. Ook de provincie ziet kansen 
voor Bouwen in eigen beheer, ook wel 
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 
genoemd, en ondersteunt initiatieven 
daartoe met een stimuleringssubsidie 
bedoeld voor de aanloopkosten.
Inmiddels is in verschillende dorpen in 
Noord- en Midden-Limburg, overigens  
met wisselend succes, ervaring opgedaan 
met de praktijk van Bouwen in Eigen 
Beheer. Initiatiefnemers in Beringe  
hebben onlangs hun eerste succes mogen 
vieren. De bouw heeft het hoogste punt 
bereikt. Maar daar is een intensieve tijd 
van voorbereiding aan vooraf gegaan. 
De ervaringen uit de praktijk zullen  
tijdens deze workshop centraal staan.

Workshop 5
Vereniging van de Toekomst
door Huis voor de Sport

Het verenigingsleven staat onder druk. 
Maatschappelijke veranderingen liggen 
daaraan ten grondslag. Individualisering 
van de maatschappij en het daarbij beho-
rende consumptiegedrag zorgen voor een 
andere beleving van het verenigingsleven. 
De wensen en behoeften veranderen en 
ook de vrijwillige inzet van mensen voor 
de gemeenschap verandert. Het Huis voor 
de Sport heeft een methodiek ontwik-
kelt die (vaak samen met een dorpsraad) 
ervoor zorgt dat verenigingen de krachten 
bundelen en zich samen inzetten voor de 
leefbaarheid in de kern.
 
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat  
verenigingen sterk en vitaal blijven en 
hun maatschappelijke rol blijven vervul-
len zodat de leefbaarheid en onderlinge 
betrokkenheid in de kernen op peil blijft. 
Welke rol kan een dorpsraad hierin spelen? 
Het Huis voor de Sport is op bijna 30  
plekken in Limburg actief met het project 
Vereniging van de Toekomst.

Holle wegen, zoals hier in Jabeek, zijn beeldbepalende elementen in het Limburgse landschap.

Het hoogste punt van het project Bouwen in eigen beheer Beringe is eind april bereikt.



Workshop 6
Verenigingscoach
door Huis voor de Sport, Gemeente Maasgouw

Ook gemeenten zoeken oplossingen om 
een sterk en divers verenigingsleven te 
kunnen behouden. In het kader van de 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
(WMO) ontwikkelen gemeenten beleid 
voor de ondersteuning van vrijwilligers en 
vrijwilligersorganisaties. 
De gemeente Maasgouw heeft per 1 april 
2009 een verenigingscoach aangesteld  
die als aanjager en spin in het web  
fungeert bij alle initiatieven die te maken 
hebben met het behoud van vrijwilligers-
organisaties en vernieuwing van sociale 
structuren. Deze verenigingscoach zal een 
belangrijke tussenpersoon vormen tussen 
gemeente en verenigingen. 

De verenigingen kunnen in de toekomst 
bij de verenigingscoach aankloppen met 
vraagstukken als: Hoe werf en behoud  
ik vrijwilligers? Heeft de vereniging recht 
op subsidie? En hoe krijg ik inzicht in  
(de knelpunten van) de processen en 
structuren van mijn vereniging?

Workshop 7
Kleur in Castenray
door Stan Vullings, commissie Kleur in  
Castenray

De commissie Kleur in Castenray, een 
werkgroep van vier jongeren en twee 
leden van de dorpsraad, streeft ernaar 
om het dorp samen met de jongeren 
‘kleurrijker’ te maken.  Onlangs heeft de 
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werkgroep haar eerste project afgerond. 
Samen met twintig jongeren, in de leef-
tijd van veertien tot en met twintig jaar 
en een kunstenaar, heeft de werkgroep 
met behulp van graffiti een fietstunneltje 
verfraaid. De groep heeft twee dagen in de 
kerstvakantie uitgetrokken om flink aan 
de slag te gaan. Na wat instructies van de 
kunstenaar konden de jongeren zich met 
allerlei verschillende kleuren spuitenbus-
sen uitleven op het maken van hun enige 
kunstwerk. 

De commissie Kleur in Castenray zal haar 
project toelichten en aangeven op welke 
manieren ze in de toekomst de jeugd 
bij allerlei activiteiten en projecten wil 
betrekken.

Workshop 8
Dorpsplannen maken
door Ger Verdonschot, Stichting Vitaal Kapitaal

De afgelopen jaren zijn al ruim 50  
dorpsplannen gemaakt door en voor de 
Limburgse dorpen. Deze dorpsplannen 
geven een goed beeld van hoe bewoners 
denken over de toekomst in hun dorp, 
vanuit alle dimensies van leefbaarheid. 
Naast een visie op de toekomst, bevat-
ten veel dorpsplannen ook een agenda 
met concrete projecten. Een dorpsplan 
is daarmee een belangrijke leidraad voor 
de ontwikkeling van het dorp geworden, 
dé agenda voor de toekomst. Ook steeds 
meer gemeenten zien het belang in van 
deze manier van bewonersparticipatie en 
beleidsontwikkeling en maken op basis 
van de dorpsplannen afspraken over de 
uitvoering van projecten en integratie in 
het gemeentelijk beleid.

Er zijn echter nog veel dorpen waar geen 
dorpsplan is opgesteld, of waar nu de  
eerste initiatieven van de grond komen.  
Tijdens deze workshop zal ingegaan 
worden op de diverse methoden om een 
dorpsplan te maken. Vragen die daarbij 
aan de orde komen zijn: Hoe betrekken 
we de bewoners bij het maken van de 
plannen? Welke methoden zijn er om de 
ideeën en wensen in beeld te brengen? 
Hoe zetten we deze ideeën en wensen om 
in realistische en uitvoerbare projecten? 
Met welke organisaties moeten we daar-
voor samenwerken? En hoe garanderen 
we een succesvolle uitvoering?

Workshop 9
Kermis Kleine Kernen
door Gemeenschapsraad Heibloem

Steeds meer kleine kernen hebben moeite 
om hun kermis te behouden. Het is een 
onderwerp dat regelmatig op de agenda 
van de Limburgse dorpsraden staat. In 
veel dorpen loopt het aantal attracties 
terug. Dit heeft verschillende redenen.  
Het is voor de ondernemers steeds  
moeilijker om een inkomen te halen uit 
de kleine dorpskermissen. 
Ook het aantal bezoekers lijkt terug te 
lopen. Daarnaast rijzen er ook steeds 
meer problemen rond vergunningen en 
locaties. En dat terwijl de kermis een 
belangrijke sociale functie in de kleine 
kernen heeft.

In Heibloem zijn enkele initiatiefnemers 
opgestaan om de kermis een nieuwe 
impuls te geven. Nieuwe activiteiten 
gekoppeld aan de kermis moeten er voor 
zorgen dat er weer meer belangstelling 

Graffiti kan ook bewust door jongeren gebruikt worden om een fietstunnetje in Castenray te verfraaien.
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ontstaat. In deze workshop zullen de 
problemen rond de kermissen in kleine 
kernen besproken worden en gezamenlijk 
naar oplossingen worden gezocht.

Workshop 10
Bevolkingskrimp in Limburg 
(discussie)
door Ben van Essen, Vereniging Kleine Kernen 
Limburg

Vergrijzing en de terugloop van het  
aantal inwoners in dorpen en buurten, 
veroorzaakt indringende vraagstukken. 
Naast terugloop van voorzieningen zoals 
basisonderwijs en verenigingsleven, zijn 
ook positieve ontwikkelingen mogelijk 
zoals verminderde druk op het buitenge-
bied en een woningmarkt die bereikbaar 
wordt voor starters.

De dorpen in Zuid-Limburg hebben al 
enige jaren nadrukkelijk te maken met 
bevolkingskrimp. In het midden en  
noorden van de provincie is deze ontwik-
keling nog niet zo zichtbaar, maar ook 
daar zal krimp van het aantal inwoners  
in de komende jaren gaan intreden. 
Wat betekent dit voor de leefbaarheid in 
de kleine kernen? Hoe kunnen de dorpen, 
samen met overheden en andere organi-
saties, inspelen op deze ontwikkeling?

Workshop 11
Actief Burgerschap / Zelfsturing 
(discussie)
door Rinus Janssen, Vereniging Kleine Kernen 
Limburg en Joop Verhulst, Dorpsraad Itteren

In Limburg wordt de komende jaren geïn-
vesteerd in het proces van zelfsturing door 
bewoners. Daarmee wordt gedoeld op een 
nieuwe fase in de ontwikkeling van actief 
burgerschap. Bij zelfsturing zijn de inwo-
ners leidend en worden zij zelf in de gele-
genheid gesteld om inhoud te geven aan 
het leven en wonen in hun dorp of wijk. 
In de gemeente Helden is de afgelopen 
jaren al veel ervaring opgedaan met het 
begrip zelfsturing. Maar willen bewoners 
wel meer zeggenschap over hun leefomge-
ving? Zijn ze bereid om zelf de handen uit 
de mouwen te steken en het initiatief over 
te nemen? En wat betekent zelfsturing en 
actief burgerschap voor de rol van dorpsra-
den, of de overheid? Kortom, wat betekent 
wonen in een kleine kern in de toekomst?

Workshop 12
Steunpunt Gemeenschaps-
accommodaties (discussie)
door Sjaak Sluiters, Vereniging Kleine Kernen 
Limburg en Piet Selen, Gemeenschapshuis  
De Torrekoel

Door de VKKL zijn 124 gemeenschaps-
accommodaties in de kleine kernen van 
Limburg geïnventariseerd. Het overgrote 
deel van deze gemeenschapshuizen draait 
uitsluitend op vrijwilligers. Ook de bouw 
van de accommodatie is altijd tot stand 
gekomen met inzet en zelfwerkzaamheid 
van het dorp. De gemeenschapsaccommo-
daties in dorpen worden veelal beheerd 
en geëxploiteerd door zelfstandige stich-
tingen die veelal de verantwoordelijkheid 
hebben voor één accommodatie. Dit zijn 
de zogenaamde éénpitters. De taak voor 
deze stichtingen is steeds moeilijker 
geworden.

Goed functionerende gemeenschaps- 
huizen zijn de basis voor een bloeiend 
verenigingsleven en voorzieningenniveau 
in dorpen en buurten. Daarom wil de 
VKKL een Steunpunt Gemeenschaps-
accommodaties Limburg opzetten. 
Door dit Steunpunt wordt ondersteuning 
geboden aan vrijwilligers van gemeen-
schapsaccommodaties bij het beheer en 
bij de ontwikkeling van nieuwe taken en 
activiteiten van het gemeenschapshuis. 
Tijdens deze discussie willen we met u 
van gedachte wisselen over rol en taken 
van het Steunpunt gemeenschapsaccom-
modaties.

Steeds meer dorpen maken een eigen dorpsplan, ook wel Dorpsontwikkelingsplan genoemd.
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Identiteit is een belangrijke pijler van  
de leefbaarheid in een kleine kern. 
De identiteit wordt mede bepaald door 
de lokale geschiedenis en gebruiken. In 
Ven-Zelderheide, een dorp in de gemeente 
Gennep op de grens met Duitsland, is in 
2007 een werkgroep gestart met als doel 
om de belangstelling voor eigen volk, 
streek, gebruiken en historische waarden 
te bevorderen. 

Samenwerking met dorpsraad
De werkgroep is onderdeel van de dorps-
raad die sinds twee jaar actief is in 
Ven-Zelderheide en sluit met haar werk-
zaamheden aan bij de thema’s die de 
dorpsraad in 2007 heeft vastgelegd in het 
Dorpsontwikkelingsplan. Mede met behulp 
van zogenaamde DOP-gelden van de 
gemeente heeft de werkgroep inmiddels 
haar eerste activiteiten kunnen opzetten.

Fotoboek
De werkgroep is begonnen met het  
uitgeven van een fotoboek, waarin foto’s 

geplaatst zijn van mensen die 60 jaar 
of ouder zijn. Aan een tweede fotoboek 
wordt gewerkt en er zal  nog een boek 
gemaakt gaan worden met bijnamen en 
dialectwoorden. Ook is er een fototen-
toonstelling gerealiseerd in de hal van het 
gemeenschapshuis, waar veel positieve 
reacties op komen. Het voornemen is om 
elk jaar andere oude foto’s te tonen, zodat 
er telkens iets nieuws te zien zal zijn. 
De foto’s zijn ook te zien op de website 
www.ven-zelderheide.nl.

Film en Historisch café
Daarnaast zijn diverse filmopnames 
gemaakt van oudere inwoners van het 
Ven die veel verteld hebben over het 
totale dorpsgebeuren van vroeger, o.a. 
de evacuatie en oorlog, het boerenleven, 
de winkels in het dorp, de school, kerk 
en kermis. De opnames worden gebruikt 
voor het maken van thema-afleveringen 
tijdens het Historisch café. Er zijn inmid-
dels al drie edities van het Historisch café 
georganiseerd, die allen druk bezocht 

waren. Vooral bij de thema’s ‘’Evacuatie 
en Oorlog” en “Boerenleven” kwamen veel 
verhalen los.

De werkgroep wil een ook dvd maken met 
als onderwerp “Ven-Zelderheide het hele 
jaar rond”. Dit betreft dan de activiteiten 
in de huidige tijd, zoals de school, bedrij-
ven, de kerk, de natuur en activiteiten van 
verenigingen. Er is een mogelijkheid om 
oude 8 mm films over te zetten op dvd, 
daarom wil de werkgroep deze oude films 
graag verzamelen. 

Met bovenstaande activiteiten probeert 
de werkgroep zoveel mogelijk informatie 
over het verleden en het heden van  
Ven-Zelderheide voor het nageslacht  
vast te leggen. 
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Jeanne van Oosterhout, 
telefoon 0485-518027.

Jeanne van Oosterhout is lid van de werkgroep 
Historie en van de Dorpsraad Ven-Zelderheide.

Werkgroep  
“Historie 
Ven-Zelderheide”
● DOOR JEANNE VAN OOsTERHOuT

Onlangs hebben inwoners van Jabeek, 
gemeente Schinnen, gesproken over 
verbetering en verfraaiing van het 
landschap in Jabeek. En het zal niet 
alleen bij praten blijven. Er is € 65.000,= 
beschikbaar voor uitvoering. Met steun 
van de gemeente Onderbanken, de pro-
vincie Limburg en Europa organiseerde 
de stichting Instandhouding Kleine 
Landschapselementen (IKL) en de  
Vereniging Kleine Kernen Limburg 

Inwoners van Jabeek zelf aan zet
Jabeek één van twaalf pilots Dorpen in het Groen

(VKKL) op 21 maart de eerste Land-
schapstop in Jabeek. 

Landschap in kaart
In de ochtend brachten de aanwezige 
inwoners van Jabeek het landschap in 
kaart. Wat zien we als we rondkijken 
tijdens een wandeling? We willen de 
karakteristieken van Jabeek te pakken 
krijgen. Dan pas gaan we het landschap 
waarderen. In de namiddag werden 
wensen en ideeën van de inwoners ver-
zameld. Hoe houden we de ruimte rond 
het dorp en het zicht op de kerktoren 
open? Waar willen we hoogstamboom-
gaarden aanplanten? Kunnen herden-
kingsbomen de band tussen mens en 
natuur versterken? Zijn er wandelpaden 
nodig of juist niet? Missen we markante 
bomen of staan ze in de weg? Is er wel 
water zichtbaar in het landschap? Kan 
dat ene verhaal misschien zichtbaar 
worden in het landschap?

Bindend element
In samenwerking met de VKKL werd 
ook bekeken of het landschap als  
bindend element voor het dorp gezien 
kan worden. In Jabeek is namelijk nog 
geen bewonersorganisatie actief.  
Een kleine werkgroep zal de aangedra-
gen projecten beoordelen en verder 
ter uitvoering voorbereiden. Want zo’n 
inspirerende dag moet natuurlijk een 
vervolg krijgen in de uitvoering van 
concrete projecten. En wellicht leidt  
dit ook tot andere initiatieven binnen 
het dorp.

Het project Dorpen in het Groen wordt 
momenteel in 12 Limburgse kleine  
kernen uitgevoerd. Meer informatie 
over dit project en over verbetering en 
verfraaiing van landschappen in het 
algemeen kunt u inwinnen bij stichting 
IKL, telefoon 0475-386430 of op  
www.ikl.nl.
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Met het loslaten van een groep post-
duiven, zoals lang geleden over afstand 
gecommuniceerd werd, en met één druk 
op de knop, symbool voor de huidige  
techniek, is op woensdag 21 januari jl. 
onder grote belangstelling het Kernpunt 
Neer officieel geopend. Vanaf nu kunnen 
de inwoners van Neer voor informatie over 
hun bankzaken, vragen aan de gemeente 
of voor bijvoorbeeld het aanvragen van 
thuiszorg bij hun eigen Kernpunt terecht. 
In een uniek samenwerkingsverband  
bieden de Gemeente Leudal, Rabobank 
Maas en Leudal en de zorgaanbieder  
Stichting Land van Horne, hun diensten 
gezamenlijk in Neer aan. Het Kernpunt 
Neer is een onderdeel van Zorgplein  
Leudal van de ASQ Group en gaat de 
komende 6 maanden in Neer proefdraaien. 

Dichtbij de mensen
“Voor ons was het direct duidelijk, hier 
doen wij aan mee!”, aldus Huub van  
Bogget wethouder van de Gemeente  
Leudal. “Wat ons betreft komt alles samen 
in het Kernpunt!”
“Wij blijven graag dichtbij onze klanten, 
op een moderne manier. Deze samen-
werking is een bundeling van krachten 
met eenzelfde filosofie”, sprak Daphne 
Houtman van Rabobank Maas en Leudal. 
“Dat kan nu door de komst van het  
Kernpunt.” 
Léon Wijers clusterdirecteur Stichting 
Land van Horne motiveert hun deelname 
als volgt: “Wij bieden vertrouwde zorg, 
bij de mensen in de buurt en op ieder 
moment van de dag. Het Kernpunt is laag-
drempelig en je loopt er zo even binnen!”

Kernpunt Neer geopend!
Loket moet bereikbaarheid  
voorzieningen vergroten 

Toekomstplannen
“Wat ons betreft blijft het niet bij dit  
ene Kernpunt”, aldus Ton Donders van  
de ASQ Group. “Het is de bedoeling dat in  
alle kernen van de Gemeente Leudal 
Kernpunten geopend worden. Ook het 
aantal deelnemers willen wij uitbreiden. 
De combinatie van diensten en de wijze 
waarop deze worden aangeboden is  
bijzonder. We brengen verschillende 
partijen bij elkaar die een gezamenlijk 
doel nastreven: service blijven aanbieden 
dichtbij de klant, juist ook in de kleinere 
dorpen! Hiermee hebben we samen een 
fantastische formule in handen.” 

Het Kernpunt Neer, ‘Midden in de  
samenleving!’ 
Informatie over gemeentelijke diensten? 
Meer over bankzaken weten? Of thuiszorg 
regelen? Dat is in Neer allemaal mogelijk 
bij het Kernpunt! Op een centraal gelegen 
locatie midden in het dorp kan iedereen 
voor diverse diensten terecht. Basis voor 
het Kernpunt is de medewerker die  
speciaal is opgeleid en getraind om de 
meest voorkomende vragen te beantwoor-
den. Met andere vragen kan men via een 
live beeldverbinding rechtstreeks praten 
met een medewerker van de Gemeente 
Leudal, Rabobank Maas en Leudal of van 
de Stichting Land van Horne. 
Alle partijen hechten grote waarde aan 
het persoonlijke contact en het blijven 
bieden van goede service en staan  
daarmee midden in de samenleving! 

Na het slagen van de project zal het  
aantal aanbieders en diensten nog verder 
worden uitgebreid. Kijk voor meer  
informatie op www.zorgpleinleudal.nl.

Netwerk  
“Schouw op Zorg” 
actief in Vijlen
Tijdens een bijeenkomst over de leef-
baarheid in Vijlen in oktober 2007 is het 
idee ontstaan voor “Schouw op zorg”.  
Er werd op deze bijeenkomst aange-
geven dat het belangrijk is om zicht te 
hebben of er inwoners zijn die (tijdelijk) 
hulp of ondersteuning nodig hebben, en 
op deze hulpvraag actief in te springen. 
Dit signaal is door de Dorpscommissie 
serieus genomen en er is een werkgroep 
opgericht.

Peiling naar hulpbehoefte
In april 2008 is de eerste peiling gehouden 
naar de hulpbehoefte. Uit deze peiling 
bleek dat er al veel zorg voor elkaar is  
in het dorp. Familie of buurtbewoners  
verlenen al hulp of ondersteuning.  
Verder hebben enkele mensen ook  
kenbaar gemaakt dat ze ondersteuning 
op diverse terreinen willen hebben. 
Tevens bleek er uit de peiling dat er ook 
inwoners waren die aangaven wel hulp 
en ondersteuning te willen bieden in  
het kader van Schouw op Zorg. De leden 
van de werkgroep hebben deze mensen 
persoonlijk benaderd. Daar waar om 
hulp werd gevraagd, is deze aangeboden. 
In mei 2009 zal er, ditmaal huis aan huis, 
wederom een behoeftepeiling worden 
uitgevoerd.

Netwerkkaart
Binnenkort zullen alle inwoners van 
Vijlen een netwerkkaart in hun brieven-
bus vinden met hierop alle leden van 
het “Netwerk schouw op zorg”. Door het 
verspreiden van de netwerkkaart weten 
de inwoners van Vijlen wie de leden zijn 
van het netwerk “Schouw op Zorg”. Als 
er een hulpbehoefte is of men wil zich 
inzetten als vrijwilliger, kan er gebruik 
gemaakt worden van de contactgegevens 
op deze kaart. Er kan zo op straatniveau 
bekeken worden welke inwoners van 
Vijlen (tijdelijk) hulp of ondersteuning 
nodig hebben en welke vrijwilligers  
die hulp en ondersteuning kunnen  
bieden. Vervolgens worden hulpvragers 
en vrijwilligers met elkaar in contact 
gebracht. De hulp en ondersteuning die 
geboden kan worden is aanvullend op  
de professionele zorg. De netwerkkaart 
is mede mogelijk gemaakt door de  
Evenementencommissie Vijlen.

Nadere informatie over dit initiatief  
kan worden ingewonnen bij  
Nicole Quaedackers, lid van de  
werkgroep Schouw op Zorg Vijlen,  
via telefoonnummer 043-3065202.
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Voor de ondersteuning van bewoners- 
initiatieven in kleine kernen gaan de  
Vereniging Kleine Kernen Limburg en 
Koninklijke Nederlandsche HeideMaat-
schappij (www.knhm.nl) de komende jaren 
samenwerken. Ter gelegenheid van de uit-
reiking van de prijzen “Kern met Pit” werd 
op 8 april om 14.00 uur in het Gouverne-
ment te Maastricht onder toeziend oog 
van de leden van 26 initiatiefgroepen en 
gedeputeerde Noël Lebens de strategische 
alliantie door beide besturen getekend. 

Steeds meer bewonersinitiatieven in 
Limburg 
In steeds meer dorpen gaan bewoners aan 
de slag met plannen voor multifunctionele 
gemeenschapshuizen, speeltuinen, ver-
fraaiing van dorpsplein, dorpsommetjes, 
woonprojecten en vele andere voorzienin-
gen. Deze initiatiefnemers hebben vaak 
behoefte aan een steuntje in de rug en 
uitwisseling van ervaringen met bewo-
nersgroepen in andere Limburgse dorpen. 
De VKKL en KNHM komen elkaar regel-
matig tegen in de ondersteuning van deze 

bewonersgroepen. Door beide organisaties 
wordt ook al enige jaren samengewerkt en 
de alliantie is een logische vervolgstap. 

Zelfsturing bewoners en bevolkingskrimp 
De samenwerking zal zich concentreren 
rond de thema’s van zelfsturing door 
bewoners en de kansen en bedreigingen 
van bevolkingskrimp. In Limburg wordt de 
komende jaren geïnvesteerd in het proces 
van zelfsturing door bewoners. Daarmee 
wordt gedoeld op een nieuwe fase in de 

ontwikkeling van actief burgerschap.  
Bij zelfsturing zijn de inwoners leidend  
en worden zij in de gelegenheid gesteld 
om inhoud te geven aan het leven en 
wonen in hun dorp of wijk. De VKKL  
en KNHM willen de ontwikkeling van 
zelfsturing in Limburgse gemeenten en 
dorpen stimuleren. 
Vergrijzing en de terugloop van het 
aantal inwoners in dorpen en buurten, 
veroorzaakt indringende vraagstukken. 
Beide organisaties is het opgevallen dat 
bewoners nog nauwelijks meedoen in de 
gesprekken over bevolkingskrimp.  
Naast terugloop van voorzieningen zoals 
basisonderwijs en verenigingsleven, zijn 
ook positieve ontwikkelingen mogelijk 
zoals verminderde druk op het buiten-
gebied en een woningmarkt die bereik-
baar wordt voor starters. De KNHM en 
VKKL willen bewonersinitiatiefgroepen 
en gemeenten de komende jaren in het 
bijzonder rond deze onderwerpen hand-
vatten bieden. Dat kan door het samen-
brengen van initiatiefnemers, uitwisseling 
van kennis en ervaringen of door het  
bieden van praktische ondersteuning bij 
de realisatie van activiteiten en projecten. 

VKKL en KNHM  
versterken samenwerking
Organisaties bundelen krachten voor kleine kernen Limburg 

Agenda 
13 juni 2009
3e Dorpendag Limburg
Locatie: Baexheimerhof, Baexem

10 oktober 2009
Landelijk PlattelandsParlement 
(www.platelandsparlement.nl)
Locatie: nog niet bekend

21 oktober 2008
Algemene Ledenvergadering
Locatie: Baexheimerhof, Baexem

11 november 2008
Dorpennetwerk Limburg
Locatie: nog niet bekend

Kijk voor meer informatie en een 
uitgebreide agenda op www.vkkl.nl

Het aantal leden van de VKKL blijft nog 
steeds groeien. Met de aanmelding van 
het Kernoverleg Beesel en haar Toekomst 
kent de vereniging inmiddels 80 dorps-
organisaties als lid. In Kleine Kernen 
Krant 9 (in 2006) is al eens een artikel 
verschenen over de drie kernoverleggen 
in de gemeente Beesel. 
Kijk voor meer informatie ook eens op 
www.beeselenhaartoekomst.nl.
Daarnaast is ook de gemeente Vaals lid 

geworden, waarvan al eerder de kern  
Vijlen was toegetreden tot de vereniging.

Vooruitlopend op de ontwikkeling van 
een Steunpunt Gemeenschapshuizen 
krijgt de VKKL inmiddels ook al aanmel-
dingen van gemeenschapsaccommoda-
ties. Inmiddels zijn gemeenschapshuis 
Middelaar, Dorpshuis De Blokhut in  
Vlodrop en de Federatie Gemeenschaps-
huizen Heerlen lid van de VKKL.

Inmiddels 80 leden


