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Zaterdag 9 juni organiseert de VKKL de Dorpendag Limburg 2007 in Gemeenschapshuis Roosteren.
In workshops en de informatiemarkt kan kennis genomen worden van de laatste
plattelandsontwikkelingen en interessante leefbaarheidprojecten in kleine kernen.
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Kleine Kernen Krant
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In de opmaat naar de Provinciale Statenverkiezingen op 7 maart heeft de redactie
van de Kleine Kernen Krant Limburg alle
deelnemende politieke partijen gevraagd
naar hun visie rond vijf actuele thema’s
voor de kleine kernen in Limburg. Deze
vijf thema’s zijn:
1. Wonen op het platteland
2. Voorzieningen op het platteland
3. Vrijwilligers:
het cement van de samenleving
4. Openbaar vervoer
5. Burgerparticipatie
Dit keer doen negen partijen mee aan
de Statenverkiezingen, te weten: CDA,
ChristenUnie, D66, GroenLinks, Limburgs
Belang, Partij Nieuw Limburg, PvdA, SP
en VVD. Vijf van de negen partijen - CDA,
D66, GroenLinks, Limburgs Belang en
PvdA - hebben hun medewerking verleend
aan deze krant door hun opvattingen rond
bovenstaande thema’s kenbaar te maken.
Een korte blik in de overige verkiezingsprogramma’s leert dat de leefbaarheid op
het platteland en in het bijzonder in de
kleine kernen, niet overal evenveel in de
belangstelling staat. En dat terwijl Limburg ruim 150 kleine kernen telt en nog
voor een groot deel uit platteland bestaat.

WONEN OP HET PLATTELAND
CDA
In het nieuwe Provinciaal Omgevingsplan
Limburg (POL) wordt rekening gehouden met de duurzame ontwikkeling van
het platteland en tegelijkertijd met de
behoefte aan meer woningen binnen
de kernen. Nieuwe instrumenten zijn

hiervoor ontwikkeld (VORm). Het CDA
heeft er in dit verband voor gezorgd dat
de bestaande bureaucratische regels zijn
versoepeld, zodat er ook daadwerkelijk
voor alle doelgroepen in de kleine kernen
gebouwd kan worden.

D66
Voor de leefbaarheid op het platteland is
het belangrijk dat mensen in de dorpen
kunnen en willen blijven wonen. Daarvoor
is, naast adequate en voldoende woningen, voldoende en bereikbare zorg nodig.
”Verstening ” en “verrommeling” van het
buitengebied willen we voorkomen. Dus
niet het open gebied volbouwen, maar
concentratie in de kernen.
In principe bepalen gemeenten hoe er
gebouwd wordt. D66 wil aan die bevoegdheid niet tornen. Wel wil D66 dat de
provincie via regionale samenwerking en
overleg stimuleert dat er zoveel mogelijk divers en leeftijdbestendig gebouwd
wordt. Dus zowel voor jong als voor oud
als voor zorgbehoevenden.

GroenLinks
GroenLinks staat op het standpunt dat
er harde grenzen moeten worden getrokken tussen stad en platteland. Buiten de
zogeheten “rode contouren” wordt er niet
gebouwd. De karakteristieke kleine kernen waaraan Limburg rijk is, blijven klein.
GroenLinks wil dat de provincie de keuzevrijheid en de woonkwaliteit voor alle
mensen in Limburg bewaakt, ook voor
jongeren, ouderen, starters, huurders met
lage- of middeninkomens, en voor huurders met “afwijkende” woonwensen.
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Belang
2 Limburgs
Wij willen de steden, dorpen en het platteland de ruimte geven om zich te kunnen ontwikkelen, aansluitend bij het
bestaande karakter. Er moet gebouwd
kunnen worden in dorp en stad, vooral
gericht op de behoefte van de inwoners.

PvdA
Door de bouw van goedkope huur- en
koopwoningen voor starters, jonge gezinnen en senioren te stimuleren worden
zijn in staat gesteld in hun dorp te
kunnen blijven wonen. Wij vinden dat
mensen met een sociale, economische of
historische binding eerder in aanmerking
komen voor een woning

VOORZIENINGEN OP
HET PLATTELAND
CDA
Door voorzieningen en functies te integreren ontstaan er sterke multifunctionele
accommodaties die ook in kleinere kernen kunnen overleven. Plannen waarbij
school, gemeenschapshuis, zorg, enz.
onder één dak zitten, worden dan ook
door het CDA Limburg ondersteund. Het
CDA wil dan ook woningcorporaties,
schoolbesturen en zorginstellingen aanspreken op hun verantwoordelijkheid.

D66
Gebleken is dat de provincie bij uitstek
geschikt is om partijen bij elkaar te brengen. Samen met dorpsraden, gemeenten,
woningcorporaties, zorginstellingen en
onderwijskoepels ideeën uitwisselen en
werken aan de leefbaarheid van de eigen
kern en buurt. D66 denkt daarbij aan
brede scholen, multifunctionele wijkcentra en initiatieven op het gebied van
“elkaar ontmoeten” in de meest brede
zin van het woord. De provincie moet dit
soort initiatieven steunen met kennis,
menskracht en financiën. Zo kan de provincie voorkomen dat overal opnieuw het
wiel wordt uitgevonden.
D66 bepleit participatie en zeggenschap
ook van burgers in de kleine kernen en
is daarom enthousiast over de door de
dorpsbewoners zelf geregisseerde Dorps
Ontwikkelings Plannen (DOP’s).

GroenLinks
GroenLinks wil de leefbaarheid in de
kleine kernen en dorpsgemeenschappen actief verbeteren en de verschraling
van de culturele en sociale structuur
tegengaan. Het huidige niveau van voorzieningen blijft op zijn minst gehand-

haafd, maar gaat zo mogelijk vooruit. Elke
Limburger moet een goed basisniveau
van voorzieningen en activiteiten binnen
bereik hebben. GroenLinks wil daarom
dat de provincie gemeenten, waar nodig
en mogelijk, ondersteunt om te voldoen
aan minimumnormen voor welzijnsvoorzieningen in de directe leefomgeving, dus
ook in wijken en kleine kernen.
De schaalvergroting in het onderwijs heeft
scholen opgeleverd waar de aandacht voor
de individuele leerling gevaar kan lopen.
GroenLinks staat kleinschalige organisatie
van het primair en secundair onderwijs
voor om de band tussen personeel, leerlingen en ouders in stand te houden.

Limburgs Belang
Als inwoners van kleine kernen zich
verenigen, komen vaak veel creatievere,
effectievere en efficiëntere oplossingen
te voorschijn, dan wanneer dat “in Maastricht” achter het bureau gebeurt. Allerlei
- dikwijls belachelijke overbodige - regeltjes en voorschriften belemmeren vaak de
uitvoering van die oplossingen.
De provincie moet een traject in gang zetten om de wildgroei aan bestuursfusies in
het onderwijs een halt toe te roepen. Het
wordt de hoogste tijd om de omgekeerde
weg te gaan bewandelen. Limburgs Belang
wil weer kleine scholen dicht bij de burger
in de wijk. Dorpsscholen mogen niet meer
worden gesloten. Terug naar de menselijke maat!

PvdA
Door schaalvergroting is vaak de laatste
bakker of slager uit het dorp verdwenen.
Maar ook de bevolkingskrimp kan een
extra reden zijn dat de voorzieningen
onder druk staan. Hoe lang kunnen we
nog een basisschool overeind houden?
We willen daarom nog meer inzetten op
slimme combinaties zoals een multifunctioneel centrum waar diverse voorzieningen bij elkaar zijn gebracht en de bouw
van brede scholen. Waar nodig moet de
provincie hier financieel bijspringen.

VRIJWILLIGERSWERK: HET
CEMENT VAN DE SAMENLEVING
CDA
Het CDA wil inzetten op een actieve participatie in het vrijwilligerswerk en de mantelzorg. Op initiatief van het CDA ondersteunt
de Provincie Limburg nu vrijwilligers, door
bijvoorbeeld de waarderingsregeling vrijwilligerswerk. Dankzij deze regeling zijn
vrijwilligersorganisaties de laatste jaren
versterkt. Omdat het CDA waarde hecht
aan de inzet van vrijwilligers, wil het CDA
de vrijwilligers en hun organisaties blijven
steunen. Voor de volgende periode zal het

CDA daarom samen met de mensen uit
het veld bestuderen hoe de ondersteuning
meer gericht kan worden op investeren in
plaats van subsidiëren.

D66
Vrijwilligerswerk vindt D66 uiterst belangrijk voor een leefbare samenleving. Dat
geldt voor mantelzorgers en voor al die
vrijwilligers die het rijke verenigingsleven
in Limburg draaiende houden. Letterlijk
staat in het D66 verkiezingsprogramma:
“Vrijwilligers en mantelzorgers steunen.”
Heel concreet kan dat door als provincie
financieel bij te dragen aan kosten van
scholing van vrijwilligers en het bij elkaar
brengen van organisaties, zodat die hun
kennis en ervaring kunnen uitwisselen.
Ook is het belangrijk dat het werk van
vrijwilligers wordt gewaardeerd. Daarom
heeft D66 de subsidieregeling vrijwilligers
voor ouderen, jeugd, muziek en sport van
harte gesteund. Ook heeft D66 ervoor
gepleit om de vele vrijwilligers in de sport
als een inhoudelijke waardering korting te
geven bij grote sportevenementen.

GroenLinks
De zorg, welzijnswerk, culturele initiatieven en sportclubs bestaan alleen bij de
gratie van de inzet van talloze vrijwilligers. GroenLinks wil de positie van deze
vrijwilligers verbeteren. Het activeren van
mensen en het stimuleren van netwerken
is een belangrijke taak van de provincie.

Limburgs Belang
De vrijwilligers dienen op alle mogelijke
manieren ondersteund te worden (en
niet alleen via een kleine waarderingssubsidie van 500 euro, zoals nu!). Vrijwilligers worden hoe langer hoe meer
(semi) professionals, die verantwoordelijk
worden gehouden voor allerlei wettelijke
regelingen, zoals Arbo-wet, verantwoorde
administratie, wetskennis, etc. De provincie zou samen met bijvoorbeeld de Kamer
van Koophandel gratis scholingscursussen
moeten organiseren voor verantwoordelijke vrijwilligers. Verder hen niet gek
maken met allerlei formulieren en regeltjes, waardoor de lol van het eigenlijke
werk ervan afgaat. Stel ook een paar deskundige adviseurs en consultants aan.

PvdA
Vrijwilligers zijn het cement in de samenleving! We kunnen niet alles overlaten aan
professionele krachten. De vergrijzing zal
een beroep doen op veel mensen om bij
te springen. Verenigingen die gelukkig nog
vaak een bloeiend bestaan kennen in veel
dorpen, verdienen alle ondersteuning. Als
deze zouden wegvallen, gaat er veel van
de leefbaarheid verloren. De gemeentes
op de eerste plaats zijn aan zet om te zor-

gen dat verenigingen naar behoren kunnen functioneren zoals met behulp van
een goede subsidieregeling. De bouw van
accommodaties is vaak een zware last
voor menige club. Hier kan de provincie
de helpende hand bieden door een deel
van de investering te financieren.

OPENBAAR VERVOER
CDA
In 2006 is een nieuw systeem voor het
openbaar vervoer (OV) ingericht. Hierdoor
heeft het OV een flinke impuls gekregen.
Toch zijn we er wat dat betreft nog lang
niet. Haperingen vergen blijvende aandacht en dienen te leiden tot bijstellingen.
Hierbij is samenspraak met de gebruikers,
zoals Rover, van evident belang.

D66
Goed openbaar vervoer is essentieel
voor het behoud van de leefbaarheid op
het platteland. Vooral voor scholieren,
senioren, mensen met een beperking
is goed openbaar vervoer een absolute
voorwaarde om op het platteland te kunnen blijven wonen. D66 heeft zich daar
steeds sterk voor gemaakt en zal dat blijven doen. Letterlijk staat in het D66 programma: “Openbaar vervoer voor iedereen
betaalbaar en bereikbaar maken”.
Naar aanleiding van de ervaringen met de
invoering van de nieuwe dienstregeling
pleit D66 voor een goed en onafhankelijk
klachtensysteem waar de consumentenorganisaties zoals Rover en BOL, gemeenten,
provincie en Veolia in participeren. Met
name gaat het dan om betrouwbaarheid,
vooral bij de Belbus voor dun bevolkte
plattelandsgebieden.
In samenspraak met gemeenten moet
snel werk gemaakt worden van goedkopere Deeltaxi ritten voor mensen met een
WMO indicatie (ouderen en mensen met
een beperking).

GroenLinks
De dienstverlening in het openbaar vervoer is er de afgelopen decennia fors op
achteruit gegaan. Bussen en treinen gingen met een lagere frequentie rouleren
en bus- en treinlijnen werden geschrapt.
GroenLinks pleit tegen deze tendens in
voor een versterking van het openbaar
vervoer en oplossen van de knelpunten.
GroenLinks wil een dicht net van busverbindingen en openbaar vervoer op maat.
Het openbaar vervoernet loopt door de
gehele regio en wordt niet gehinderd door
landsgrenzen.

Limburgs Belang
Limburgs Belang is van mening, dat
openbaar vervoer - net als energie, water

en onderwijs - thuis hoort bij de basisvoorzieningen in onze samenleving en zo
niet gratis dan toch zo goedkoop en goed
mogelijk aan de burgers moeten worden
aangeboden. Met name onder invloed van
de neoliberale politiek van de Europese
Unie moest alles geliberaliseerd en geprivatiseerd worden! Wat ons betreft moet
dat teruggedraaid worden, maar dat zal
niet eenvoudig zijn.
Wij pleiten ervoor om voor speciale doelgroepen (zoals ouderen en jongeren buiten de spits) het openbaar vervoer gratis
of heel goedkoop te maken. Wij zouden
ons er zeer goed in kunnen vinden een
aparte – goedkope – tariefstructuur te
ontwerpen voor het platteland om daar de
leefbaarheid te ondersteunen en leegloop
tegen te gaan.

gramma: “Ruimte voor eigen beleid van
gemeenten en regio’s”. Wij willen dan
ook niet dat de provincie gemeenten gaat
voorschrijven hoe zij burgerparticipatie
vorm moeten geven.
De provincie kan, net als bij andere
vormen van vrijwilligerswerk, wel een
krachtige rol spelen in de bekostiging van
scholing en in het samenbrengen van
mensen om ideeën uit te wisselen. Want
de bewoners zijn bij uitstek de “professionals” in hun eigen dorp en moeten
daarom zo veel als mogelijk actief betrokken worden. Het instrument van de eerder
genoemde DOP’s is door dorpsraden en
initiatiefgroepen hiervoor goed te gebruiken.

PvdA

De participatie van burgers bij het wel
en wee van hun woon-, werk en leefomgeving kan niet groot genoeg zijn. Wij
hebben echter moeite met formele wijken dorpsraden, van niet gekozen - vaak
door coöptatie benoemde - bobo’s, die
zeggen namens de bewoners te spreken:
buurtdictatortjes. Wij zien meer in spontaan ontstane en gevormde werkgroepen
rondom voor hen belangrijke thema’s en
problemen. Liever van onder op spontaan gevormde interessegroepen, dan
(semi)formele geïnstitutionaliseerde organen, zonder democratische grondslag en
controle. Dat is van de regen in de drup.

De PvdA vindt dat voor bepaalde groepen, zoals scholieren, gehandicapten en
ouderen, gratis openbaar vervoer mogelijk
moet worden. Dan wordt het ook minder noodzakelijk om uit het dorp weg
te trekken. De regiotaxi vervult hier een
belangrijke functie. Alleen de kwaliteit
ervan moet nog sterk verbeterd worden.
Op de eerste plaats kan de gemeente hier
op aangesproken worden, maar met de
provincie moet er gezamenlijk gewerkt
worden aan betaalbaar openbaar vervoer,
en zoals gesteld voor bepaalde groepen
gratis openbaar vervoer.

Limburgs Belang

PvdA
BURGERPARTICIPATIE
CDA
De afgelopen periode is door het CDA de
leefbaarheidsagenda vormgegeven in het
thema vitale buurten en kernen. Met 26
gemeenten zijn afsprakenkaders ondertekend inzake leefbaarheid. Het komt nu
aan op uitvoering en continuering van dit
beleid. Dorpsraden en het plattelandsparlement zullen hier een belangrijke rol in
spelen.

D66
Dorps- en wijkraden spelen een belangrijke rol bij de instandhouding van de
leefbaarheid van dorpen en de samenhang in de gemeenschappen. Burgerparticipatie bevordert dat mensen zich
betrokken voelen bij hun omgeving en
daar ook voor willen ‘zorgen’.
D66 hecht grote waarde aan de zelfstandigheid en eigen bevoegdheden van
gemeenten. Letterlijk staat in ons pro-

De Partij van de Arbeid Limburg wil inzetten op een veerkrachtig platteland. De
provincie kan hieraan bijdragen door via
organisaties als de Vereniging van Kleine
Kernen Limburg te stimuleren dat in
kleine kernen en dorpen bewoners initiatieven nemen om de leefbaarheid te
verbeteren.
Thuis zijn in Limburg betekent ook meedoen in Limburg. Niet alleen via organisaties roepen we mensen op om actief te
zijn, maar ook als burger. De provincie en
natuurlijk ook de gemeente moeten zorgen voor heldere communicatie en open
berichtgeving. Mensen moeten in staat
worden gesteld om hun stem te laten
horen.
De opzet van een Dorpsomgevingsprogramma is het beste middel om de
behoeften in een dorp helder in beeld
te brengen. De kwaliteit van zo’n programma staat of valt met de manier
waarop de bewoners erbij worden betrokken. Niet de gemeente maar de mensen
zelf weten het beste wat nodig is.
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Steeds meer dorpen en dorpsraden in Limburg presenteren zichzelf op het internet.
De inhoud van de websites loopt sterk uiteen. Tijdens de algemene ledenvergadering
in oktober van het vorige jaar hebben we al aandacht besteed aan het onderwerp
Dorpen en ICT. Tijdens deze vergadering werden twee bijzondere initiatieven rond dit
thema gepresenteerd, www.dorpenvenray.nl en OnsDorspWeb Koningsbosch.

@lle dorpen digit@@l
● DOOR BEN VAN DER STERREN

Met de slogan ‘@lle dorpen digit@@l’ is
het Dorpsradenoverleg Venray gestart met
het project dat heeft geleid tot de website
www.dorpenvenray.nl. Op 30 november
2004 is de website online gegaan. In eerste aanleg alleen voor de dorpen, later
ook voor verenigingen en organisaties
van de kerkdorpen en voor de wijkraden
van de kern Venray. Per 1 april 2007 zal
de gemeente Venray toetreden met het
onderdeel “Gebiedspanels”.

Doelen
In het plan van aanpak zijn de doelen
beschreven die met de website worden
nagestreefd. Deze doelen zijn:
1. Het aanbieden van een overkoepelende
structuur voor alle dorpen van de
gemeente Venray, waarin het dorpsradenoverleg, de individuele dorpsraden
en de plaatselijke verenigingen zich elk
op hun eigen wijze digitaal kunnen presenteren.
2. Het informeren van (toekomstige) burgers en het geïnformeerd worden door
diezelfde burgers (interactiviteit).
3. De site moet maatwerk bieden voor elk
dorp, afgestemd op de lokale behoeften
en de lokale mogelijkheden om de eigen
sub-site te beheren.
4. Een afgeleide doelstelling is het bieden
van een platform waarin iedereen zich
kan laten informeren over de wijze
waarop andere dorps- en wijkraden en
verenigingen te werk gaan.
5. De overalldoelstelling van de site is het
creëren van een communicatiemiddel
dat bijdraagt om de leefbaarheid in de
eigen dorpen en wijken te vergroten c.q.
in stand te houden.

vergoeding een vermelding te krijgen op
de bedrijvenpagina.
Door de wijze van financiering kunnen
dorps- en wijkraden en alle plaatselijke
verenigingen geheel gratis gebruikmaken
van de website. De enige verplichting die
ze hebben is het ondertekenen van een
convenant, waarmee ze instemmen met
de basisafspraken die het Dorpsradenoverleg heeft vastgesteld.

www.dorpenvenray.nl
Website een succes
De website is inmiddels een groot succes
geworden, zowel qua deelnemers als qua
bezoekersaantallen. Het Dorpsradenoverleg, negen dorpen, het wijkradenoverleg,
vier wijken en zo’n 80 verenigingen en
organisaties hebben een eigen plek binnen
de website gekregen. De bezoekersaantallen lopen gestaag op. Waren er in december 2004 nog maar circa 1.800 bezoekers
per maand, in januari 2007 was dat al
opgelopen tot 21.000 bezoekers. Een aantal
waarop menige professionele organisatie
jaloers zou zijn!
Aanpak
Het initiatief voor de website is ontstaan
in het Dorpsradenoverleg Venray. Een
werkgroep heeft onderzoek gedaan naar
de wenselijkheid en de mogelijkheden
van een gezamenlijke website voor het
Dorpsradenoverleg en alle dorpsraden in
de gemeente Venray. Dat heeft geleid tot
een rapport onder de titel @lle dorpen
digit@@l, waarin werd voorgesteld om een
eigen website te starten.
In de vergadering van 1 maart 2004 heeft
het Dorpsradenoverleg ingestemd met het
plan van aanpak. Samen met WebsDesign
uit Venray is een website gebouwd die
overzichtelijk is, uitnodigt, maar vooral
ook gemakkelijk te beheren en voor iedereen toegankelijk is. De opleiding van de
webmasters (minimaal een voor elk dorp
en een voor elke deelnemende organisatie/ vereniging) is ook door dit bureau
verzorgd. Een webmaster is een soort
redacteur die ervoor zorgt dat de juiste en
actuele informatie op de website staat.

Terugkijkend naar de afgelopen twee
jaren, kan zondermeer worden gesteld dat
die doelen zijn bereikt. Voor de ene dorpsof wijkraad zal dat wat meer zijn dan voor
de andere, maar over de gehele linie is er
sprake van een positief resultaat.
Financiering
De financiering van de website is mogelijk
gemaakt door de Stichting CAI Venray.
Deze stichting besteedt de gelden die in
kas waren na het opheffen van de Stichting Centrale Antenne Inrichting Venray
aan allerlei innovatieve projecten op het
gebied van communicatie.
Tot nu toe kon het beheer worden betaald
dankzij een bijdrage van een grote financiële instelling. De toekomstige kosten
van het beheer van de website zullen
worden gedekt uit sponsoropbrengsten.
Aan plaatselijke bedrijven wordt de mogelijkheid geboden om tegen een beperkte

Voortdurende ontwikkeling
De website is voortdurend in ontwikkeling. Om die ontwikkelingen te begeleiden
is er een webmasteroverleg ingesteld.
Daarin zitten de webmasters van alle
dorpen en wijken. Elke webmaster heeft
in zijn eigen dorp of wijk contact met de
webmasters van de afzonderlijke verenigingen. De eindverantwoordelijkheid van
de gehele site ligt bij het Dorpsradenoverleg Venray.
Met ingang van 1 april 2007 wordt de
website uitgebreid met het onderdeel
“Gebiedspanels”. In het kader van het
gebiedsgericht werken gaat de gemeente
Venray voor elk dorp en elke wijk zogenaamde gebiedspanels instellen. Daarin
participeren de gemeente, Wonen Venray,
Politie Venray, Welzijnsinstelling Synthese
en de betreffende dorps- of wijkraad. Voor
de communicatie vanuit deze panels heeft
men bewust gekozen voor bestaande, succesvolle informatiekanalen zoals dorpenvenray.nl.
Documentatie
Wilt u meer inzicht in de onderliggende
stukken, dan kunt u uiteraard de website
raadplegen van www.dorpenvenray.nl. Als
u via het tabblad DRO naar de subsite van
het Dorpsradenoverleg gaat, komt u via
“Projecten” uit bij @lle dorpen digit@@l.

Ben van der Sterren is samen met Jan van der
Pas webmaster van www.dorpenvenray.nl.
Daarnaast is hij lid van het dagelijks bestuur
van het Dorpsradenoverleg Venray
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Gemeente Echt-Susteren stimuleert websites dorpen
● DOOR JOS HEIJEN

Zoals veel dorpen, heeft ook Koningsbosch
sinds september 2005 een heuse eigen
website (www.koningsbosch.nl). Weliswaar eenvoudig van opzet, maar toch, ze
is er. Deze site is tot stand gekomen door
de belangeloze inzet van enkele dorpsbewoners, verenigd in een Webteam. Begin
2006 werd het webteam door de gemeente
Echt-Susteren benaderd om het project
OnsDorpsWeb op te starten, met als opzet
een website voor het dorp, over het dorp
en door het dorp. Ook de dorpsraad en
Stichting SWE zijn bij het initiatief betrokken. De doelstelling van OnsDorpsWeb is
om de inwoners meer met elkaar in contact te brengen. Het internet kan daarvoor
een uitstekend middel zijn.
Paraplu
OnsDorpsWeb is te vergelijken met een
grote paraplu, waar alle kernen en wijken van de gemeente Echt-Susteren zijn
ondergebracht. De paraplu is het portaal
van waaruit de informatie per kern of
wijk kan worden opgezocht. Zo is het voor

verenigingen een prima middel om hun
activiteiten bekend te maken. Via de activiteitenkalender kan met één druk op de
knop worden getoond op welke datum er
activiteiten plaatsvinden.
Ook een carpoolplek kan een onderdeel
van OnsDorpsWeb zijn. Iemand die bijvoorbeeld naar het ziekenhuis moet en
geen vervoer heeft, of iemand die dagelijks dezelfde route rijdt en wel iemand
wil meenemen, kan dit via een prikbordsysteem kenbaar maken op de website.
Vraag en aanbod komen zo bij elkaar.
In het project is rekening gehouden met
deelname van ouderen en jongeren.
Ouderen kunnen gratis computerlessen
krijgen. De jongeren kunnen een digitale
hangplek krijgen,waarop ze hun meningen kwijt kunnen.
Verenigingen, bedrijven en particulieren
hebben via OnsDorpsWeb de mogelijkheid om een eigen homepage (pagina) te
maken. Om dit voor iedereen eenvoudig
mogelijk te maken, is er een zogenaamde
site-bouwer in de website opgenomen.

Met de site-bouwer kan in 4 à 5 klikken
een homepage gemaakt worden.
Officiële start
OnsDorpsWeb gemeente Echt-Susteren
zit nog in de opstartfase. In 2006 heeft
de gemeente een subsidie voor drie jaar
toegekend. De verwachting is dat bij het
uitkomen van deze krant de bouw van de
website definitief klaar is en www.onsdorpsweb.nl officieel van start zal gaan.
Inmiddels is het project al genomineerd
voor de aanmoedigingsprijs van Dichterbij
de Kern.
Of dit project slaagt, zal geheel afhangen van het gebruik en de inbreng van
de inwoners. Een goed advies aan elke
dorpsraad is dan ook: maak een site over
je eigen dorp, zodat je binding krijgt met
de inwoners. Neem voor meer informatie
contact op met het webteam via werkgroep@koningsbosch.nl.
Jos Heijen is namens de dorpsraad Koningsbosch
lid van het webteam OnsDorpsWeb.

Milieucoöperatie Peel en Maas
Ontwikkeling landschap en platteland zaak van bewoners en ondernemers
Onder grote belangstelling hield Milieucoöperatie Peel en
Maas op 28 november haar jaarlijkse algemene ledenvergadering. Voorzitter Anton Gijsen kon ruim 100 leden en
belangstellenden welkom heten. Op het programma stond
een verslag over de gang van zaken in 2005 met betrekking
tot de werkzaamheden van het bureau. Sprekende en boeiende beelden, gepresenteerd door de beide medewerkers
Hanny Kuypers en Ron Janssen, toonden aan dat een groot
aantal projecten een positieve bijdrage leveren in het buitengebied.

brugfunctie te vervullen tussen boerderij en burgermaatschappij. “De agrarische sector moet werk blijven maken van ‘goed
nabuurschap’ met de rest van de samenleving. De landbouw
produceert in de etalage van de samenleving. Winst zit niet
alleen in het behoud van het landschap maar vooral ook in
de verbinding van mensen die zich gezamenlijk inzetten voor
hun leefomgeving, dus meer leefbaarheid en een betere relatie
tussen boeren en burgers”, aldus Ben van Essen. De Milieucoöperatie Peel en Maas kan terugzien op een geslaagde ledenvergadering.

Buitengebied is de motor van het platteland
Na een korte pauze hield Ben van Essen, voorzitter VKKL, een
boeiende inleiding over de verbindende rol van het landschap
in de omgeving van land- en tuinbouw. Voor dit landschap
bestaat in toenemende mate belangstelling van de burgers die
zich in het buitengebied vestigen. Participatie van deze burgers
bij zaken die op het platteland spelen wordt steeds belangrijker. Volgens Rinus Janssen, bestuurslid VKKL en wethouder in
Helden, begint de leefbaarheid van de kleine kernen in de kern
zelf. “De inwoners van iedere kern bepalen zelf de leefbaarheid,
zij zijn zelf aan zet.”

Milieucoöperatie Peel en Maas is sinds 2005 lid van de VKKL. Kijk op
hun website www.mcpm.info voor meer informatie.

Goed nabuurschap
Ben van Essen voorziet een betekenisvolle rol voor de Milieucoöperatie Peel en Maas, die immers ook de ambitie heeft een
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Dorpsraden Leudal
gaan krachten bundelen
● DOOR HENK VESTJENS

Na een jarenlange voorbereiding is in
januari de fusie tussen 4 Midden-Limburgse gemeenten een feit geworden. De
gemeenten Haelen, Roggel en Neer, Hunsel en Heythuysen zijn samengegaan in
de nieuwe gemeente Leudal. De nieuwe
gemeente telt in totaal circa 37.000 inwoners, verspreid over 16 dorpskernen.
In 13 van deze kernen zijn dorpsraden
actief of in oprichting. Een aantal kernen
heeft de afgelopen periode veel energie gestoken in de oprichting van een
dorpsraad. In de aanloopfases hiervan
zijn verschillende bestaande dorpsraden
betrokken geweest. Al snel tijdens dit
proces bleek het van groot belang om
gezamenlijk als dorpsraden op te trekken in de nieuwe gemeente Leudal.
Haler-Uffelse initiatiefnemer
Medio april 2006 heeft de dorpsraad
Haler-Uffelse het initiatief tot een Dorpsradenoverleg Leudal genomen, door een
eerste oriënterende bijeenkomst te organiseren. Mede door de hoge opkomst werd
het een groot succes. Maar tevens bleek
dat de ervaringen en verwachtingen van
de dorpsraden onderling verschillen. De
dorpsraden dienen de tijd te nemen om
elkaar goed te leren kennen.
De vervolgbijeenkomst, eveneens met een
grote opkomst, werd georganiseerd door
Gemeenschapsraad Heibloem. De beoogde
gemeentesecretaris, Jelle Dijkstra, kwam
een uiteenzetting geven over de nieuwe

gemeentelijke organisatie. Al snel bleek
dat de dorpsraden geen afwachtende houding moesten aannemen, maar dat ze met
gezamenlijke voorstellen moeten komen.
In goede samenwerking met de nieuwe
contactambtenaar van de gemeente
Leudal, Chantalle Janssen, zijn de eerste
boontjes inmiddels gezaaid.

georganiseerd door Dorpsraad Hunsel. De
voorstellen zijn ondanks enkele kritische
noten, met groot enthousiasme ontvangen. De deelnemende dorpsraden hebben
een maand de tijd gekregen om te reageren, waarna de concepten definitief worden vastgesteld en het eindvoorstel aan
de gemeenteraad kan worden voorgelegd.

Werkgroepen in het leven geroepen
Op de derde bijeenkomst, georganiseerd
door Dorpsraad Neer, zijn de eerste kaders
voor een structureel overleg gesteld
en zijn twee werkgroepen in het leven
geroepen. De eerste werkgroep heeft
een voorstel uitgewerkt met betrekking tot gezamenlijke afspraken met
de nieuwe gemeente, verwoord in een
(concept)convenant. De tweede werkgroep
richt zich op de inrichting en organisatie
van een gezamenlijk dorpsradenoverleg.
Belangrijke vragen die deze werkgroep
probeert te beantwoorden zijn: Hoe moet
dit eruit zien? Wat komt er aan de orde
tijdens het overleg? Hoe is de organisatievorm? Hoe blijven dorpsraden autonoom
en behouden ze hun identiteit? Tijdens de
vergadering werd verder besloten door te
gaan onder de naam Dorpsradenoverleg
Leudal (DOL).

De dorpsraden van de gemeente Leudal
zijn er op de eerste plaats voor de belangen van het dorp. Door samenwerking op
gemeentelijk niveau wordt de positie van
de dorpsraden versterkt.

Afspraken vastleggen
De uitgewerkte concepten van de werkgroepen zijn afgelopen januari gepresenteerd op een vierde bijeenkomst,

Henk Vestjens is secretaris van de
Gemeenschapsraad Heibloem (opgericht in
1970) en bestuurslid van de VKKL.

Grathem
en Leudal lid
Half januari hebben de pas opgerichte
dorpsraad Grathem en de gemeente
Leudal zich aangemeld als lid van de
VKKL. Hiermee zijn inmiddels 59 dorporganisaties en 16 gemeenten lid van
onze vereniging. De VKKL heet de dorpsraad Grathem en de gemeente Leudal
van harte welkom. Kijk voor een actueel
ledenoverzicht op www.vkkl.nl.

Kern met Pit 2007-2009:

Start inschrijving elfde ronde
Elke woonomgeving heeft zijn eigen kwaliteiten en ook zijn
eigen wensen. Is het er veilig voor spelende kinderen? Is er
ruimte voor de jeugd? Krijgt de natuur er een kans? Zijn er
gevaarlijke verkeerssituaties? Is het dorps- of buurthuis aan
een facelift toe? Vult u zelf maar in.
Als u, samen met buurt- of dorpsgenoten, uw woonkern verbetert, dan kunt u daarmee een prijs winnen. KNHM (Koninklijke
Nederlandsche Heidemaatschappij) biedt u die kans met de
leefbaarheidswedstrijd Kern met Pit.
Er leven genoeg ideeën onder dorps- of buurtgenoten om de
woonkern (nog) beter te maken. Soms is een klein zetje nodig
om zo’n idee tot uitvoering te brengen. Met Kern met Pit wil
KNHM buurt- en dorpsbewoners dat extra duwtje geven.

Wie kan meedoen?
Iedere bewonersgroep die tussen 1 september 2007 en 31 augustus 2008 een concreet plan wil uitvoeren om de leefbaarheid van
de stadswijk of het dorp te verbeteren, kan zich aanmelden. Ook
een deel van een meerjarenplan kan worden aangemeld. Het
gaat bij Kern met Pit om de directe woonomgeving: de buurt, de
wijk, het dorp, relatief kleine kernen dus.
Er kunnen hoogstens 200 kernen meedoen. Staat een grote groep
mensen achter een project, dan maakt dat een goede kans tot de
leefbaarheidswedstrijd toegelaten te worden. Een tweede selectiecriterium is: wat heeft de kern aan het project?
Zelf werken en samen werken
U kiest zelf een project, maakt daarvoor een plan en voert het
uit. De uitvoering moet vallen in de twaalf maanden tussen

Ook in Grathem
een dorpsraad
● DOOR THEO RITTERSBEEK

Op 8 december 2006 is de Stichting
Dorpsraad Grathem opgericht. De aanleiding hiervoor is de gemeentelijke
herindeling in Midden-Limburg, waar
per 1 januari 2007 vier gemeenten
en maar liefst 16 dorpskernen zijn
samengebracht in de nieuwe gemeente
Leudal.
Stichting zorgt voor slagvaardigheid
Een aantal inwoners van Grathem heeft
in 2006 het initiatief genomen om te
komen tot een dorpsraad voor Grathem.
Door de afstand tussen het gemeentebestuur van de gemeente Leudal (met
37.000 inwoners) en de inwoners van
Grathem (met 1.800 inwoners) zo klein
mogelijk te houden, denken de initiatiefnemers een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de leefbaarheid van de
inwoners van Grathem. Om slagvaardig
te kunnen werken is gekozen voor de
stichtingsvorm. Het bestuur bestaat uit
8 personen, voorzitter is Theo Rittersbeek. Verder wordt het bestuur nog
bijgestaan door mensen die als initiatiefnemers zeer nauw betrokken zijn bij
de oprichting van de Dorpsraad.

Wensen vertalen in dorpsvisie
De Dorpsraad Grathem heeft als doel de
leefbaarheid te behouden en waar nodig
te verbeteren. Om dit te bereiken is het
zaak dat de dorpsraad voldoende draagvlak heeft onder de inwoners van Grathem. Momenteel is de dorpsraad bezig
met het voorbereiden van een bijeenkomst voor alle inwoners van Grathem. In
deze bijeenkomst zal getracht worden met
de bewoners een gezamenlijke dorpsvisie
op te stellen. Actuele zaken die direct de
nodige aandacht behoeven zullen zo snel
mogelijk opgepakt worden. In een actieplan zullen we concrete zaken benoemen
die wij denken op te pakken.
De dorpsraad Grathem neemt ook deel
aan het gezamenlijk overleg van de dorpsraden in Leudal. De dorpsraad hoopt zo
te kunnen leren van de ervaringen van
andere dorpsraden en informatie te kunnen vergaren om het eigen functioneren
te versterken.
Samen met de inwoners
Dit eerste jaar zal vooral in het teken
staan van draagvlak creëren en trachten
een weg te vinden in de juiste aanpak van

zaken die de inwoners van Grathem bezig
houden. Samen met de inwoners van
Grathem kunnen we komen tot een dorpsraad voor én van Grathem.
Theo Rittersbeek is voorzitter van de pas
opgerichte dorpsraad Grathem.

Gemeente
Leudal
Per 1 januari 2007 zijn de gemeenten
Hunsel, Haelen, Heythuysen en Roggel
en Neer samengegaan in de gemeente
Leudal. De nieuwe gemeente telt
16 dorpen en is daarmee één van
de grootste plattelandsgemeenten
in Limburg geworden. Een nieuwe
organisatie betekent tevens nieuwe
gezichten. Per 1 januari is Chantalle
Janssen medewerker Dorpscontacten
in de gemeente Leudal. Ze is te bereiken via c.janssen@leudal.nl of telefoonnummer 0475-859431.

Prijsuitreiking vorige ronde
1 september 2007 en 31 augustus 2008. Voor zover mogelijk, dopt
iedere groep haar eigen boontjes. Zelfwerkzaamheid dus. U hoeft
echter daadwerkelijke hulp en geldelijke ondersteuning van
buiten niet consequent af te wijzen. Soms is zelfs professionele
hulp noodzakelijk: gas en elektriciteit moeten bijvoorbeeld volgens de wet door erkende installateurs worden aangelegd.
In deze ronde Kern met Pit werkt KNHM samen met het ingenieursbedrijf ARCADIS. ARCADIS stelt haar expertise pro deo ter
beschikking aan de groepen die participeren in Kern met Pit in
de vorm van korte adviestrajecten. Hierbij kunt u denken aan
bijvoorbeeld ondersteuning bij het schrijven van een projectplan,
het opstellen van een begroting of het berekenen van een constructie.
Geen wedstrijd zonder prijzen
Er zijn vele soorten wedstrijden. Kern met Pit is er één waarbij
het niet nodig is om iemand te verslaan. In feite gaat KNHM
een weddenschap met u aan. Uw inzet is de realisering van het
project. De voorwaarde van KNHM is, dat het resultaat binnen
de gestelde termijn gereed moet zijn. Bent u toegelaten en weet
u uw doel te bereiken, dan ontvangt u H 1000. Uw dorp of buurt

De prijzen uit de ronde Kern met Pit 2004-2006 worden op
12 maart aan de Limburgse initiatiefnemers overhandigd in
het Gouvernement te Maastricht door commissaris van de
Koningin dhr. L.J.P.M. Frissen

verwerft bovendien het predikaat: ‘Kern met Pit’. Er zijn net zo
veel prijzen als er geslaagde projecten zijn.
Tien groepen verdienen daar nog eens H 1500 bovenop. Dit
gebeurt omdat hun projecten opvallen door bijvoorbeeld moeilijkheidsgraad, originaliteit of sublieme organisatie.
Groepen die het werk niet op tijd af krijgen door veel tegenslag
van buitenaf, ontvangen een aanmoedigingsprijs van H 500.
Wat nu te doen?
Heeft u belangstelling? U kunt een handleiding met inschrijfformulier aanvragen bij KNHM in Arnhem (Postbus 33, 6800 LE).
U kunt ook bellen: 026 44 55 146 of mailen: kmp@knhm.nl. De
handleiding en het inschrijfformulier zijn ook te downloaden via
www.knhm.nl.
Inschrijven is mogelijk tot 1 mei 2007.
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Van de bestuurstafel VKKL...

Kennisuitwisseling
basis voor ideeën
en projecten in
kleine kernen
● DOOR TINY REIJNDERS

Vanuit het VKKL-bestuur
maak ik onder andere
deel uit van de redactie
van deze krant en neem
ik daarnaast deel aan de
projectgroep Interactief
Kennisplatform Bewonersinitiatieven. Ongetwijfeld
hebt u al kennisgenomen
van de nieuwsbrieven die
sinds de start in 2006 met
enige regelmaat verschijnen. Mogelijk hebt u zich
via de website aangemeld
om deze rechtstreeks gratis toegestuurd te krijgen.
Deze nieuwsbrieven en de
website bevatten interessante informatie voor én
van dorpsraden en bewonersorganisaties die zich
inzetten voor de leefbaarheid van hun dorp. Veel
ideeën ook om zelf zaken
op te pakken. Een schat
aan informatie is ook het
“leefbaarheidsboek” op de
website.

Heeft u zelf een verhaal
over een project dat de
leefbaarheid in het dorp
vergroot? Na aanmelding
op de website kunt u zelf
uw verhaal, stappenplan,
weblink of bijvoorbeeld
foto’s toevoegen en zo met
anderen delen. Ook kunt
u online discussiëren over
een bepaald onderwerp.
Een eenvoudige handleiding over hoe je een en
ander kunt plaatsen is te
vinden op de website.
Gratis nieuwsbrief
Communicatie en informatie-uitwisseling via
internet neemt een steeds
belangrijkere plaats in.
Elkaar echt ontmoeten,
netwerken of een gesprek
aangaan kan het echter
niet vervangen. Persoonlijk
contact met elkaar blijft
de onvervangbare manier
om met elkaar te com-

municeren. Ik wil u echter
uitdagen om daarnaast ook
van de communicatie via
de digitale snelweg gebruik
te maken en deel te gaan
nemen aan het Interactief
Kennisplatform Bewonersinitiatieven. Bezoek
de website www.kennisplatformbewoners.nl en
meld u aan voor de gratis
nieuwsbrief. Als volgende
stap kunt u zich registreren
om zelf ook een bijdrage
te leveren aan het kennisplatform. Ontneem uzelf
en de samenleving waar u
deel van uitmaakt niet de
mogelijkheid om kennis/
informatie te vergaren. Het
komt uzelf, de dorpsorganisatie en de hele gemeenschap waar u deel van
uitmaakt ten goede!
Tiny Reijnders, woonachtig
in Grathem, is sinds 2004
bestuurslid van de VKKL.

Echt-Susteren is dit jaar op 9 juni de
gastgemeente voor de Dorpendag
Limburg. In het gemeenschapshuis
Roosteren wordt een tiental workshops georganiseerd over onder andere
dorpsontwikkelingsplannen, brede
scholen, multifunctionele dorpsaccommodaties, provinciaal kleine kernenbeleid, WMO in kleine kernen, bouwen in
eigen beheer en dorpswebsites. Tevens
wordt uitgebreid stilgestaan bij de
vraag hoe je als dorpsraad de bewoners
betrokken krijgt en houdt.
Het gemeenschapshuis Roosteren is
multifunctioneel en biedt onderdak
aan verenigingen, de basisschool, bibliotheek en spreekuur van de huisarts.
De bibliotheek en de lokalen van de
basisschool lenen zich goed voor de
organisatie van de workshops tijdens
de dorpendag.
Medio april worden de uitnodigingen
en het programma verstuurd. Reserveer
alvast zaterdag 9 juni in uw agenda.

www.kennisplatformbewoners.nl
In 2007 zal het kennisplatform voor
dorpsraden in Brabant en Limburg een
flinke slag gaan maken. Op 7 februari
kwamen de vrijwilligers die betrokken
zijn bij het kennisplatform in Eindhoven
bijeen om met elkaar kennis te maken,
de stand van zaken door te nemen en
acties uit te zetten voor de komende tijd.
Er volgen dit jaar diverse bijeenkomsten,
trainingen en workshops voor dorpsraden, bijvoorbeeld voor het maken van
websites, verbeteren van redactievaardigheden maar ook pod- /vodcasting
voor het maken van geluids- en videoopnames. Voor meer informatie over de
activiteiten van het kennisplatform, kijk
op de website. Wie zich aanmeldt voor de
nieuwsbrief wordt vanzelf op de hoogte
gehouden.

Agenda
12 maart
Prijsuitreiking Kern met Pit 2004-2006
Gouvernement, Maastricht
KNHM

28 maart
VKKL in de regio
Gemeenschapshuis ‘t Trefcentrum,
Kelpen-Oler
Vereniging Kleine Kernen Limburg

9 juni
Limburgse Dorpendag
Multifunctioneel Centrum Roosteren
Vereniging Kleine Kernen Limburg

