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A
genda 2019

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

■  13 maart 
Slotbijeenkomst Wij in Gesprek

■  15 & 16 maart 
NL Doet – van het Oranjefonds
https://www.nldoet.nl/

■  9 oktober 
Algemene Ledenvergadering VKKL
Tijd en locatie volgen

■  23 november 
Landelijk PlattelandsParlement
Boekel, Noord-Brabant

‘De kerk is toch van de 
gemeenschap?’ 
 
Een vraag die we vaak horen, maar die ook met de 
nodige misverstanden gepaard gaat. VKKL heeft 
een boekje uitgebracht met tips en informatie voor 
initiatiefnemers die nadenken over de toekomst 
van het kerkgebouw in dorp, buurt of wijk. Het is te 
downloaden via onze website https://www.vkkl.nl/
publicaties of op te vragen via info@vkkl.nl. 
Op pagina 13 gaan we uitgebreider op het thema in!

Doeadsbeeldjes

Hie haet ‘t al èns gegangen euver wie de naobers vreuger dinger móste 
doon - of oet häör eige di-jje - es emes oet de buurt gestórve waas en 
begrave mós waere. ‘t Gans ritueel van aafsjeid van ‘t dörp begós, es emes 
‘euverloedj’ mós waere. Inèns begóste dan euverdaag twieë klokke te loeje: 
de hoeag en de lieëg. Det loeje waas bie windjstil waer waal te huuere toet 
inne Brachterbaek, in Lin en oppe Deelgaard. Die Moferter begóste dan 
ónmiddelik te sjatte waem doead waas. “Det mót dae of dae, of die of die 
zeen!” Me wis van ederein in ‘t dörp dae erg krank waas. “Dae of die loog 
erg slech,” waas de kal daobie.

‘n Begrafenis wáás get. Bekans ederein dae mer effe tied haw, leep dao-in 
mit. Vrunj en bekindje kome bie-ein bie ‘t sterfhoes. Dao waerdje d’n 
doeaje door pestoear of keplaon aafgehaoldj, en dan sjufeldje ederein 
achter ‘t waegeske mit de kis, de geiselik mit de mèsdeenders nao de kèrk. 
Es ‘t sterfhoes wied vanne kèrk aaf loog, waas det ‘n duchtige wanjeling. 
Dao waas ‘ne veurbaejer, en ederein baedje nao. Wullemke waas miene 
favoriete veurbaejer. Hae haw nag d’n aje variant van ‘t Weesgegroet. 
“Gezegend zijt gij onder alle vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht uws 
lichaams”, baedje hae. En ich – es mèsdeender – mer oplètten of hae ouch 
waal de variant dae ich kindje, leet huuere! Det gebeurdje neet.
Inne kèrk waas ‘n mès. ‘De liekdeens” zag me dao taenge. Erg persuuenlik 
waas dae neet. Allein de praek waas det e bietje, én ‘t ‘doeadsbeeldje’: ‘t 
herdinkingsprintje.

Det doeadsbeeldje waas altied ‘n korte biografie vannen doeaje. Dao 
stónge de persuuenlike gegaeves op: datem van gebaorte en sterve en 
de plaatse daobie, naam vanne partner. Daonao waerdje d’n doeaje 
gekarakteriseerd. Natuurlik waerdjen allein meh gooj eigesjappe en werke 
geneump. Deugneterie huuerdje dao neet op te staon.
Noe waere die printjes meistal zónger zó’n teksgegaeve. Jaomer. Die aaj 
printjes gaeve döks echte inkiekskes in ‘t doon en laote van miense. Gaef 
d’r mich zoea mer ein…

Mien oma woondje vlak bie de kèrk. Ich ‘vergoot’ dök zat mie kèrkbook 
mit te numme nao de kèrk. Dan ging ich bie häör ‘t ‘kèrkbook mit de 
doeadsbeeldjes’ effe lieëne. Dao zote mieë printjes in es ‘t book pagina’s 
haw: allemaol van miense die ich noeats gekindj höb. ‘n Half doead dörp 
zoot dao-in.

‘t Meis bezónjere: dao waerdjen ouch korte breven in bewaardj. Eine waas 
van häören ome Wullem van Ophaove, dae in 1872 mit vrouw en kindj nao 
Watkins, Minnesota, in Amerika gegange waas. Dae nuuedje zie broor 
Hannes óm ouch daoher te kómme. E doeadsbeeldje van Wullem zoot neet 
drin. Waal ein van Hannes, mien euvergroeatvader…  

Pierre Bakkes

Column
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De afgelopen jaren zijn er verschillende wensbus-initiatieven in de Provincie gestart 
met het vervoeren van inwoners naar plekken die moeilijk of niet te bereiken zijn 
met het reguliere openbaar vervoer (Zie ook pagina 4). Wegens dit succes heeft de 
provincie besloten om een nieuwe subsidieregeling beschikbaar te stellen voor nog 
te starten wensbus-projecten. Hierdoor wordt het voor nieuwe initiatieven mogelijk 
om kleinschalig personenvervoer, gereden door vrijwilligers, te realiseren in de 
kleine kernen en wijken en buurten in stedelijk gebied in Limburg. Dit als aanvulling 
op het bestaande openbaar vervoer in Limburg.

Meer informatie over de voorwaarden en de aanvraag van een subsidie, zijn terug 
te vinden op de website van provincie Limburg onder het kopje loket, subsidies, 
actuele subsidieregelingen of kijk op onze website: www.vkkl.nl/nieuws. ■

Nieuwe provinciale subsidieregeling 
voor wensbus-projecten

VKKL en Spirato gaan  
samen verder als… VKKL

- Door Ralph Tangelder -

2018 was een bewogen jaar voor VKKL en Spirato.  

Een jaar lang is er achter de schermen druk gewerkt aan een 

volledige ‘fusie’ van beide verenigingen. 

Organisatorisch werkten ze al heel lang nauw samen, daarbij vanaf de 
ledenvergadering afgelopen maart onder één bestuur in een personele unie. Op 
de ledenvergadering afgelopen oktober is door de leden het besluit genomen om 
volledig samen te gaan per 1 januari 2019. Concreet betekent dit dat Spirato als 
vereniging opgaat in de VKKL. Vanaf nu heten we dan ook ‘gewoon’ VKKL. 

Alle leden ontvangen binnenkort bericht met welke speerpunten de VKKL aan 
de slag gaat in 2019. Een overkoepelend aandachtspunt waar we met elkaar 
in ieder geval werk van gaan maken is de versterking van het netwerk en de 
onderlinge verbinding. Immers, SAMEN vormen we de VKKL. VKKL is een verenigd 
ledennetwerk van bij elkaar opgeteld zo’n 300 leden, waarin heel veel kennis, 

kunde en ervaring aanwezig is. Hoe kunnen we daar met z’n allen nog meer 
gebruik van maken? Met die vraag gaan we volop aan de slag in 2019. 

Alice Frijns en Hay Engels nemen afscheid als bestuurslid van de VKKL 
Tijdens de afgelopen ALV in oktober is niet alleen het samengaan van VKKL en 
Spirato beklonken, ook hebben Alice Frijns en Hay Engels afscheid genomen als 
bestuurslid van de VKKL. Alice heeft zich vanaf 2011 volop ingezet om zelfsturing 
en gemeenschapsontwikkeling in de kernen in het Zuid-Limburgse Heuvelland 
verder te helpen ontwikkelen. Ook stond ze mede aan de wieg van het ‘Knooppunt 
Zorgen voor Elkaar Limburg’. Voor VKKL blijft ze actief als afgevaardigde binnen 
Leader Zuid-Limburg. Hay is in 2012 tot het bestuur toegetreden en heeft zich o.a. 
beziggehouden met mobiliteit en plattelandsontwikkeling en was ook betrokken 
bij de totstandkoming van bovengenoemd Knooppunt. Hay blijft namens de VKKL 
nog een tijd actief in de Vereniging Innovatief Platteland. Alice en Hay, nogmaals 
dank voor jullie inzet! ■



 

Vandaag zijn we in gesprek met Marcel Deenen, voorzitter 

van het Wanssums Info Punt (WIP). “Uit onderzoek bleek 

dat inwoners van Wanssum op het gebied van leefbaarheid 

in drie behoeften niet werden voorzien: allereerst ontbrak 

er een Dorps Informatiepunt, ten tweede hadden bewoners 

buiten hun directe omgeving niemand waar ze een beroep 

op konden doen voor vervoer naar zorgvoorzieningen buiten 

het dorp en ten derde ontbrak het aan iemand voor kleine 

klusjes in én rondom huis. We hebben deze behoeften 

vervolgens gebundeld in het WIP”. Hoe is het WIP ontstaan 

en georganiseerd?

Wanssum (gemeente Venray) is een levendig en betrokken dorp met ongeveer 
1900 inwoners, verdeeld over 800 huishoudens. Op initiatief van de Dorpsraad 
Wanssum en in samenwerking met de commissie WMO, werd in 2014 een 
leefbaarheidsenquête ontwikkeld en huis-aan-huis verspreid. In deze enquête 
werden vragen gesteld over woningbouwbehoeften en WMO/AWBZ. De enquête 
werd door ruim 46% van de huishoudens ingevuld, waarbij het doel was te meten 
hoe het gesteld was met de leefbaarheid in het dorp en te achterhalen hoe deze 
in de toekomst verbeterd kon worden. Voor de dorpsraad was de uitkomst van de 
enquête een duidelijke roep om actie: het proces tot oprichting van een infopunt 
werd gestart.

Uitgelicht:  
Wanssums Info Punt

Uitkomsten
“Inwoners gaven in grote getalen aan dat ze behoefte hadden aan een centraal 
informatiepunt. Door de versnippering in de informatiepunten weten inwoners 
niet altijd meer waar ze aan moeten kloppen met welk type zorgvraag”, aldus 
Marcel. Hierbij spelen dus ook praktische zaken een rol, zoals het vervoer naar 
het ziekenhuis, apotheek of huisartsenpost, maar het WIP doelt ook op kleine 
hand-en-spandiensten zoals klein tuinonderhoud of kleine klusjes in huis. Alle 
behoeften zijn concreet en lijken eenvoudig te realiseren, maar toch was het 
een uitdaging voor het WIP om het goede aanbod te organiseren. Er moest een 
kartrekker gevonden worden voor de oprichting van het infopunt. Ook kwam het 
besef dat het tijd zou gaan kosten om de juiste hoeveelheid vrijwilligers te werven. 
Marcel: “Dat dit is gelukt, is te danken aan de betrokkenheid van de dorpsraad 
en huidige bestuursleden en vrijwilligers van het WIP.” Doordat de dorpsraad en 
de bestuursleden achter de uitkomsten van de leefbaarheidsenquête stonden, 
waren ze intrinsiek gemotiveerd om het WIP van de grond te krijgen. Hierover zegt 
Deenen “we hebben inmiddels 50 vrijwilligers die op allerlei manieren helpen 
het dorp leefbaarder te maken. Deze vrijwilligers zijn allemaal geworven door 
middel van mond-tot-mond reclame. Omdat wij enthousiast waren, waren we 
in staat dit enthousiasme over te brengen aan onze huidige vrijwilligers”.  WIP is 
iedere werkdag tussen 17.00 – 19.00 telefonisch te bereiken. Inwoners kunnen 
dan zorgvragen stellen, een afspraak maken voor een dienst zoals hulp bij 
computergebruik, hulp bij de boodschappen of een gast aan tafel. De telefoon 
gaat het vaakst om een afspraak te maken voor de vervoersdienst. 

Van dorpsauto naar wensauto
In 2014 heeft de dorpsraad een subsidieaanvraag ingediend bij de provincie. Het 
doel was om middelen te genereren om een wensauto te kunnen laten rijden in 
het dorp. De subsidieaanvraag werd destijds afgewezen, omdat de aanvraag niet 

- Door Kevin Relouw -
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Vervoer & mobiliteit

“Het WIP heeft inmiddels 50 vrijwilligers 

die op allerlei manieren helpen het dorp 

leefbaarder te maken”

 – Door Kevin Relouw – 



 

voldeed aan de eisen. “We hadden in 2014 nog te weinig oog voor de voorwaarden 
die de Provincie stelde aan onze aanvraag. Zo hadden we bijvoorbeeld nog niet 
geregeld dat onze vrijwilligers die de auto zouden gaan rijden gekeurd waren. We 
wilden gewoon beginnen en zo snel mogelijk tegemoet komen aan de behoefte 
van een vervoerdienst”, aldus Marcel. Door tijdgebrek was het niet mogelijk om 
aan de voorwaarden te voldoen en werd de aanvraag dus definitief afgewezen. 
Voor de dorpsraad een teleurstelling, maar geen reden om op te geven. In de 
plaatselijk autogarage vonden ze een goede partner. 

De combinatie van sponsoring van de garage en financiële middelen van de 
dorpsraad zorgde ervoor dat er op eigen initiatief een dorpsauto aangeschaft 
kon worden. Tevens was de vervoersdienst voor een aantal jaren gegarandeerd, 
doordat het onderhoud en de stalling werd verzorgd door de garage. In het begin 
waren de Wansummers afwachtend omdat ze niet precies wiste waarvoor ze WIP 
konden benaderen, maar na verloop van tijd begonnen ze het WIP te ontdekken en 
ging de dorpsauto iedere dag de weg op om inwoners te vervoeren. Toen de kans 
zich voordeed, heeft het WIP opnieuw een subsidieaanvraag ingediend voor een 
wensauto. De stappen zijn zorgvuldig doorlopen en met succes. Tegen een kleine 
vergoeding kunnen inwoners van Wanssum en inmiddels ook die van Blitterswijck 
en Geijsteren, die om wat voor reden dan ook niet op eigen gelegenheid of met 
het openbaar vervoer de gewenste locatie kunnen bereiken, gebruik maken van de 
dienst. Marcel: “De dienst is heel succesvol. De ontvangen inkomsten uit de kleine 
vergoeding die mensen voor de ritten betalen, proberen we te reserveren zodat 
we deze auto kunnen vervangen zodra dit nodig is.”

Verbindend karakter van het WIP
Het WIP is meer dan een informatie- of adviespunt voor mensen die hulp nodig 
hebben, het WIP is er voor het hele dorp. Marcel: “Het WIP wordt gerund door 
ruim 50 vrijwilligers uit het dorp. Iedere vrijwilliger brengt zijn eigen kennis mee. 
Verder helpt het dat Wanssum een hechte gemeenschap is met een ons-kent-ons 
cultuur. Hierdoor kunnen de vrijwilligers de buurman of buurvrouw aansporen 
om contact op te nemen met het WIP als dit nodig is. Het werkt altijd beter als je 
hierop geattendeerd wordt door iemand die je kent uit het dorp. De vrijwilligers 
van de klussendienst komen bij inwoners achter de voordeur. Tijdens het bakje 
koffie na het verrichten van de klus komen de verhalen en kom je er achter dat 
iemand eigenlijk bijna niet meer buiten komt en eenzaam is. Onze vrijwilligers 
kunnen dan stimuleren om contact op te nemen met het WIP om te kijken of een 
match kan worden gemaakt met een vrijwilliger. 

Als het een zorgvraag betreft, kennen onze vrijwilligers de sociale kaart zodat ze 
door kunnen verwijzen. Het WIP wordt steeds meer benaderd”. De bekendheid 
van WIP neemt ook toe door actieve communicatie in het dorpsblad, via Facebook 
en via huis-aan-huis reclame. Minimaal 1 maal per jaar staat het WIP in het 
dorp met een themabijeenkomst, zoals met workshops omtrent ‘voel je thuis in 
eigen dorp’. Bij het moment van ingebruikname van de wensauto was het thema 
mobiliteit. Professionals zijn uitgenodigd om te vertellen over openbaar vervoer, 
taxivervoer en de uitleen van hulpmiddelen zoals rollators. Inwoners ontmoeten 
elkaar en krijgen informatie over thema’s die de leefbaarheid verbeteren. Door 
de laagdrempelige manier van werken van het WIP worden de vrijwilligers goed 
gevonden door de inwoners en houdt het WIP feeling met wat er speelt in het 
dorp. Marcel sluit af met de opmerking “als we merken dat ons dorp iets anders 
nodig heeft, zetten we de schouders eronder en proberen we het in samenwerking 
met het dorp te organiseren. Op dit moment hoop ik dat we de vrijwilligers 
kunnen behouden voor het dorp en de wensauto kunnen laten rijden. Dit komt de 
leefbaarheid van onze dorpen zéér ten goede. Nu en in de toekomst!” ■

“Wanssum kent een ons-kent-ons cultuur 

waardoor vrijwilligers de buurvrouw kunnen 

aansporen om op een laagdrempelige manier 

contact op te nemen met het WIP”
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Mijn naam is Annet Jeucken en ik ben sinds november 2018 werkzaam  
bij de VKKL.
 
Met de studie Culturele Maatschappelijke Vorming als achtergrond 
en werkervaring in verschillende non-profit organisaties neem ik een 
diversiteit aan ervaring mee. 
 
De afgelopen tijd heb ik met collega’s mee mogen lopen en heb ik al veel 
energie en enthousiasme geproefd bij diverse bewonersinitiatieven. Ik kijk er 
dan ook naar uit om ondersteuning te mogen bieden daar waar die nodig is.
 
Naast een algemene brede interesse ligt mijn affiniteit bij vraagstukken 
rondom vrijwilligerswerk en jeugd en jongeren.
 
Heb je een vraag voor mij? Ik hoor het heel graag!

Ik ben Kevin Relouw, 25 jaar en sinds mei 2018 (na afronding van mijn 
studie Bestuurskunde) werkzaam voor VKKL. 

Het mooie aan mijn functie is dat ik naast mijn werkzaamheden ook nog 
ruimte krijg om met mijn collega’s op pad te gaan om te kijken wat er 
speelt in de provincie. Hierdoor kan ik profiteren van de kennis & kunde van 
mijn collega’s en ervaring opdoen met werken met inwonersinitiatieven. 
Anderzijds breng ik met mijn studie Bestuurskunde kennis mee over 
(gemeentelijke)besluitvorming, beleidsontwikkeling en politieke processen 
en brede algemene economische en juridische kennis. 

Ik kijk uit om aan de slag te gaan met en voor jullie, voor een leefbaar Limburg!

Ik ben Henk Wetzels, sinds bijna een jaar 

penningmeester van de vereniging VKKL en de stichting 

VKKL/Spirato-projecten. 

Hoe het zo ver is gekomen? In het dagelijks leven ben ik al ruim 13 jaar 
werkzaam als controller bij de gemeente Landgraaf. Op 5 januari vorig 
jaar kreeg ik een mail van mijn oud-collega Joep Kleinen, een van de 
bestuursleden van VKKL, met de vraag of hij met mij eens “serieus” kon 
praten over een probleem dat hij had: hij zocht een penningmeester 
voor de (toen nog op te richten) stichting VKKL/Spirato-projecten. Dat 
het achteraf ook bleek te gaan om het penningmeesterschap van de 
verenigingen VKKL en Spirato schaar ik gemakshalve maar even onder het 
principe “3 halen, 1 betalen”.

Omdat ik beide verenigingen niet kende, ben ik een avondje gaan “google-
en” op VKKL en Spirato. Toen werd het mij wel duidelijk: dit zijn initiatieven 
die het waard zijn om je voor in te zetten. Vooral omdat de verenigingen 
mensen en initiatieven ondersteunen die werk maken van de leefbaarheid 
en vitaliteit in de woonkernen. Na een eerste gesprek met Joep heb ik dan 
ook van harte ja gezegd.

Inmiddels zijn we bijna een jaar verder. Ik heb in die periode veel geleerd 
over wat er in de Limburgse kernen gebeurt, over hoe veel mensen zich 
inzetten en vechten voor hun leefomgeving. Dat verdient respect en 
ondersteuning. 

Ook zijn beide verenigingen één geworden. Een logische stap omdat beide 
verenigingen in elkaars verlengde functioneerden. Door samen te gaan zijn 
we sterker geworden en kunnen we de toekomst gerust tegenmoet treden. 
Natuurlijk kan de vereniging versterking gebruiken, zodat we samen met de 
burgers ervoor kunnen zorgen dat de leefbaarheid en vitaliteit van de kleine 
kernen behouden blijft en waar nodig versterkt. 
Samen kunnen we veel bereiken. Ik heb er zin in.   ■

Even voorstellen:
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Dit voorjaar sprak voormalig bestuurslid van Spirato, Rinus 

Janssen, mij aan of ik er voor voelde om zijn taak over te 

nemen als vrijwilliger adviseur bij Spirato.

Hier hoefde ik niet lang over na te denken, wat is er mooier dan mee te werken 
aan het behoud en de verbetering van de leefbaarheid van de kleine kernen in 
onze leefgemeenschap. Zeker nu Spirato en de Vereniging Kleine Kernen Limburg 
samen gaan in één bestuur en organisatie.

Ik ben Jan linssen, geboren en opgegroeid in Maasbree. Na het overlijden van mijn 
echtgenote in 2012 ben ik blijven wonen in Helden, een van de mooie kernen van 
de gemeente Peel en Maas. Ik heb één zoon die al meerdere jaren woont en werkt 
in het buitenland.

Oorspronkelijk ben ik van opleiding landschapsarchitect en heb als zodanig 
meerdere jaren gewerkt bij een particulier bureau in Roermond. Tijdens deze 
periode heb ik veel herinrichtingplannen gemaakt voor kleine dorpskernen en 
woongebieden. Maar ook parken, pleinen en kinderspeelplaatsen behoorde tot 
ons werkgebied. Later kwamen er ook opdrachten binnen bij het bureau voor het 
ontwerpen van nieuwe woon- en werkgebieden. Met deze achtergrond ben ik toen 
gestart met de opleiding stedenbouw aan de academie van bouwkunst in Tilburg. 
Hier ben ik in afgestudeerd als stedenbouwkundige. 

Na een aantal jaren te hebben gewerkt bij het bedrijfsleven ben ik overgestapt naar 
de overheid. Ik ben gaan werken voor de gemeente Venlo als stedenbouwkundige bij 
de toenmalige afdeling stadsontwikkeling. Ook in deze rol heb ik me kunnen inzetten 
voor het ontwerpen en ontwikkelen van nieuwe uitleggebieden en het herinrichten 
van bestaande woongebieden en openbare ruimte. Geleidelijk aan veranderde mijn 
rol bij de gemeente Venlo van ontwerper naar projectleider. Ik ben dan ook een 
groot aantal jaren projectleider geweest van het centrum van Blerick. Een ingrijpend 
plan was  de herinrichting van het winkelgebied Kloosterstraat en de Wien. In 
deze periode heb ik als projectleider meegewerkt aan de transformatie en het 
verplaatsen van het gemeenschapscentrum De Staay naar het voormalige raadhuis 
Blerick het huidige Raodhoes.

Daarna ben ik gevraagd om voor de toenmalige gemeente Helden te gaan werken. 
Daar was de functie van hoofd ruimtelijke Ordening en Economische zaken nog 
niet ingevuld. In deze fase heb ik de ontwikkeling van het Theater en Cinema Dok 
6 van dichtbij meegemaakt maar ook de ontwikkeling van het gemeenschapshuis 
Beringe en de uitbreiding van de gemeenschapshuizen Egchel en Koningslust.
Na de gemeente Helden heb ik de stap gezet van gemeente naar Regio en 
ben gestart als regio coördinator bij de Regio Venlo en Greenport Venlo. In 
deze periode heb ik me ingezet als contactpersoon van de Regio Venlo naar 
alle organisaties die betrokken waren bij de organisatie van de Floriade 2012. 

De vrijwillige regioadviseur
Leefbaarheid kleine kernen, daar gaan we voor….

Uiteindelijk ben ik intensief betrokken geweest bij het verwerven en inrichten van 
het toekomstige Businesspark GreenPark dat beschikbaar is gesteld door de regio 
Venlo voor het organiseren van De Floriade 2012.

Al weer een aantal jaren geleden ben ik met pensioen gegaan en heb ik tijd 
beschikbaar gekregen om me in te zetten als adviseur bij Spirato en VKKL. 
Hiervoor kan ik in ruime mate gebruik maken van de ervaringen die ik heb 
opgedaan in mijn werkzame periode. Het in stand houden van de leefbaarheid in 
onze dorpen en vooral ik de kleine kernen van onze provincie is een belangrijke 
maatschappelijke opgave voor de inwoners zelf maar ook voor de plaatselijke 
overheid. VKKL/Spirato kan hierbij een belangrijke bijdrage leveren. Vooral het 
realiseren en in stand houden van goed functionerende gemeenschapshuizen, 
openbare ruimte, scholen en speelplaatsen is essentieel voor de leefbaarheid. 
Ook voorzieningen voor de oudere generatie en het aanbieden van voldoende en 
passend openbaar vervoer maken hier deel van uit. Het creëren van voldoende 
draagvlak bij de bewoners en het adviseren in goed functionerende en betaalbare 
voorzieningen is een belangrijk uitgangspunt voor de leden van onze organisatie. 

Graag wil ik hier als vrijwilliger adviseur voor gaan, 
Jan linssen ■

Vrijwillige regioadviseur, wat houdt dat in?

Bij VKKL zijn een aantal mensen actief, die zich als ervaringsdeskundige 
inzetten op een specifiek thema, zoals exploitatie van 
gemeenschapsaccommodaties, het opzetten van een vervoersinitiatief zoals 
de Wensbus of het voortbestaan van kleine dorpsscholen. Vaak hebben zij 
vanuit hun (vrijwilligers)werk een schat aan kennis en ervaring opgedaan 
binnen een specifiek vakgebied. Graag zetten zij hun opgebouwde expertise 
en netwerk in om onze leden van advies en informatie te voorzien. 

Interesse? Het betreft een vrijwillige functie tegen onkostenvergoeding. Je 
werkt samen binnen een team van enthousiaste adviseurs, medewerkers 
en bestuursleden. Kijk op onze website www.vkkl.nl of neem contact op via 
info@vkkl.nl of 077-3978503 voor meer informatie. 

Weetje…
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Hoewel deze bewonersorganisaties in naam sterk variëren, hebben ze allemaal 
gemeen dat ze zich georganiseerd inzetten voor de brede leefbaarheid van hun dorp, 
wijk of buurt. De manieren waarop ze dit doen, en de rol die ze daarbij innemen, 
verschilt echter van dorp tot dorp. Bovendien is onze samenleving sterk aan het 
veranderen. Zo houden jongeren van nu er een ander leefpatroon met andere 
normen en waarden op na dan bijvoorbeeld vijftig plussers. Ze gaan vaak anders 
om met vrijwilligerswerk: meer projectmatig, met een duidelijke kop en staart. Dit 
betekent iets voor de manier waarop je je als bewonersorganisatie organiseert en 
welke rol je daarbij inneemt. In dit artikel duiken we daar dieper op in. 

Onderzoek: 4 rollen
Vorig jaar verscheen in het voorjaar het rapport ‘De functies van 

bewonersoverlegorganisaties in een veranderende samenleving’. In opdracht 
van onze Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) heeft de Universiteit 
Utrecht onderzoek gedaan naar de verschillende rollen die bewonersorganisaties 
in de praktijk vervullen. In Limburg zijn o.a. dorpsraad Wellerlooi en dorpsoverleg 
Meijel geïnterviewd. Uit het onderzoek kwamen grofweg de volgende 4 rollen naar 
voren:
-  De vertegenwoordiger
-  De kennisdeler
-  De verbinder
-  De aanjager 
In de praktijk lopen de rollen in elkaar over, waarbij de ene bewonersorganisatie 
bijvoorbeeld sterk inzet op verbinden, terwijl de ander vooral de 
vertegenwoordigende rol belangrijk vindt. Toch komen alle rollen bij vrijwel iedere 
bewonersorganisatie wel in meer of mindere mate aan bod. 

De vertegenwoordiger, representatief voor je dorp
Van oudsher wordt een bewonersorganisatie vaak gezien als ‘de stem van het 
dorp’ naar de gemeente, bedrijven en maatschappelijke instellingen. Je staat 
midden in het dorp en weet wat er speelt. Naar de gemeente fungeer je als 
aanspreekpunt. Voorbeeld: in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen bij 
de politieke partijen aangeven wat voor het dorp belangrijke kwesties zijn. 

De kennisdeler, adviserend naar bewoners en gemeente
Als bewonersorganisatie speel je een centrale rol in het dorp; je brengt informatie 
van binnen en buiten het dorp samen en deelt deze. Zowel de verenigingen, 
werkgroepen als gemeente doen een beroep op jouw deskundigheid over 
allerlei thema’s die het dorp raken. Voorbeeld: de gemeente adviseren hoe ze 
buurtbewoners kan betrekken bij de herinrichting van een weg. 

De verbinder, samenbrengen van bewoners(initiatieven)
Gemeenschapsgevoel creëren, dorpsidentiteit versterken, samen optrekken en 
elkaar inspireren. Het verbinden van bewoners, initiatieven en verenigingen maar 
óók de contacten onderhouden met de buurdorpen. De bewonersorganisatie zet 
zich in om slimme verbindingen tussen (groepen) mensen te leggen. Voorbeeld: 
het organiseren van een thema-avond voor alle sportverenigingen in het dorp. 
De aanjager, bijdragen aan initiatieven uit het dorp
Het in beweging brengen van bewoners om een initiatief te starten maar 
ook het ondersteunen en draaiende houden van bestaande initiatieven. De 
bewonersorganisatie is als gangmaker samen aan de slag met actief betrokken 
dorpsgenoten, faciliteert en trekt soms (tijdelijk) de kar. Voorbeeld: een initiatief 
of werkgroep helpen met een vergunning- of subsidieaanvraag. 

Past onze manier van  
werken nog bij deze tijd?
De rol van een bewonersorganisatie
Bewonersorganisaties in Limburg kennen we in vele 

soorten en maten. Sommigen noemen zich dorpsraad, 

anderen kernoverleg, verenigingenraad, dorpsplatform, 

gemeenschapsraad of dorpsoverleg. Enkelen hebben zelfs 

de stap gezet naar een dorpscoöperatie. 

Organiseren & financieren 

 – Door Ralph Tangelder – 
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Past onze manier van  
werken nog bij deze tijd?
De rol van een bewonersorganisatie

Het Kleine Kernen Spel
De Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) heeft het Kleine Kernen 
Spel ontwikkeld. Hierin komen spelenderwijs praktische voorbeelden aan 
bod hoe je als bewonersorganisatie de verschillende rollen in de praktijk 
invult. Bovendien geeft het je de kans om te reflecteren op je eigen situatie 
als bewonersorganisatie. Mocht je hier vragen over hebben, of zou je het 
spel graag eens willen uitproberen, neem dan contact met ons op. De VKKL 
helpt je graag!

Weetje…

Uitdagingen
De hierboven beschreven rollen zijn ideaalplaatjes. In de praktijk zijn de rollen 
vaak niet strikt van elkaar te onderscheiden en is de bewonersorganisatie over 
het algemeen meer thuis in de ene rol dan in de andere. De voorkeur voor 
bepaalde rollen heeft alles te maken met historie, gemaakte afspraken, manier 
van werken in het dorp en de relatie met zowel de bewoners als de gemeente. Hoe 
je rol(len) als bewonersorganisatie invult, heeft te maken met maatschappelijke 
ontwikkelingen, zoals de opkomst van bewonersparticipatie. Denk verder aan 
zaken als bevolkingskrimp, vergrijzing en terugtrekkende voorzieningen. Maar 
ook democratische vernieuwing (nieuwe verhouding tussen overheid en burgers) 
speelt een rol. Deze veranderingen leiden tot nieuwe uitdagingen waarmee 
bewonersorganisaties te maken hebben. Enkele voorbeelden: 

-   Vormen we als bestuur nog een goede afspiegeling van het dorp (jong, oud, man, 
vrouw, nieuwkomer, geboren en getogen) om onze vertegenwoordigende rol waar 
te kunnen maken? Hoe weet de gemeente dat wij namens het dorp spreken?

-   Weet het dorp wel waarmee wij ons bezighouden? Hoe krijgen we meer mensen 
betrokken bij het dorp? 

-  Hoe vinden we nieuwe bestuursleden? 
-   Veel mensen verrichten vrijwilligerswerk op projectbasis: met afgebakende 

taken en een duidelijk begin en einde. Hoe verbinden we de ‘eilandjes’ die 
dreigen te ontstaan?

-   In het dorp hangt een sfeer van ‘klagen’ op van alles en nog wat dat niet goed 
gaat. Hoe krijgen we de mensen juist actief aan de slag dat ze dingen samen 
gaan oppakken? 

Spiegel
Stel je deze vragen wel eens binnen je eigen bestuur? Hebben jullie als 
bewonersorganisatie al eens nagedacht of de rol die je pakt en je manier van 
werken nog aansluit bij de behoefte in het dorp? Onderstaand stappenplan kun je 
gebruiken om op een bestuursvergadering met elkaar te reflecteren op je eigen rol 
als bewonersorganisatie. 

Stap 1:  Balans opmaken: ‘Wat doen we allemaal en past dat nog bij ons en het dorp?’
Stap 2: Verbinding met het dorp: ‘Staan we (nog) in verbinding met het dorp?’

Stap 3: Op de koffie bij de buren: ‘Hoe doen ze het in de buurdorpen?’
Stap 4:  Samenwerken met de gemeente: ‘Op welke manier trekken we samen op 

met de gemeente?’
(de stappen staan uitgebreid beschreven in het Kleine Kernen Spel van de LVKK, 
zie kader hiernaast)

Als je deze stappen doorlopen hebt, is het tijd om de handen uit de mouwen te 
steken. Je hebt een goed beeld van wie je als bewonersorganisatie wilt zijn en wat 
je wil doen. Aan de slag! 

Bronnen:
-   De functies van bewonersoverlegorganisaties in een veranderende samenleving, 

Tine de Moor Universiteit Utrecht, 2018. Te downloaden via https://www.vkkl.nl/
publicaties

-  Werk van dorpsbelangen, Groninger Dorpen, 2018.
-  Kleine Kernen Spel, LVKK, 2018.
- Diverse gesprekken met VKKL leden ■



10

Iedereen doet mee

Link Nederweert,  
Niet zomaar een taalcafé.

– Door Monique Steijvers – 

Onlangs waren we als VKKL te gast bij Paul Batenburg 

in Nederweert. Paul is een taal-café voor statushouders 

gestart. Maar we ontdekten gaande het gesprek dat dit 

initiatief zoveel meer is dan een plek om de Nederlandse 

taal te leren spreken. Wij spraken met Paul over “zijn” café 

en we spraken met Ola en Samer Akeel, Fatima, en Mouafak 

en Afaf Fudda over hun Nederweert. 

Hoe is Paul op het idee gekomen?
Paul is na zijn carrière in het bedrijfsleven aan de slag gegaan als taalcoach 
bij Vluchtelingenwerk Nederland. Hier ziet hij voor het eerst de moeilijkheden 
waar statushouders mee te maken krijgen. De overheid zorgt weliswaar voor 
huisvesting, inkomen, zorg en onderwijs, maar verder moeten ze hun eigen weg 
vinden en daar staan ze vaak helemaal alleen in. En ja, ze móeten heel veel zegt 
Paul. Daarmee leg je geen verbindingen tussen inwoners of tussen verschillende 
culturen. Het is geen basis om elkaar beter te leren kennen. 
Het taalcafé is daarom bedoeld als een laagdrempelige ontmoetingsruimte, 
zonder verplichtingen met als doel inwoners met elkaar in contact te brengen. 
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Hier móet niks, de koffie kost € 1,00 maar je hoeft niks te nemen. Er wordt 
gekletst over alledaagse dingen, koffie gedronken en kinderen spelen er spelletjes 
met Suzanne, vrijwilligster en in het dagelijks leven juf. Inmiddels zijn er zo’n 
5 vrijwilligers actief. En het mooiste is, bezoekers van het eerste uur worden 
vrijwilliger. Zij steken de handen uit de mouwen, willen zich graag nuttig maken.

Maar hoe maak je dan een begin?
Het taalcafé mag gebruik maken van de ontmoetingsruimte van de Gunnerij, 
vertelt Paul. Ook de ouderen van Nederweert treffen elkaar in de Gunnerij. Vanuit 
het initiatief ‘De Kiep Inn’, enige jaren geleden, is met steun van de gemeente, 
vrijwilligers en ondernemers de stichting de Gunnerij vorm en inhoud gegeven. 
Voor Link maar ook andere activiteiten is de Gunnerij een thuis waar iedereen 
terecht kan. Via “zijn” gezin (bij vluchtelingenwerk), leert Paul statushouders 
kennen en zodoende nodigde hij ze op internationale vrouwendag uit op de koffie. 
Zo is het eigenlijk gewoon begonnen.
Er wordt Nederlands gesproken en door over alledaagse dingen te praten, breiden 
de bezoekers hun woordenschat uit. In de gesprekken die gevoerd worden, komen 
veel verschillende onderwerpen aan de orde. En het zijn de gesprekken over deze 
onderwerpen die de aanleiding vormen om nieuwe activiteiten te organiseren. 

Dus van het een komt het ander?
In de Gunnerij ging het gesprek bijvoorbeeld over gezondheid en ziek zijn en 
het idee ontstond om de huisarts uit te nodigen om te vertellen hoe het er in de 
huisartsenpraktijk aan toe gaat. Zo is ook de apotheker op bezoek geweest, komt 
de  tandarts nog en ook de gemeente gaat een verhaal vertellen. Het zijn allemaal 
instanties waar je altijd wel vroeg of laat mee te maken krijgt. Het is goed om ze te 
leren kennen, dat verlaagt de drempel. 

Paul nodigt van gemeentewege niet een beleidsambtenaar uit, vertelt hij, maar 
de juffrouw van de receptie. Zij is het gezicht van de gemeente, het visitekaartje, 
haar zie je bij binnenkomst en zij weet als geen ander begrijpelijk te vertellen wat 
de gemeente voor haar inwoners kan betekenen. Eens in de maand is er nu zo’n 
thema avond gepland. Ze zijn niet alleen maar informatief voor statushouders, 
maar ook bedoeld om bijvoorbeeld de vele vooroordelen over vluchtelingen weg 
te nemen. Zo gaat Vluchtelingenwerk Nederland medio november een inleiding 
geven over haar werkzaamheden speciaal voor alle inwoners van Nederweert.

Toen in 2017 het Suikerfeest, als teken van het einde van de Ramadan, er aan zat 
te komen, ontstond het idee bij een aantal statushouders om de inwoners van 
Nederweert kennis te laten maken met hún Suikerfeest. Er werd een powerpoint 
presentatie gemaakt en alle nieuwe bewoners mét hun buren werden uitgenodigd 
om de presentatie bij te wonen en in gemeenschapshuis De Pinnenhof in 
Nederweert het Suikerfeest mee te vieren. Zo’n 200 inwoners bezochten het feest, 
inclusief de burgemeester en de wijkagent. Statushouders hadden samen 700 
koekjes gebakken en het werd een prachtig feest.

Hoe ziet de zakelijke kant van het taalcafé er uit?
We willen het natuurlijk weten, wat heeft Paul allemaal moeten regelen om dit 
initiatief van de grond te krijgen en hoe heeft hij dat gedaan? Er is geen juridische 
entiteit opgericht, geeft Paul meteen aan. We zijn gewoon begonnen. Het gaat 

erom dat mensen elkaar leren kennen, elkaar ontmoeten, in gesprek raken. 
Dat hoef je juridisch niet als eerste te regelen. Maar omdat er op een gegeven 
moment sprake was van sponsoring en er dus geld omging in het organiseren 
van activiteiten, is er samenwerking op dat terrein gezocht met de Gunnerij. De 
penningmeester van Stichting De Gunnerij fungeert nu als toezichthouder. Paul 
heeft wel een visie op papier gezet. Hierin verwoordt hij duidelijk wat hij met dit 
initiatief wil bereiken. Door in gesprek te gaan wordt duidelijk waar vragen leven. 
Paul en zijn collega’s wijzen dan de weg, nodigen professionals uit én zij hebben 
een signalerende functie. Wij ondervinden dat ter plekke aan tafel.

Want wat vinden de gasten van Paul van het taalcafé?
Ola is er bijna wekelijks, zij wil vrijwilligster worden. Ola heeft een financieel 
administratieve opleiding gevolgd in Syrië en gaat voor het taalcafé de financiën 
bijhouden. Als het gesprek over Nederland gaat, belanden we bij fietsen, een 
typisch Nederlandse bezigheid. Voor de kinderen is fietsen vanzelfsprekend, 
maar Mouafak en zijn vrouw Afaf zijn niet enthousiast. De angst om te vallen, 
of om ergens tegenaan te rijden, zit er flink in.  Paul weet dat de gemeente 
fietslessen organiseert en bespreekt dit ter plekke met de aanwezigen. “Zo’n fiets 
die helpt immers om grotere afstanden te overbruggen en dat kunnen we samen 
organiseren”. Wat vinden Ola en haar man Samer van Nederland en Nederweert 
in het bijzonder? Daar hoeven ze niet lang over na te denken. Ola roemt de 
activiteiten die georganiseerd worden voor de kinderen. Haar ogen stralen als ze 
vertelt wat Nederweert allemaal te bieden heeft. Samer is vooral gecharmeerd 
van het Hollandse weer…… “Die regen hè, dat ruikt zo lekker” vindt Samer. Maar 
ook het landschap heeft zijn hart gestolen, hij is graag buiten en geniet van de 
prachtige natuur. 

Het gesprek gaat van fietsen over op autorijlessen en nu is het Ola die de tips 
uitdeelt. Zij weet dat je zelf, zonder begeleiding en zelfs in het Arabisch, kunt 
studeren voor het theorie examen. Het examen leg je vervolgens af in het 
Nederlands en dat gaat prima weet ze uit ervaring.

Terwijl wij gezellig keuvelen, spelen de kinderen spelletjes aan een andere tafel 
met Suzanne, of rennen er rond. “Ja”, zegt Paul, “het is wel een beetje druk zo” als 
er per ongeluk een vaas wordt omgestoten.  De ruimte is eigenlijk te klein voor 
een gelijktijdige goede opvang voor de kinderen. We zijn aan het kijken hoe we dat 
beter kunnen organiseren. Daar denken de ouders in mee.”

Hoe ziet de toekomst van Link eruit?
Paul heeft toekomstplannen. Hij denkt voortdurend na over hoe hij de organisatie 
in de hand kan houden, maar het liefst nog beter kan maken. Want het aantal 
activiteiten groeit gestaag. Én hij wil nog meer gezinnen bereiken. Nu maken 5 tot 
10 gezinnen gebruik van de geboden gastvrijheid. In Nederweert wonen 25 à 30 
gezinnen met een migratieachtergrond. Die wil hij allemaal bereiken en in contact 
brengen met Nederweert en z’n inwoners.

Ook gunt hij andere kernen een vergelijkbaar initiatief. “LINK past immers overal, 
niet alleen in Nederweert”, geeft Paul ons nog mee.
Met deze laatste woorden stappen we in onze auto op weg naar huis met een 
prachtig verhaal in onze achterzak.

Als na dit prettige gesprek op de terugweg een regenbuitje overtrekt, draaien we 
het autoraampje open en snuiven de lucht op. Heerlijk! ■

“’LINK past immers overal,  

niet alleen in Nederweert”

"Niet de beleidsambtenaar, maar de 

juffrouw van de receptie weet als geen ander 

begrijpelijk te vertellen wat de gemeente  

voor haar inwoners kan betekenen"

Link Nederweert  

(Laat Iedereen Nederland Kennen)
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De kerk als middelpunt in het dorp. De kerk als baken in het 

landschap, het herkenningspunt om je te kunnen oriënteren, 

het statussymbool, de ‘trots’ van het dorp. Maar ook bekend 

van uitdrukkingen als kerktorenpolitiek bedrijven, niet te 

hoog van de toren blazen. 
 
De kerk waar alle blijde (doopsel, huwelijk), maar ook droevige (uitvaart) 
levensgebeurtenissen voorbijkomen. Echter ook een kerk waar, als gevolg 
van een daling van het aantal gelovigen, steeds minder mensen binnen de 
dorpsgemeenschap regelmatig gebruik van maken. De gevolgen daarvan laten 
zich raden: minder mensen betekent minder vrijwilligers om alles draaiend te 
houden, minder kerkgangers op zondag en daarmee minder inkomsten. In veel 
Limburgse dorpen een waarschijnlijk herkenbare situatie. In het geval van de R.K. 
kerk probeert het bisdom Roermond door o.a. parochieclusters in te stellen, de 
kerken in de dorpen zolang mogelijk open te houden, hopende op betere tijden. 

En toch zal er in veel dorpen binnen nu en niet al te lange tijd de conclusie 
worden getrokken: zo kan het niet langer. En wat dan? Wat kun je dan als 
bewonersorganisatie, als kerkbestuur? Bij wie kun je terecht, welke alternatieven 
zijn er?

De VKKL kreeg de afgelopen anderhalf jaar de nodige vragen van leden. Deze 
vragen waren zeer divers en uiteenlopend, variërend van ‘onze kerk dreigt te 
sluiten, welke opties hebben we?’ tot ‘we willen graag een nieuwe functie aan de 
voormalige pastorie geven en de kerk deels inrichten voor medegebruik, hoe gaan 
we hierover het gesprek met het bisdom aan?’. 
Op basis van deze vragen hebben we afgelopen jaar een praktisch boekje 
uitgebracht: ‘De kerk is toch van de gemeenschap?’. Het boekje is met name 

De kerk is toch van  
de gemeenschap?
Werken/Wennen aan een nieuwe toekomst

- Door Kevin Relouw & Ralph Tangelder -

bedoeld voor startende initiatieven: wat komt er allemaal kijken bij her- of 
medebestemming van een kerkgebouw, wie zijn de belangrijkste spelers en 
hoe pak je het proces aan? Daarnaast organiseerden we afgelopen oktober 
een thema-avond en in december een werksessie over deze deelonderwerpen. 
Over het communicatieproces, het plan van aanpak en de bouwtechnische (on)
mogelijkheden is heel wat kennis en ervaring opgebouwd door initiatiefnemers, 
mensen van het bisdom, architecten, ambtenaren en kerkbesturen. Het was dan 
ook zeer nuttig om ideeën, opvattingen, plannen en standpunten onderling uit 
te wisselen. Toch was één van de belangrijkste constateringen van de aanwezige 
initiatiefnemers eigenlijk heel eenvoudig: we zijn gelukkig niet de enigen; veel 
bewonersorganisaties verspreid over de provincie zijn met dit vaak ingewikkelde 
vraagstuk bezig. Gedeelde smart is halve smart en samen zijn we sterk. 

In 2019 gaat de VKKL verder met dit onderwerp aan de slag. Een aantal 
initiatiefnemers heeft inmiddels al behoorlijke stappen gezet in het proces om te 
komen tot her- of medebestemming van hun kerkgebouw. Deze willen we graag 
de kans bieden hun ervaringen te delen ter inspiratie. Daarnaast willen we graag 
het gesprek aangaan met het bisdom om te komen tot een betere afstemming 
in (kerkelijke) procedures, protocollen en gebruiken waar initiatiefnemers mee 
te maken krijgen bij her- en medebestemming. Via o.a. de Kleine Kernen Krant 
houden we u op de hoogte. 

Meer informatie over dit onderwerp:
-  Boekje ‘De kerk is toch van de gemeenschap?’, VKKL 2018. Hierin is ook een 

literatuurlijst en overzicht van relevante websites opgenomen. Beschikbaar als 
pdf via www.vkkl.nl/publicaties

-  Verslagen thema-avond en werksessie herbestemming kerkgebouwen, te vinden 
via www.vkkl.nl/bijeenkomsten

-  de website www.toekomstreligieuserfgoed.nl vol met praktische informatie, links 
en voorbeelden  ■

gemeenschapsaccommodaties
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Energie & sociale duurzaamheid

Een duurzame toekomst 
voor De Klokkestoel?
Verslag van een bevlogen dorpsavond

 – Door Ralph Tangelder – 

Bekijk de Klokkestoel in relatie tot de andere accommodaties in het dorp: waar 
hebben we over een paar jaar behoefte aan?
De huidige inrichting van de Klokkestoel met allemaal hokjes en bijgebouwen is 
vaak niet geschikt voor de activiteiten die we als dorp willen organiseren;
Het pand energieneutraal maken, wat is daarvoor nodig?
Hoe kunnen we een duurzame exploitatie waarborgen?

Hoe gaat het verder?
Aan het einde van de avond koppelen de gesprekstafels kort hun bevindingen 
terug. Duidelijk is dat het gebouw van de Klokkestoel niet op zichzelf staat, 
(toekomstige) vraag naar en aanbod van maatschappelijke accommodaties 
dient eens goed in beeld gebracht worden. Verder blijkt dat veel zaken nader 
uitgezocht dienen te worden. Een vijftiental enthousiastelingen geeft aan te 
willen meewerken aan het verder uitdiepen van wat een duurzame toekomst 
voor de Klokkestoel kan inhouden. Inmiddels hebben meerdere overleggen en 
‘speeddates’ plaatsgevonden waarbij ook bedrijven en verenigingen uit het dorp 
betrokken zijn. Het proces is in volle gang!

Verder lezen: het complete verslag is te vinden op onze website: vkkl.nl/nieuws 
Interessante websites: 
-  zuidenwind.org 
-  heibloem.daarleefje.nl/gemeenschapsraad ■

In Heibloem komen windmolens. Maar dat is op deze 

bewonersavond georganiseerd door de Gemeenschapsraad 

geen issue onder de aanwezigen. Wat wel een issue is: hoe 

gaan we als dorp de ondersteuning die energiecoöperatie 

Zuidenwind biedt, duurzaam en toekomstbestendig inzetten? 

Draagvlak voor windenergieprojecten
Even een stukje achtergrond. In Heibloem komen in 2019 twee nieuwe 
windmolens, als aanvulling op de 5 bestaande windmolens in het gebied tussen 
grofweg Egchel (Peel en Maas), Neer en Heibloem (beide Leudal). De windmolens 
worden door energiecoöperatie Zuidenwind gerealiseerd. Zuidenwind is een 
zogenaamde burgerenergiecoöperatie, waar de leden (inwoners uit de regio) 
investeren in duurzame energie en daar ook rendement uit halen. Vanuit het 
windmolenproject komt een bedrag beschikbaar, waar de inwoners van Heibloem 
gezamenlijk een duurzame bestemming aan kunnen geven. Dit zou mogelijk 
het verduurzamen van gemeenschapshuis ‘De Klokkestoel’ kunnen zijn. Deze 
constructie kan leiden tot een win-win situatie: financiële middelen die voor de 
gehele Heibloemse gemeenschap ten goede komen én meer draagvlak voor het 
door Zuidenwind geïnitieerde windenergieproject. 

Een duurzame toekomst, hoe organiseer je dat?
Dat is natuurlijk snel bedacht, maar nog niet zo snel gerealiseerd. Volgens Johan 
Hoenink van de Gemeenschapsraad Heibloem gaat het erom met elkaar te werken 
aan de toekomst van Heibloem. Nu Zuidenwind het dorp middelen biedt voor 
verduurzaming, is het belangrijk om te voorkomen dat verenigingen met elkaar 
gaan concurreren om een zak geld. Daarom is er in eerste instantie voor gekozen 
om de Klokkestoel, als gemeenschapshuis van het dorp in ieders belang, te gaan 
verduurzamen. Niet alleen op fysiek of technisch gebied, maar juist ook op sociaal vlak. 

Brainstormen 
Na inspirerende verhalen over het opzetten van een dorpscoöperatie 
(Beringe, door Thijs Rutten), de ervaringen van omwonenden met Zuidenwind 
(Buurtcoöperatie Boerderijweg, door Hennie Korten) en de werkwijze van 
Zuidenwind (door Albert Jansen), is het tijd voor actie: de deelnemers mogen 
gaan brainstormen over de vraag hoe zij een duurzame toekomst voor hun 
dorp zien en welke specifieke rol de Klokkestoel daarin kan vervullen. Uit de 
gesprekstafels komen (onder andere) onderstaande opmerkingen naar voren:

■  Wat je als dorp zelf bedacht, beslist en geregeld hebt, daar is 
draagvlak voor en dus houdbaar op lange termijn. Je maakt mensen 
(mede) verantwoordelijk en creëert daarmee eigenaarschap. 

■  Als je je als dorp goed organiseert en samenwerkt, genereer je een 
verbond (dat kan een coöperatie zijn) waarin niet alleen goede 
afspraken gemaakt worden, maar wat ook nog eens geld oplevert om 
te investeren in je eigen dorp, waardoor je minder afhankelijk wordt 
van subsidieverstrekkers zoals de gemeente. Zie de gemeente vooral 
als partner in plaats van financier. 

Tips…

“In Heibloem komen in 2019  

twee nieuwe windmolens”

- Door Kevin Relouw & Ralph Tangelder -
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Zorgen voor elkaar

De tijden dat inwonersinitiatieven en dorpen volledig 

afhankelijk zijn van gemeentelijke subsidies en 

stimuleringsfondsen om inkomsten te genereren voor de 

verbetering van de eigen leefomgeving, zijn voorbij. Zo bleek 

ook uit de Oppe Koffie ‘inwoners investeren in eigen dorp’. 

De aanwezigen gingen met elkaar het gesprek aan over 

manieren om geld te genereren dat weer geïnvesteerd kan 

worden in eigen dorp. Ze werden hierbij geïnspireerd door 

HeggaFonds Hegelsom, DorpsOntwikkelingsFonds (DOF) 

Blitterswijck en DorpsOverleg Kessel (DOK).

DorpsOverleg Kessel  
In 2010, toen gemeente Peel en Maas ontstond uit een fusie van de gemeenten 
Helden, Meijel, Maasbree en Kessel, is DOK opgericht. DOK behartigt de belangen 
van inwoners van Kessel en Kessel Eik en treedt op als vraagbaak voor inwoners die 
initiatief willen nemen om de leefbaarheid van Kessel en Kessel Eik te verbeteren. 
Naast initiatieven die inwoners aandragen, vloeien ook initiatieven voort uit de 
dorpsontwikkelingsplannen (DOP) die Kessel en Kessel Eik hebben opgesteld. 
Sleutel tot succes is volgens Ger de Vlieger, bestuurslid van DOK, de hoge 
mate van sociale betrokkenheid die Kessel en Kessel Eik heeft en de ruimte die 
inwoners(initiatieven) krijgen van zowel gemeente Peel en Maas als DOK om de 
inhoud van de initiatieven te bepalen. 
Alleen als de gemeenschap ergens in gelooft, heeft een initiatief kans van slagen. 

Oppe koffie in Hegelsom: 
‘inwoners investeren in eigen dorp’ - Door Kevin Relouw  -

Hierbij is het belangrijk dat de juiste mensen opstaan en zich committeren aan het 
initiatief. Hierbij moet gezocht worden naar creatieve manieren om aan middelen 
te komen. Voorbeeld hiervan is de oprichting van Stichting Dorpsdagvoorziening 
Kessel-Kessel Eik. Het bestuur van de Stichting geeft leiding aan twee ZZP-ers en 
40 vrijwilligers die wekelijks aan ongeveer 35 deelnemers een mooie dagbesteding 
bieden. Door de inzet van veel vrijwilligers, aangevuld door ZZP-ers, wordt voor 
de gemeente een flinke kostenbesparing gerealiseerd. Het bestuur van DOK is 
in overleg met gemeente Peel en Maas om te bekijken hoe de besparingen terug 
kunnen vloeien in de eigen omgeving. Een soortgelijk voorbeeld doet zich voor bij 
het project ‘hulp in de huishouding’.

DorpsOntwikkelingsFonds Blitterswijck
Sjaak Sluiters, bestuurslid van DOF, vertelt over de oprichting en doelstelling 
van het DOF. Het fonds werkt samen met de dorpsraad en samen hebben ze als 
doel het ondersteunen en stimuleren van leefbaarheidsinitiatieven. Stichting 
DOF brengt het dorpsjournaal uit. Hiervoor betalen abonnees 18 euro per jaar 
en commerciële partijen die reclame willen maken in het dorpsjournaal betalen 
hiervoor advertentiekosten. Door veel reclame te maken voor het dorpsjournaal, 
neemt een groot deel van de dorpelingen een abonnement op het dorpsjournaal. 
De opbrengsten van het dorpsjournaal komen in het Dorpsontwikkelingsfonds. 

“Bij investeren in eigen dorp gaat het niet alleen om geld. DOK streeft 

ernaar om van ad-hoc projecten naar een meer gestructureerde aanpak 

te gaan. Dit zorgt er voor dat er een goede basis is waarbinnen inwoners 

van Kessel en Kessel Eik initiatieven nemen nu, maar ook in de toekomst. 

Het gaat naast geld om draagvlak en betrokkenheid.” – Ger de Vlieger
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Het Fonds heeft als doel om de opbrengsten van het dorpsjournaal ten goede te 
laten komen aan de algemene leefbaarheid van Blitterswijck. Inwoners kunnen via 
het DOF of Dorpsraad Blitterswijck een aanvraag doen om aanspraak te kunnen 
maken op het fonds.

De aanvragen worden door het bestuur onafhankelijk beoordeeld. Het bestuur 
bestaat uit 5 personen en legt verantwoording af aan de dorpsraad met een 
jaarverslag. Uitgangspunten bij deze beoordeling is dat het wordt gedaan door 
verenigingen en initiatiefgroepen die het algemeen belang dienen, een uitvoerbaar 
project hebben, gezorgd hebben voor cofinanciering, vernieuwend zijn, draagvlak 
hebben en duurzaam zijn. Daarnaast krijgen projecten met betrekking tot jeugd, 
jongeren, ouderen en kwetsbaren voorrang. In totaal heeft DOF al 30 aanvragen 
gehonoreerd, zoals een speelvoorziening, inrichting van het gemeenschapshuis, 
kleedlokalen van de voetbalclub, muziekavond voor de Fanfare, ontmoeting- en 
leespunt en een dorpsommetje.

HeggaFonds Hegelsom
Hegelsom is een aantal jaren geleden begonnen met het zelf opknappen van 
de plaatselijke zaal DeBije samen met vrijwilligers uit het dorp, zo vertelt Jan 
van der Sterren . Nadat dit project was afgerond, waren de initiatiefnemers van 
mening dat het een vervolg moest krijgen. Ze zijn toen samen met het dorp een 
toekomstvisie gaan opstellen, waarbij op de kaart willekeurige inwoners zijn 
aangewezen en benaderd voor een interview over wat ze belangrijk vonden voor 
de toekomst van Hegelsom. Dit waren zeer inspirerende gesprekken met soms ook 
verassende uitkomsten. Activiteiten die hier uit kwamen waren onder andere het 
project ‘Grensposten’, waarbij zichtbaar wordt wanneer je Hegelsom in en uit rijdt, 
de groenvoorzieningen aanpakken en een nieuw centrumplan. 

Na afwerking van deze punten, werd nagedacht over een structuur waardoor 
deze initiatieven een vervolg zouden kunnen krijgen. Zodoende werd Stichting 
HeggaFonds (Hegga is straattaal voor Hegelsom) opgericht om initiatieven in het 
dorp te kunnen financieren. Er zijn al wat donaties gedaan, maar de stichting is 
hard aan het werk om meer bekendheid te krijgen. Met ongeveer 700 gezinnen 
is Hegelsom een kleine vijver om uit te vissen. Aanwezigen geven aan dat 
bekendheid in het dorp heel belangrijk is en dat zodoende het initiatief nog beter 
zal gaan draaien.

Groepsgesprek
Na de drie presentaties, gingen de aanwezigen met elkaar het gesprek aan over hun 
lokale situatie en hoe ze investering in eigen dorp mogelijk proberen te maken. Zo 
was dorpscoöperatie America aanwezig. De Coöperatie heeft 6 activiteiten onder 
zich en het bestuur zorgt voor de administratieve handelingen, zodat de vrijwilligers 
zich écht met de activiteiten bezig kunnen houden. In Kronenberg is de situatie 
anders. Daar is het bestuur van de dorpsraad enige tijd geleden gestopt, en heeft 
een geheel nieuw bestuur de taken overgenomen. Het leefbaarheidsfonds van 
Kronenberg is goed gevuld, maar er komen weinig aanvragen binnen. Dorpsraad 
Castenray is op dit moment bezig met het herbestemmen van het schoolgebouw. 
Er worden woningen gebouwd en er komt een ontmoetingskamer. Ook willen ze 
graag met en voor het dorp een belevingstuin ontwikkelen. Irene Janssen noemt 
zich gelukslobbyist en coacht politici, ondernemingen en burginitiatieven bij het 
goed verwoorden, uitdragen en realiseren van hun droom. “geluk kun je meten. In 
welvarende landen is het geluk vaak hoog. Dorpsinitiatieven die écht iets betekenen 
voor hun omgeving, zullen dit beamen”. ■

“Het proces was mooi om te doorlopen. Na het opknappen van zaal 

DeBije en de interviews met inwoners, zijn we aan de slag te gaan. Het 

mooiste vond ik de plaatsing van de grensposten, waar we buurdorpen 

hebben uitgenodigd bij de opening van die grensposten. Hierdoor 

ontstond er, naast verbinding in het eigen dorp, ook verbinding met de 

naastgelegen dorpen.” – Jan van der Sterren

“Voor ieder goed plan, is geld te vinden. Een groot deel van de mensen 

in Blitterswijck heeft een abonnement op het dorpsjournaal. Dit is niet 

alleen omdat ze het dorpsjournaal leuk vinden, maar ook omdat ze wat 

terug willen doen voor hun dorp.” – Sjaak Sluiters
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Drie jaar 
Knooppunt Zorgen 
voor elkaar Limburg
Cijfers 
19 Kennisdelingsbijeenkomsten georganiseerd
212 Inwonersinitiatieven op gebied van welzijn en zorg in beeld gebracht
100+ Inwonersinitiatieven geïnspireerd middels ondersteuning of kennisdeling

Aanleiding
Het Knooppunt Zorgen voor elkaar Limburg is sinds 1 januari 2016 bezig met het verbinden, ondersteunen en 
inspireren van bewonersinitiatieven die aan de slag willen of actief zijn binnen het thema ‘zorgen voor elkaar’. 
Wij willen graag onze bevindingen van de afgelopen drie jaar hard werken met jullie delen.

Het Knooppunt
Knooppunt Zorgen voor Elkaar Limburg is een programma van VKKL. Het Knooppunt heeft als doel: eraan 
bijdragen dat inwonersinitiatieven die werken aan zorgen voor elkaar (zoals Huuskamer Ven-Zelderheide,  
Zorghuus Ysselsteyn en Woonzorg Elizabeth Stift te Kerkrade) in dorpen en wijken zelfstandig in staat zijn om te 
voorzien in de behoefte van de lokale gemeenschap.
De afgelopen drie jaar hebben wij initiatieven bijgestaan, zoals VKKL dat bij alle initiatieven rondom een 
bepaald thema doet, met praktische ondersteuning (o.a. ondersteuning van initiatieven in Ven-Zelderheide, 
Weert en Kerensheide), kennisdeling (o.a. Oppe koffi  es, kleinschalige themabijeenkomsten op locatie bij een 
initiatief, over fi nanciering, dorpsondersteuners, oud worden in eigen dorp en draagvlak creëren voor initiatief) 
en belangenbehartiging zoals het Actieprogramma Zorgzame Gemeenschappen, waar het Knooppunt een 
belangrijke bijdrage aan heeft geleverd, dat op 17 mei 2018 aan minister de Jonge is aangeboden.

Ontwikkelingen op terrein van zorgen voor elkaar
In de drie jaar dat het Knooppunt actief is in Limburg hebben wij het landschap waarin inwonersinitiatieven 
zich richten op zorgen voor elkaar zien veranderen. De grootste ontwikkelingen zijn:
• Het Knooppunt heeft een enorme groei gezien van het aantal inwonersinitiatieven.
•  De verschuiving van de Transitiefase naar de Transformatiefase als gevolg van de implementatie van de 

decentralisaties (WMO etc.) in 2015. Hier hoort het echt mogelijk maken van oud worden in de eigen 
gemeenschap als een belangrijke pijler bij.

•  De vraag naar vrijwilligers (o.a. mantelzorgers) en professionals die zich inzetten voor welzijn en zorg in 
gemeenschappen stijgt enorm.

•  Het Knooppunt ziet dat inwonersinitiatieven zich aan het door ontwikkelen zijn. Van starter naar borging. 
•  Het Knooppunt neemt een verschuiving van vragen van inwonersinitiatieven waar. De vragen zijn van concreet 

en afgebakend naar complex en toekomstgericht gegaan.

Hoe nu verder?
Inwonersinitiatieven op gebied van welzijn en zorg zijn niet meer weg te denken uit de provincie Limburg. 
Sterker nog: de verwachting is dat het aantal initiatieven alleen maar gaat toenemen de komende jaren. 
Daarom gaat de Vereniging Kleine Kernen door met het ondersteunen en verbinden van inwonersinitiatieven 
op gebied van welzijn en zorg. Om de koers voor 2019 en verder scherp te zetten worden begin dit jaar  
thematafels rondom het thema zorgen voor elkaar georganiseerd om het vraagstuk plus de te varen koers met 
elkaar verdiepend uit te werken.  ■
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