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Zaterdag 9 juni in Gemeenschapshuis Roosteren

Dorpendag Limburg 2007
Aanmelding kan nog tot 1 juni!

Mede dankzij een subsidie van de Pro-
vincie Limburg is de deelname aan de 
Dorpendag Limburg gratis. U kunt zich 
aanmelden via onze website www.vkkl.
nl of via het secretariaat van de VKKL 
middels het doorgeven van naam, adres, 
telefoonnummer en vermelding van de 
organisatie. We verzoeken u bij inschrij-
ving aan te geven aan welke presentaties/
workshops u wilt deelnemen. Aanmelding 
kan nog tot 1 juni!

Deze Kleine Kernen Krant Limburg staat 
voor het grootste deel in het teken van de 
Dorpendag Limburg 2007. Dit jaar vindt de 
Dorpendag Limburg plaats op zaterdag 9 
juni in Gemeenschapshuis Roosteren, Eyk-
holtstraat 7a te Roosteren. Op de vorige 
dorpendag was dit gemeenschapshuis al 
onderwerp van een workshop en ook dit 
jaar zal er aandacht aan worden besteed. 
Tijdens deze dag kunt u uitgebreid van 
gedachten wisselen met leden van andere 
dorpsraden, met bestuurders van gemeen-
ten en van de Provincie Limburg. Tevens 
kunt u kennis nemen van tal van ontwik-
kelingen in de Limburgse dorpen. 

De Verenging Kleine Kernen Limburg heeft 
een gevarieerd programma van presen-
taties en workshops samengesteld. Zo 
zullen diverse dorpsraden vertellen over 
de totstandkoming en uitvoering van 
Dorpsomgevingsprogramma’s (DOP) in 
hun dorpen. In twee workshops zal aan-
dacht worden besteed aan het ontwikke-
len en beheren van gemeenschapshuizen 
en multifunctionele centra. Bestuurskun-
dige Paul de Beer zal ingang op de relatie 
tussen dorpsraden c.q. bewonersorganisa-
ties en gemeenten. Bureau Fondswerving 
van Synthese zal de deelnemers de fijne 
kneepjes van fondswerving bijbrengen. 
In Horst aan de Maas zijn de afgelopen 
jaren drie servicewinkels geopend, die 
kansen bieden voor het behoud van voor-
zieningen in de kleine kernen. Enkele ini-
tiatiefnemers zullen hun ervaringen met 
u delen. Dorpsraden maken steeds meer 

gebruik van computer en internet. Enkele 
ervaringsdeskundigen gaan in op de 
mogelijkheden van ICT voor het contact 
met en tussen inwoners. 

Net als twee jaar terug, zijn op de infor-
matiemarkt tal van organisaties verte-
genwoordigd, die betrokken zijn bij de 
leefbaarheid op het platteland. Tijdens de 
lunch is er voldoende tijd om even langs 
de kraampjes te lopen om informatie in te 
winnen en contacten te leggen. 
Tevens zullen Noël Lebens en Odile Wolfs 
van het nieuwe college van Gedeputeerde 
Staten ingaan op de speerpunten voor 
de Limburgse dorpen uit het coalitiepro-
gramma 2007-2011 “Investeren en verbin-
den”. 
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                      9.30 uur  Ontvangst / informatiemarkt

10.00 uur – 10.05 uur Opening door Ben van Essen, voorzitter VKKL 

10.05 uur – 10.20 uur  Welkom door wethouder Peter Pustjens van de gemeente Echt-Susteren.

10.20 uur  - 10.45 uur Gedeputeerde Noël Lebens, Dorpsraden en het programma 
 “Investeren in steden en dorpen”

10.45 uur – 11.00 uur   Pauze

11.00 uur – 12.15 uur 1e ronde presentaties en workshops

12.15 uur – 13.15 uur Lunch / informatiemarkt

13.15 uur – 14.30 uur  2e ronde workshops.

14.30 uur – 15.00 uur Afsluiting met een korte reactie van deelnemers en  gedeputeerde 
 Odile Wolfs op een  Kleine Kernenbeleid Provincie Limburg.

Ook dit jaar vormen de workshops en 
presentaties een belangrijk onderdeel 
van de Dorpendag Limburg. Rond the-
ma’s zoals dorpsplannen, samenwerking 
met de gemeente, beheer gemeen-
schapshuizen, woningbouw en basis-
scholen in de kleine kernen zijn diverse 
initiatiefnemers en overige deskundigen 
bereid gevonden om hun ervaringen met 
u te delen.  

Workshop 1
Bouwen in Eigen Beheer
Jan Walrecht, directeur / projectadviseur van 
Bureau BIEB

Woningbouw is een belangrijk aandachts-
punt van dorpsraden omdat het gebrek 
aan voldoende woningen voor starters 
en senioren de leefbaarheid in kleine 
kernen steeds vaker onder druk zet. Het 
gaat daarbij niet alleen om de bouw van 
voldoende woningen in het dorp, maar 
ook om de bouw van betaalbare wonin-
gen. Een manier om goed en goedkoop te 
bouwen is Bouwen in Eigen Beheer (BIEB). 

BIEB is een vorm van sociale projectont-
wikkeling waarbij toekomstige bewoners 
gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun 
eigen nieuwbouwwoning. Toekomstige 
bewoners richten daarvoor een rechts-
persoon op om gezamenlijk als opdracht-
gever op te treden. Het Bureau BIEB 
adviseert deze kopersverenigingen. Jan 
Walrecht zal ingaan op de ervaringen en 
voordelen van BIEB ten opzichte van regu-
liere nieuwbouwprojecten. De werkwijze 
van BIEB is succesvol toegepast in Caste-
ren (gemeente Bladel) en diverse andere 
Brabantse kernen. Ook in Limburg zijn er 
projecten in voorbereiding zoals in Oirlo 
(gemeente Venray) en Lottum (gemeente 
Horst aan de Maas).

Presentaties & Workshops 
Dorpendag Limburg 2007

Gedeputeerde Odile Wolfs zal het programma 
Investeren in Mensen toelichten.

Bouwen in eigen beheer is al succesvol toegepast 
in Casteren.

Het landelijk gebied is ook van invloed op de 
leefbaarheid in de kleine kernen.
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Toekomst basisschool kleine 
kern
Theo Kooter, secretaris Dorpsraad Vredepeel
Jan Brouwer, manager Stichting Primair 
Onderwijs Venray (SPOV)
Jan Jenneskens, manager Dynamiek, basis-
scholen Horst a/d Maas, Sevenum en Meerlo-
Wanssum

De basisschool als een van de pijlers van 
de leefbaarheid staat in diverse kleine 
dorpen onder druk. De bestuurders en 
managers van basisscholen in Limburg 
komen, afhankelijk van de lokale omstan-
digheden, tot een verschillende aanpak. 
Dynamiek heeft in de zes kernen van 
de gemeente Meerlo-Wanssum een con-
cept van brede scholen ontwikkeld. In 
Venray wordt door SPOV en de gemeente 
gezocht naar oplossingen voor behoud 
van de basisscholen in de allerkleinste 
kernen zoals Vredepeel, Heide en Veulen. 
De Dorpsraad Vredepeel heeft een aantal 
partijen bij elkaar gebracht om mogelijk-
heden te zoeken voor het behoud van hun 
basisschool waar het aantal leerlingen 
onder de 35 dreigt te zakken. Zo blijkt 
onder andere dat de werknemers van de 
nabijgelegen basis van de Luchtmobiele 
brigade geïnteresseerd zijn in kinderop-
vang-voorzieningen in Vredepeel. 
In deze workshop wordt naar de toekomst 
van de dorpsscholen gekeken vanuit 
de positie en verantwoordelijkheid van 
schoolbesturen en vanuit de positie van 
een dorpsraad die strijdt voor behoud van 
de basisschool in het dorp.

Workshop 3
Vrijwilligerswerk en gemeen-
schapshuizen in dorpen
Gerrit Kapteins, consulent Spectrum voor de 
Federatie Dorpshuizen Gelderland

De meeste kleine kernen in Limburg heb-
ben een dorpshuis of gemeenschapshuis. 
Deze accommodaties worden veelal 
gerund door vrijwilligers en soms door 
een professionele beheerder. Maar het 
vrijwilligerswerk in de gemeenschaps-

huizen staat onder druk. Daarom wordt 
in opdracht van de Provincie Limburg 
momenteel in kaart gebracht waar vrijwil-
ligers in gemeenschapshuizen tegenaan 
lopen en op welke wijze deze vrijwil-
ligers ondersteund kunnen worden. De 
Federatie van Dorpshuizen in Gelderland 
(FDG) heeft ervaring met ondersteu-
ning bij fondswerving, administratie & 
belastingen, advisering, bemiddeling en 
belangenbehartiging voor gemeenschaps-
huizen. Gerrit Kapteins zal ingaan op zijn 
werkzaamheden voor de FDG en op zijn 
ervaringen met de ondersteuning van de 
vrijwilligers in gemeenschapshuizen.

Workshop 4
Multifunctioneel gemeen-
schapshuis Roosteren
André Pustjens, voorzitter Stichting Gemeen-
schapshuis Roosteren

De Dorpendag Limburg 2007 wordt 
gehouden in het multifunctionele 
gemeenschapshuis van Roosteren. Deze 
dorpsaccommodatie biedt niet alleen 
onderdak aan de verenigingen maar ook 
aan de basisschool, de bibliotheek en het 
spreekuur van de huisarts. Dit geheel 
biedt een unieke combinatie van cultuur, 
zorg en onderwijs. Het gemeenschapshuis 
wordt geheel door vrijwilligers gerund. 
De heer Pustjens zal uit de praktijk van 
alledag aangeven waar je tegenaan loopt 
als bestuur bij het beheer van dit multi-
functionele centrum, waarvan de exploi-
tatie geheel rust op de gebruikers van de 
accommodaties.

Workshop 5
Fondswerving, meer dan 
slimme brieven schrijven
Monique Janssen en Hans Beterams, Bureau 
Fondswerving Synthese Bergen

Steeds meer dorpsraden maken dorps-
plannen. Veel van de hierin opgenomen 
ideeën worden uitgewerkt tot projectvoor-
stellen. Voor de uiteindelijke realisatie van 
deze projecten is behalve doorzettingsver-
mogen en zelfwerkzaamheid van dorpsbe-

woners vaak ook aanvullende financiering 
nodig. Wat kunnen dorpsraden en andere 
initiatiefgroepen zelf aan financiering 
organiseren? Voor welke projecten is 
fondswerving en sponsoring kansrijk en 
voor welke niet? Welke basisregels dien je 
als fondswerver in acht te nemen en moet 
je altijd als dorpsraad de fondswerving 
zelf uitvoeren?
Op deze en andere vraagstellingen wordt 
ingegaan door Monique Janssen en Hans 
Beterams. 
In Nederland zijn honderden fondsen 
actief op het vlak van leefbaarheid. Het 
Bureau Fondswerving van de welzijnsstich-
ting Synthese is specialist in fondswerving 
op het gebied van welzijn, zorg en cultuur. 
Synthese kent de vraagstukken waarmee 
dorpsraden en verenigingen worstelen op 
bestuurlijk, inhoudelijk en financieel vlak.

Workshop 6
Samenwerking 
dorpsraad – gemeente
Paul de Beer, bestuurskundige Universiteit 
Tilburg

Of het nu gaat om woningbouw, een 
multifunctioneel gemeenschapshuis, de 
aanpak van verkeersonveilige situaties of 
het maken van een dorpsontwikkelings-
plan, de gemeente is voor de dorpsraad de 
belangrijkste partner voor de uitvoering 
van leefbaarheidsplannen. Anderzijds 
heeft de gemeente een bewonersorga-
nisatie in de dorpen ook hard nodig. De 
leefbaarheid in dorpen wordt immers niet 
in het gemeentehuis gemaakt. Samen-
werking tussen dorpsraad en gemeente is 
daarom een vereiste voor het goed func-
tioneren van zowel een gemeente als een 
dorpsraad. Toch verloopt de communicatie 
en de samenwerking tussen beide partijen 
soms nog stroef.  
Naar aanleiding van een conflict tus-
sen de Dorpsraad Westerhoven en het 
gemeentebestuur Bergeijk heeft Paul de 
Beer de posities en verhoudingen tussen 
dorpsraden en gemeente geanalyseerd. 
Aan de hand hiervan komt hij tot een 
aantal aanbevelingen, dat de basis legt 
voor een goede samenwerking tussen 
dorpsraad en gemeente in het algemeen.

De Rabobank is een belangrijke geldschieter voor 
projecten op het platteland.

Dorpsraad Vredepeel zoekt oplossingen om basis-
school Regina Pacis te behouden.

Het multifunctionele gemeenschapshuis van 
Roosteren.



Workshop 7
Multifunctioneel gebedshuis 
Helden
Mustafa Amhaouch, Stichting Marokkaanse 
Islamitische Belangen Helden

In Helden-dorp wordt momenteel door 
de Marokkaanse gemeenschap met veel 
zelfwerkzaamheid een multifunctioneel 
gebedshuis gebouwd. De nieuwe moskee 
wordt meer dan een gebedsruimte voor 
de moslims in de regio Peel en Maas. De 
moskee krijgt een sociaal-culturele func-
tie. Er komen diverse ontmoetingsruim-
ten. Er worden straks (NL-) taallessen en 
godsdienstlessen gegeven. Er komt een 
eetpunt voor ouderen waar ook de buurt 
kan aanschuiven. Tevens worden er straks 
rondleidingen voor groepen scholieren 
gegeven.
Mustafa Amhaouch zal met name ingaan 
op de visie van de Stichting op de multi-
functionele mogelijkheden van in de aan-
bouw zijnde moskee en de functie ervan 
voor alle dorpsbewoners.

Workshop 8
Servicewinkels Melderslo, 
Meterik en Griendtsveen; 
unieke dorpsvoorzieningen
Wiel Alards, vice-voorzitter Dorpsraad Mel-
derslo
Gerryan Huys, unitmanager Dichterbij, instel-
ling voor mensen met verstandelijke beperking
Mart Thijssen, leefbaarheidscoördinator 
gemeente Horst aan de Maas

In het dorpsontwikkelingsplan Melderslo 
uit 2003 werd door de dorpsraad gepleit 
voor het vitaliseren van de dorpskern. Met 
de vestiging van een supermarkt gecom-
bineerd met een Servicepunt hebben de 
SPAR, Dichterbij en de gemeente Horst 
aan de Maas een belangrijke bijdrage gele-
verd aan deze wens van bewoners. Bewo-
ners kunnen in hun eigen dorp terecht 
voor al hun dagelijkse boodschappen en 
in het servicepunt kun je even naar bin-
nen lopen voor een praatje of voor het 
kopiëren, internet of de stomerij. Bewo-
ners kunnen hier ook gebruik maken van 
vergaderfaciliteiten. Dankzij de samen-
werking tussen SPAR en Dichterbij kun-
nen drie cliënten in deze servicewinkel 
aan de slag. De Servicewinkel Melderslo is 
op 7 maart van start gegaan. Theo Hagens 
en Gerryan Huys zullen vooral ingaan op 
de waarde van de servicewinkel voor de 
dorpsgemeenschap en voor de cliënten 
van Dichterbij.
In Meterik is op 1 mei 2007 een service-
winkel geopend die ook voorziet in de 
behoeften van de Poolse werknemers in 
de regio van Horst. En de servicewinkel in 
het gemeenschapshuis van Griendtsveen 
speelt in op de behoeften van dorpsbe-
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woners en toeristen. Mart Thijssen is als 
Leefbaarheidscoördinator nauw betrokken 
geweest bij de specifieke en locale invul-
ling van de servicewinkels in deze dorpen.

Workshop 9
Dorpsraden op internet, Dorpen 
Venray en Onsdorpsweb Echt-
Susteren
Ben van de Sterren, Dorpsradenoverleg Venray, 
webmaster www.dorpenvenray.nl
Pierre van Pol, werkgroep Ons Dorpsweb 
Koningsbosch www.onsdorpsweb.nl

Steeds meer dorpsraden presenteren zich 
op internet met een eigen site over hun 
activiteiten. Voor de communicatie met 
de achterban wordt niet meer volstaan 
met een regelmatig uitgebracht dorpsblad. 
Ben van de Sterren zal ingaan op hoe de 
dorpsraden in de gemeente Venray geza-
menlijk een dorpensite hebben opgezet en 
hoe deze wordt onderhouden. 
Pierre van Pol, initiator van “Onsdorps-
web” in de kernen van Echt-Susteren, zal 
aangeven hoe digitale ontmoetingsplaat-
sen in dorpen kunnen worden opgezet. 
Met “Onsdorpsweb” kunnen dorpsbewo-
ners direct contact leggen met andere 
dorpsgenoten en verenigingen. 

Workshop 10
Kennisplatform Bewoners-
initiatieven; de digitale 
 dorpendag
Peter Franken, projectleider Interactief Ken-
nisplatform Bewonersinitiatieven, zie www.
kennisplatformbewoners.nl

Waarom zou je de uitwisseling tussen 
dorpsraden over leefbaarheidsprojecten 
beperken tot één dorpendag die eens in 
de twee jaar wordt georganiseerd? Leden 
van dorpsraden en andere bewonersiniti-
atiefgroepen zijn voortdurend geïnteres-
seerd in de ervaringen van andere dorpen 
en gemeenten. De VKKL heeft samen met 
de Brabantse Vereniging Kleine Kernen 
hiervoor het Kennisplatform Bewoners-
initiatieven opgezet met steun van beide 
provincies. Het Kennisplatform richt zich 

op de uitwisseling van kennis en ervarin-
gen tussen dorpsraden en andere bewo-
nersorganisaties. Leden van dorpsraden 
kunnen elkaar via het Kennisplatform 
ook bestoken met vragen waar ze in hun 
dagelijkse dorpsradenwerk tegenaan 
lopen. 

Workshop 11
Dorpsplannen in uitvoering
Piet Derks, voorzitter Dorpsraad Wellerlooi, 
gemeente Bergen
Ellis Wiendels, Dorpsraad Middelaar i.o., 
gemeente Mook-Middelaar
Bert Kokshoorn, Eiker Dorpsraad, gemeente 
Kessel

Er zijn ruim 34 dorpsplannen gemaakt in 
Limburg en er zijn ongeveer 20 dorpsplan-
nen in uitvoering. Hoe gaat het nu met de 
uitvoering van die dorpsontwikkelings-
plannen (DOP)? Zijn de DOP’s effectief. 
In het ene dorp verloopt de uitvoering 
van een DOP voorspoedig terwijl in een 
ander dorp de aanpak stagneert. Wat zijn 
succesfactoren en wat kunnen belemme-
ringen zijn? Aan de hand van enkele erva-
ringen uit de praktijk van dorpsraden die 
een DOP gemaakt hebben, wordt in deze 
presentatie ingegaan op successen en 
tegenslagen bij de uitvoering van DOP’s.
De Dorpsraad Wellerlooi heeft onlangs 
haar DOP gepresenteerd. Deze dorpsraad 
heeft weliswaar nog geen ervaringen met 
de realisatie van de projectvoorstellen, 
maar heeft wel vooraf met de gemeente 
Bergen nagedacht over een aanpak van 
de ideeën en voorstellen uit het DOP Wel-
lerlooi.
Het DOP Middelaar is een van de pilot-
dorpsplannen dat met veel enthousiasme 
van bewoners in 2005 is samengesteld 
met steun van de reconstructiecommissie. 
De gemeente Mook-Middelaar heeft toen 
in dit proces geen actieve rol gespeeld, 
waardoor de uitvoering van het DOP Mid-
delaar moeilijk op gang kwam.
De Eiker-Dorpsraad heeft in 2004 een 
dorpsontwikkelingsvisie gemaakt en ver-
volgens een projectenplan gemaakt onder 
de titel “ambities van Kessel-Eik”. Een van 
de projecten hieruit, de brede school Kes-
sel-Eik, is deze maand officieel geopend.

Cliënten van Dichterbij runnen de Servicewinkel in 
Melderslo.

De brede school is één van de projecten uit de 
dorpsontwikkelingsvisie van Kessel-Eik. 



k5Workshop 12
Gebiedscommissies in Limburg
Marieke Burger, Provincie Limburg, gebieds-
manager Helden
Mark Kemna, Provincie Limburg, afd. Landelijk 
Gebied, voorlichting Platteland in Uitvoering

In de periode van 2007-2013 worden mil-
joenen geïnvesteerd in het Limburgse 
Platteland. Dit geld is voor een flink deel 
afkomstig van de overheid, op voorwaarde 
dat er ook vanuit het gebied wordt geïn-
vesteerd in de plattelandsdoelen. Het 
provinciaal Meerjarenprogramma geeft 
aan welke doelen dat zijn. Leefbaarheid-
projecten zijn daar onderdeel van, vooral 
als ze gecombineerd kunnen worden 
met andere onderwerpen, zoals natuur, 
landbouw, recreatie en toerisme. Om 
daadwerkelijk projecten van de grond 
te krijgen is het belangrijk dat een idee 
omgezet wordt in een concreet pro-
jectvoorstel, en dat helder wordt welke 
(financiële) ondersteuning nodig en 
mogelijk is. Gebiedscommissies helpen 
daarbij. Iedere gebiedscommissie heeft 
een loket, het gebiedsbureau, waar een 
ieder met vragen en ideeën terecht kan. 
De gebiedscommissies zijn voor dorpsra-
den daarom ook belangrijke organisaties. 
Bij dorpsraden zijn de gebiedscommissies 
nog maar amper bekend. Wat kunnen de 
gebiedscommissies voor de dorpsraden 
betekenen? Welk type projecten vanuit 
de dorpen sluiten goed aan bij de doe-
len voor plattelandsontwikkeling? En de 
belangrijkste vraag: hoe kunnen dorps-
raden, gemeenten en gebiedscommissies 
elkaar aanvullen om tot goede projecten 
te komen?

Workshop 13
De Peeldialoog, samenwerking 
Brabantse en Limburgse 
 Peelregio
Wim van Osch, bestuurslid Stichting Peelcom-
pagnie en secretaris Koninklijke Nederlandse 
Heidemaatschappij, afdeling Limburg

Samen initiatieven ontwikkelen voor 
de toekomst van de Peel, het gebied dat 
gedeeltelijk in Limburg en Brabant ligt, 

is de doelstelling van Stichting Peelcom-
pagnie. Via de Peeldialoog worden de 
ideeën geïnventariseerd. Het gaat hierbij 
om alle terreinen van wonen, werken, 
voorzieningen, verenigingen en identiteit 
van de regio. De initiatiefnemers van de 
Peelcompagnie komen uit de wereld van 
bedrijfsleven, gemeenten en provincies. 
Het bestuur wordt ondersteund door SRE 
(Samenwerkingsverband Regio Eindho-
ven). Het gaat de Stichting niet alleen om 
de provinciegrens te doorbreken, maar 
ook om concrete projecten die grensver-
leggend en grensoverschrijdend zijn in 
andere opzichten.

Workshop 14
Kleine Kernenbeleid Provincie 
Limburg
Ben van Essen, voorzitter Vereniging Kleine 
Kernen Limburg
Henk Vestjens, bestuurslid Vereniging Kleine 
Kernen Limburg en secretaris Dorpsraad Hei-
bloem

Tijdens het PlattelandsParlement Limburg 
op 10 juni vorig jaar is in Griendtsveen 
het Dorpsakkoord vastgelegd tussen de 
VKKL en de Provincie. Hierin is een tiental 
afspraken opgenomen over woningbouw, 
voorzieningen, jongeren, ouderen, open-
baar vervoer en vrijwilligers op het plat-
teland. Tevens is afgesproken dat de VKKL 
regelmatig met het provinciaal bestuur de 
bereikte resultaten evalueert en nieuwe 
afspraken maakt. Nu er een nieuw provin-
ciaal college zit, is het een goed moment 
om verder invulling te geven aan een 
Kleine Kernen Beleid Limburg. In een dia-
loog met haar leden wil de VKKL daaraan 
een belangrijke bijdrage leveren. In deze 
workshop nodigt het VKKL-bestuur deel-
nemers aan de dorpendag uit om inbreng 
te leveren voor dit kleine kernenbeleid. 
Het gaat daarbij onder andere om vragen 
als:
Welke kansen en belemmeringen bieden 
de vergrijzing en bevolkingskrimp voor de 
dorpen?
Bouwen voor de lokale behoeften bete-
kent onder meer betaalbare en geschikte 
woningen voor senioren en starters. Op 
welke manieren kan dit gestimuleerd wor-
den door de provincie?
Wat kan de provincie doen om het vrijwil-
ligerswerk en verenigingsleven in dorpen 
te ondersteunen?
Welke andere wensen en vragen leven er 
vanuit de dorpen naar de Provincie?
Welke rol is er voor dorpsraden weggelegd 
in het kleine kernen beleid Limburg?
De uitkomsten van deze workshop wil de 
VKKL verwerken in een notitie die voor 1 
juli aan het college van GS wordt aange-
boden.
Gedeputeerde Odile Wolfs zal eveneens 
deelnemen aan deze workshop.

Tungelroy winnaar 
Dorpsommetjes
Het project Ommetje Romeinse beekbrug 
Tungelroy van de dorpsraad Tungelroy is 
de winnaar van de Limburgse hoofdprijs 
voor Dorpsommetjes. De prijsvraag, die 
vorig jaar was uitgeschreven door IKL en 
Landschapsbeheer Nederland, leverde de 
dorpsraad een cheque van € 10.000,- op 
om de wandelroute te realiseren. Het 
project omvat het herstel van een his-
torisch pad uit het begin van de jaartel-
ling en de reconstructie van een brug 
uit de Romeinse tijd. Volgens de jury 
levert de dorpsraad met het project een 
waardevolle bijdrage aan de identiteit en 
leefbaarheid van dorpen als Tungelroy en 
Stramproy.

Kijk op www.ikl-limburg.nl voor meer 
informatie over dit project en de andere 
ingediende projecten.

Nieuwe gedeputeerde
Noël Lebens is de nieuwe gedeputeerde 
voor de kleine kernen. Op 13 april is 
Lebens geïnstalleerd als gedeputeerde 
voor het programma Investeren in ste-
den en dorpen. Hij neemt hiermee het 
stokje over van Herman Vrehen, die de 
afgelopen vier jaar verantwoordelijk was 
voor het thema Vitale Kernen en Buur-
ten. De eerste kennismaking van dorps-
raden met de nieuwe gedeputeerde vond 
plaats op 18 april in Voerendaal, waar 
de provincie haar subsidieregeling voor 
DOP’s in Zuid-Limburg presenteerde (zie 
elders in deze krant). Ook op de Dorpen-
dag in Roosteren zal Noël Lebens uitge-
breid aan het woord komen om zijn visie 
op leefbaarheid in de kleine kernen toe 
te lichten. Het nieuwe coalitieprogramma 
is te downloaden op www.limburg.nl

Ook het provinciale kleine kernenbeleid komt 
aan de orde op de Dorpendag.
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Sinds februari 2007 heeft de gemeente 
Meerlo-Wanssum de rol en positie van 
dorpsraden in het gemeentelijk beleid 
geformaliseerd in een Nota Dorpsra-
denbeleid. Dorpsontwikkelingsplannen 
(DOP’s) en de daaruit voortvloeiende 
jaarafspraken nemen hierin een belang-
rijke plaats in.

In de afgelopen anderhalf jaar heeft de 
gemeente Meerlo-Wanssum zowel finan-
cieel, ambtelijk en bestuurlijk fors ingezet 
op de versterking van de rol en de positie 
van dorpsraden binnen de diverse kernen. 
Was het zo dat we tot voor enkele jaren 
terug nog maar twee actieve dorpsraden 
kenden, op dit moment mogen we ons 
gelukkig prijzen dat in alle zes de ker-
nen dorpsraden actief zijn. Dat wil nog 
lang niet zeggen dat alles al op rolletjes 
loopt, we moeten elkaar daarvoor de tijd 
geven. Tijd die nodig is om je als dorps-
raad binnen je eigen kern te positioneren 
en draagvlak te verwerven. Tijd die óók 
nodig is om je rol als vertegenwoordiger 
van je dorp richting de lokale overheid, de 
gemeente, te bevestigen/waar te maken. 
Hierbij speelt het herwinnen van vertrou-
wen een belangrijke rol. In het verleden 
is hierin een aantal dingen niet goed 
gegaan. Dat is een last die we samen weg 
moeten werken. Dan nóg zullen we elkaar 
best nog wel eens tegenkomen, maar dan 
wél met respect voor ieders rol en positie 
in deze.

Nota dorpsradenbeleid
In de wetenschap dat je in elkaar moet 
investeren, is de gemeente op zoek 
gegaan naar het inbouwen van wat zeker-
heden. In onze door de raad aangenomen 
Nota Dorpsradenbeleid (te downloaden 
via www.meerlo-wanssum.nl) hebben we 
die zekerheden op een aantal manieren 
willen borgen:
• Er komt één aanspreekpunt binnen de 

gemeentelijke organisatie, iemand die 
dingen in de organisatie weg kan zetten 
en ervoor kan zorgen dat de antennes 
in de goede richting komen te staan.

• Er is één verantwoordelijke portefeuil-
lehouder voor het dorpsradenbeleid.

• Er worden jaarafspraken met de dorps-
raden gemaakt, met de daarbij beho-
rende mate van participatie (dit kan 
per dorp en per onderwerp verschillen). 
Hiermee wil de gemeente een zekere 
mate van vrijblijvendheid voorkomen.

• Dorpsraden bepalen zelf de mate van 
participatie en stemmen dit met de 
gemeente af.

Invulling van de DOP´s
In de tussentijd is men in de meeste 
kernen, ieder op zijn manier, bezig met 
Dorpsontwikkelingsplannen (DOP´s). 
Gelukkig zien de dorpsraden in die DOP´s 
de kapstok om de bevolking bij de ontwik-
keling van het dorp te betrekken. Meestal 
gebeurt dat door het samenstellen van 
meerdere thematische werkgroepen. Met 
deze werkwijze worden naar mijn mening 
meerdere doelen bereikt, te weten:
• De dorpraad wordt plaatselijk beter 

gepositioneerd, wat resulteert in meer 
herkenbaarheid.

• burgers denken mee over de nabije toe-
komst van hun dorp. Immers, het gaat 
nu om het krijgen van beelden binnen 
een redelijk korte en dús overzienbare 
tijdshorizon.

• De DOP´s zullen de komende jaren 
voor een belangrijk deel de agenda van 
dorpsraden en de gemeente mede bepa-
len.

• Een positieve uitwerking op de doe-
len binnen de WMO, namelijk burgers 
medeverantwoordelijkheid laten nemen 
voor hun eigen woon- en leefomgeving.

• Wanneer het proces van de DOP´s 
goed verloopt zullen burgers zich meer 
betrokken gaan voelen bij de uitvoering 
en uitwerking daarvan en dit zal zeker 

het draagvlak voor dorpsraden vergro-
ten (werkgroepen mogelijk als kweek-
vijver voor dorpsraden).

Dorpsradenplatform
Intussen zijn de dorpsraden al zover dat 
men de meerwaarde van een dorpsraden-
platform op gemeentelijk niveau heeft 
onderkend en men zich daarin heeft 
gevonden. Afstemming zoeken, advies 
uitbrengen over bovenlokale zaken, leren 
van elkaar, praten mét elkaar en niet óver 
elkaar. Het zijn allemaal mogelijkheden 
die een platform te bieden heeft. Voor de 
gemeente zijn zowel de dorpsraden als 
het platform dé ingang om aan de voor-
kant te overleggen met burgers, draagvlak 
te creëren dan wel argumenten uit te wis-
selen als men het niet met elkaar eens is. 
Maar vooral zie ik hierin mogelijkheden 
om elkaar te ondersteunen uitgaande 
van het gegeven dat op veel terreinen de 
belangen gelijk lopen.

Er is méér gemeenschappelijkheid 
dan wat ons deelt.

Leo Beterams is als wethouder van de 
gemeente Meerlo-wanssum onder andere 
verantwoordelijk voor de DOP’s en het dorps-
radenbeleid. 

Dorpsradenbeleid Meerlo-Wanssum
Gemeente investeert in samenwerking met dorpsraden
● Door Leo Beterams

Wethouder Beterams (tweede van links) temidden van enkele dorpsraadsleden.

Ook dorpsraad voor Wanssum
Sinds kort is ook in Wanssum weer een 
dorpsraad actief. Na enige jaren een 
sluimerend bestaan te hebben geleid, 
willen acht enthousiaste inwoners het 
werk weer oppakken. Hiermee beschik-
ken alle zes kernen van Meerlo-Wans-

sum over een dorpsraad. De dorpsraad 
Wanssum zal op 14 juni aan de inwo-
ners worden gepresenteerd. De kers-
verse dorpsraad wil dan onder andere 
samen met de inwoners bepalen waar 
de prioriteiten voor het dorp liggen.
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Waarom zou je als dorpsraad een 
Dorpsomgevingsprogramma (DOP) wil-
len maken? Alleen voor het verkrijgen 
van een subsidie moet je het in ieder 
geval niet doen. Wèl om als dorpsraad 
een serieuze partij te worden die zich, 
gesteund door de inwoners, werkt aan 
de leefbaarheid van het dorp. Wèl om als 
serieuze partij samen met de gemeente 
of andere organisaties plannen te ont-
wikkelen en uit te voeren. 

DOP is agenda voor de toekomst
Het DOP komt tot stand door middel van 
een brede inventarisatie van wensen, 
ideeën, knelpunten en doelgerichte oplos-
singen onder de inwoners van het dorp. 
Deze oplossingen worden vertaald in een 
projectbeschrijving en vervolgens door 
middel van het DOP opgenomen in 
een uitvoeringsprogramma. Dit pro-
gramma vormt de agenda voor de ontwik-
keling van het dorp. Als het even kan 
worden hier ook andere partijen zoals een 
woningbouwvereniging, zorginstelling, 
ondernemers, school en kerk bij betrok-
ken. Vormen van samenwerking, het zoe-
ken naar gelijke belangen, geeft meer kans 
op invulling en realisering van het project.
 
DOP stimuleert samenwerking dorp en 
gemeente
Vanuit de gemeente is een DOP een aan-
trekkelijk instrument om in gesprek te 
raken met de bewoners. 
Wat houdt hen bezig, waar zitten de 
bewoners mee, welke ideeën zijn er om 
tot oplossingen te komen?
Het DOP is een communicatiemiddel 
tussen de gemeente en het dorp, com-
municatie over elkaars wensen, plannen 
en ideeën. Vervolgens kan een inschatting 
worden gemaakt van wat mogelijk is en 

DOP’s: Nu in Zuid-Limburg
Provincie subsidieert ontwikkeling 
Dorspomgevingsprogramma’s
● Door marieke BurGer

op welke termijn. Het DOP geeft inzicht in 
nog niet onderkende verlangens, moge-
lijke oplossingen, eigen kunnen en ook de 
afhankelijkheid van derden. Het zoeken 
naar wederzijdse belangen maakt het 
DOP tot een middel dat partijen bij elkaar 
brengt via de projecten die op het uitvoe-
ringsprogramma staan. Het blijft dus niet 
bij praten alleen, het is een agenda die de 
uitvoering aanstuurt.
 
Provinciale subsidie voor Zuid-Limburg
De provincie ondersteunt dit proces van-
uit de doelstellingen die zij heeft op het 
gebied van leefbaar en vitaal platteland 
en kleine kernen. In de Handleiding DOP’s: 
Nu in Zuid-Limburg! kunt u verdere infor-
matie omtrent de aanpak van DOP’s vin-
den. Voor gemeenten in Zuid-Limburg is 
het mogelijk een subsidie van maximaal 
€ 10.000,- per gemeente aan te vragen ter 
ondersteuning van het DOP-proces.  Meer 
informatie hierover is verkrijgbaar bij de 
gebiedsbureaus Platteland in Uitvoering, 
en is ook te vinden op de site van de pro-
vincie Limburg www.limburg.nl/plattelan-
dinuitvoering. Hier staan ook de adressen 
van de gebiedsbureaus vermeld en kunt 
u de Handleiding DOP’s: Nu in Zuid-Lim-
burg! inlezen of downloaden.
 
Uit de praktijk blijkt dat subsidie wel-
kom is. Maar dat het belangrijker is dat 
het proces wordt ondersteund vanuit de 
gemeente in de vorm van capaciteit en 
andere facilitering. Daarnaast kan een 
beroep worden gedaan op organisaties al 
Stichting Vitaal Kapitaal en de Vereniging 
Kleine Kernen Limburg (VKKL).

Marieke Burger is werkzaam bij de Provincie 
Limburg als gebiedscoördinator en coördinator 
DOP’s

Drie jaar DOP’s in 
Limburg!

De afgelopen drie jaar hebben al ruim 
30 dorpen een DOP ontwikkeld en zijn 
evenzoveel DOP’s nog in ontwikkeling. 
Ieder dorp doet dit op zijn eigen manier 
en met wisselend resultaat. In de vol-
gende Kleine Kernen Krant zal hier uit-
gebreid aandacht aan worden besteed. 
Dorpsraden en gemeenten vertellen over 
hun ervaringen met de totstandkoming 
van een DOP en de resultaten die tot nu 
toe behaald zijn. Heeft u goede of minder 
goede ervaringen met DOP’s en wilt u die 
met anderen delen? Zet uw verhaal op 
papier en mail het ons via 
vkkl@synthese.nl. 
We stellen uw bijdrage zeer op prijs.

Castenray is kern 
met Pit!
Castenray is met de uitvoering van het 
renovatie-en uitbreidingsproject van 
gemeenschapshuis De Wis de grote win-
naar geworden van de leefbaarheids-
wedstrijd Kern met Pit. Van de twintig 
projecten die in Limburg meedongen naar 
de hoofdprijs, koos de hoofdjury op 12 
maart jongstleden het Castenrayse project 
als meest aansprekend. 
De renovatie en uitbreiding van De Wis 
werd in zeer grote mate gerealiseerd door 
ruim 140 Castenrayse vrijwilligers die 
gezamenlijk meer dan 7000 uren arbeid 
in het project staken. Een prestatie van 
topformaat, die ook op de hoofdjury grote 
indruk maakte. 
Opvallend was dat liefst acht van de toe-
gelaten projecten uit de gemeente Venray 
kwamen. Naast Castenray waren dat 
Heide met twee projecten, Oirlo, Venray, 
Veulen en Ysselsteyn met twee projecten. 
Een teken dat de Venrayse dorpen bruisen 
van energie en bol staan van de initiatie-
ven. Kijk voor meer informatie over Kern 
met Pit op www.knhm.nl. 

Bron: www.dorpenvenray.nl



2e Nationale 
PlattelandsParlement
Op zaterdag 6 oktober 2007 zal voor 
de tweede keer een Nationaal Platte-
landsParlement georganiseerd worden. 
Locatie is dit keer het Gelderse dorp 
Lunteren. De organisatie is in handen 
van de Landelijke Vereniging voor 
Kleine Kernen samenwerking met het 
Netwerk Plattelandsontwikkeling en de 
Koninklijke Nederlandsche Heidemaat-
schappij. Hoewel het programma nog 
niet bekend is, kunt u via www.platte-
landsparlement.nl al wel onderwerpen 
aandragen. Het eerste nationale Platte-
landsParlement in 2005 was met ruim 
300 plattelanders en 15 kamerleden 
een groot succes en ook dit jaar belooft 
het een interessante bijeenkomst te 
worden. Zet de datum daarom alvast in 
uw agenda!
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 Van de bestuurstafel VKKL...

Als bestuurslid van de Vereniging Kleine 
Kernen Limburg word ik sinds kort op de 
feiten gedrukt als het gaat om het belang 
van een dorpsraad of bewonersplatform 
in een kleine kern. Tot februari 2007 
woonde ik in Panningen in de gemeente 
Helden. Panningen is een dorp dat van 
alle gemakken is voorzien. De huisarts en 
de apotheek zijn er bij wijze van spreken 
om de hoek en de bibliotheek zelfs voor 
de deur. Slagers, bakkers en supermark-
ten zijn er voor het uitzoeken. Ook in het 
openbaar vervoer is goed voorzien, de hal-
tes voor de bus richting Venlo, Roermond 
en Weert zijn op loopafstand. 
Nu verblijven wij tijdelijk in een klein 
dorp en ontdekken we wat het is als je 
voor de dagelijkse boodschappen en de 
andere bovengenoemde voorzieningen je 
auto of fiets moet pakken. Het is dan al 
snel enkele kilometers reizen voor we toe-
gang hebben tot al deze gemakken.

Je ontdekt ook het belang van een dorps-
raad of bewonersplatform. Organisaties 
die, samen met de inwoners, de leefbaar-
heid in de kleine kernen weet te stimule-
ren. Een belangrijk instrument daarbij is 

de ontwikkeling en uitvoering van dorps-
plannen of DOP’s. 
Ook gemeenschapshuizen zijn een 
belangrijke pijler van de leefbaarheid in 
die kleinere kernen. Mede dankzij de hulp 
van vele vrijwilligers en een goed beheer 
zijn ze het kloppend hart van een dorps-
gemeenschap, een contactpunt waar alle 
inwoners bij elkaar komen. 
En wat denkt u van de toekomst van de 

basisschool in zo’n kleine kern? Ook zo’n 
voorziening, die naast het bieden van 
goed onderwijs, vaak een veel bredere 
functie heeft. Kijk alleen al eens naar de 
moeders die voor en na schooltijd even 
een praatje maken.

Jammer dat er nog vele gemeenten in 
Limburg zijn, die het belang dorpsra-
den aan de kant schuiven en ook de 
samenwerking met de dorpsraden en 
overleggroepen niet stimuleren. Dit wordt 
grotendeels veroorzaakt door onbekend-
heid met het werk van dorpsraden. 
Om meer informatie te verkrijgen over 
onderwerpen als vrijwilligerswerk, 
gemeenschapshuizen, samenwerking 
dorpsraden en dorpsvoorzieningen, 
organiseert de Vereniging Kleine Kernen 
Limburg op zaterdag 9 juni a.s. een Dor-
pendag. Meer informatie hierover vindt u 
elders in dit blad.

Samen met de andere bestuursleden pro-
beren wij een ondersteunende vereniging 
te zijn richting dorpsraden, bewonersor-
ganisaties én de overheid. Een vereniging 
die mee wil werken aan prettig wonen op 
’t platteland, met goede voorzieningen, 
goed en bereikbaar openbaar vervoer, 
burgerparticipatie en een goed vrijwil-
ligersbeleid.

Nelly Vanlier-Schers is sinds 2004 
bestuurslid van de VKKL. Daarnaast is zijn 
onder andere lid van de Plaatselijke Groep 
Leader+ Peelregio.

COLuMN BESTuuR

Het belang van een dorpsraad of 
bewonersplatform in de kleine 
kernen van Limburg
● Door NeLLy VaNLier-schers

9 juni 2007
Limburgse Dorpendag
locatie: Gemeenschapshuis Roosteren
organisatie: 
Vereniging Kleine Kernen Limburg
meer informatie: www.vkkl.nl

6 oktober 2007
2e Nationale PlattelandsParlement
locatie: Lunteren
organisatie: 
Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen
meer informatie: 
www.plattelandsparlement.nl

Agenda


