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LimburgLab, het netwerk van 14 maat-
schappelijke organisaties zet op zaterdag  
12 april weer de leefbaarheid van de wijken  
en dorpen op de agenda. Dat gebeurt in de 
Innofabriek in Reuver, in de gemeente  
Beesel. In een bruisend programma gaan 
we onze kennis, ervaring en netwerken met 
een brede groep betrokkenen en  
belangstellenden delen. Nieuwsgierig?  
Meld u snel aan!

Dit jaar staat LimburgLab in het teken van 
de dorpen en wijken die een steuntje in de  
rug kunnen gebruiken. Voor mensen 
die ctief bijdragen aan de leefbaarheid, 
gezondheid en het welzijn vaan dorp of wijk 
een uitgelezen kans om nieuwe inzichten 
en contacten te verwerven. LimburgLab 
draagt nieuwe verbindingen en mogelijk-
heden aan tot samenwerking. Laat u  
inspireren en kom ook. 

Limburg verandert. Dat heeft invloed op de 
leefomgeving. Denk daarbij aan de afname 
van de bevolking, vergrijzing, veranderingen 
in de zorg en de economie. Deze ontwikke-
lingen vragen om een andere manier van 
samenwerken. Tussen burgers onderling. 
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Tussen gemeenten, maatschappelijke 
instellingen, verenigingen en het bedrijfs- 
leven. Samen staan we voor de vraag hoe  
we Limburg sociaal en vitaal kunnen houden.

Twee jaar geleden gingen we met het eerste 
LimburgLab van start in de gemeente Peel 
en Maas. Hier ontdekten meer dan 300 
deelnemers dat we samen veel synergie en 
maatschappelijke winst kunnen genereren.  
Des te meer wanneer niet zo voor de hand 
liggende partijen zich buigen over de 
diverse aspecten om de leefbaarheid te 
verbeteren. De aangereikte draad is toen 
met veel enthousiasme door de aanwezigen 
opgepakt. 

Dit proces - de match tussen het delen van 
de kennis en de ervaring en die verder tot 
ontwikkeling brengen (R&D: Research en 
Develop) - zetten we op 12 april voort.  
De partners van LimburgLab zijn er van 
overtuigd dat het zinvol is om regelmatig 
met een andere bril naar een probleem te 
kijken. Dat levert immers verrassend nieuwe 
initiatieven, ideeën en resultaten op.  
Er komen zelfs nieuwe allianties uit voort. 
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Limburgse dorpen en wijken 
zoeken elkaar op

LimburgLab: 
Burgerkracht in een veranderende omgeving 
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Een regenboog aan zorgcollectieven; 
zelfsturende zorgkracht in Limburg.

Een van de actuele thema’s uit het meerjaren- 
beleidsplan van de VKKL is Zorgen doe je 
Samen. Er is een toenemende tendens waar-
neembaar van bewonersinitiatieven op het 
gebied van zorg en welzijn. In het voorjaar van 
2013 is er daartoe door de VKKL begonnen met  
een inventarisatie naar bewonersinitiatieven 
op het gebied van zorg en welzijn in Limburg. 
Inmiddels zijn er zo’n dertig zorgcollectieven 
opgespoord waarbij het eigenaarschap vanaf 
het begin bij de bewoners zelf heeft gelegen. 
En de lijst is nog steeds groeiende. Door 
gesprekken te houden met de verschillende 
betrokkenen van de zorgcollectieven en be-
studering van de literatuur is het verslag een 
regenboog aan zorgcollectieven; zelfsturende 
zorgkracht in Limburg tot stand gekomen. 
Onderstaand een aantal bevindingen uit het 
verslag.

Demografische veranderingen 
en schaalvergroting
Uit het rapport Vergrijzing en Ruimte (Plan-
bureau voor de Leefomgeving) blijkt dat er 
een dubbele vergrijzing in aantocht is. In 2040 
is veertien procent van de bevolking vijfen-
zeventig jaar of ouder. Relatief gezien neemt 
het aandeel ouderen juist het meest toe op 
het platteland; in 2040 is maar liefst één op 
de drie dorpsbewoners vijfenzestigplusser. 
Daar komt bij dat op het platteland een aantal 
demografische tendensen elkaar versterken. 
Naast de dubbele vergrijzing hebben veel 
dorpen te maken met ontgroening; jongeren 
die vanwege werk of studie hun dorp de rug toe 
keren en naar de stad verhuizen. Het samen-
gaan van deze ontwikkelingen heeft een grote 
impact op de leefbaarheid, met name in dor-
pen waar sprake is van krimp. Het aanbod van 
winkels en zorgvoorzieningen is vooral in de 
kleine dorpen minimaal (De dorpenmonitor).  
De basisvoorzieningen nemen af en daarmee  
ook de mogelijkheid voor ouderen om langer  
zelfstandig in hun eigen dorp te blijven wonen. 
Bovendien zijn door de schaalvergroting van 
voorzieningen plattelandsbewoners voor hun 
dagelijkse behoeften vaak aangewezen op 
voorzieningen in centrumdorpen en steden.

Decentralisaties
Ondertussen groeit de groep kwetsbare oude-
ren die dagelijkse voorzieningen in de buurt 
nodig heeft. De overhevelingen van de taken 
vanuit de AWBZ naar de Wmo, als gevolg van 

de decentralisaties, hebben versnelde  
scheiding tussen wonen en zorg tot gevolg.  
Er worden hogere eisen gesteld bij de indicatie- 
stelling, waardoor steeds minder ouderen in 
aanmerking komen om naar een intramurale 
setting te gaan.  
De veranderende wetgeving sluit aan op de 
maatschappelijke ontwikkeling van burgers 
die de verantwoordelijkheid nemen op domei-
nen (wonen, welzijn en zorg) waar overheid 
en maatschappelijke instellingen de laatste 
decennia de regie genomen hebben. Burgers 
zijn kritisch over bestaande zorg- en welzijns-
voorzieningen en vinden dat de organisatie 
hiervan anders en beter kan (Raad voor Maat-
schappelijke Ontwikkeling). 

Belangrijke drijfveren
Voor de bewoners is leefbaarheid vaak de cen-
trale drijfveer om te starten met kleinschalige 
zorginitiatieven door burgers. Startpunt van 
de zorgcollectieven is een gemeenschappe-
lijk bezorgdheid van een aantal bezorgde 
bewoners die het belangrijk vinden dat alle 
bewoners zo lang mogelijk in het eigen dorp 
kunnen blijven wonen. Naast verbeteren van 
leefbaarheid speelt ook solidariteit een rol bij 
de vorming van de zorgcollectieven; zorg voor 
zwakkere groepen in de eigen buurt vindt men 
van belang. En hoewel het lijkt alsof de vitale 
ouderen geven en de kwetsbare ouderen 
nemen blijkt dat geven en nemen, kwetsbaar-
heid en kracht, voortdurend door elkaar heen 
lopen. Door het participeren in de concrete 
zorgcollectieven ervaren bewoners dat zij zelf 
verschil kunnen maken voor hun dorp, worden 
zij zich (meer) bewust van hun talenten en 
neemt het gevoel van eigenwaarde toe. Boven- 
dien neemt een aantal initiatiefnemers het op 
voor de mantelzorgers door voorzieningen te 
scheppen voor het verlenen van respijtzorg 
(van tijdelijke en volledige overname van zorg) 
waardoor de mantelzorgers af en toe een 
adempauze (respijt) kunnen nemen. 

Een regenboog aan zorgcollectieven
De speurtocht naar de bewonersinitiatieven 
op het gebied van zorg en welzijn leverde 
mooie voorbeelden op. De dagbesteding 
is veelgevraagd en bewoners dragen zelf 
zorg voor de exploitatie. Naast de populaire 
dagbesteding worden er mengvormen van 
voorzieningen ontwikkelt op de terreinen van 
wonen, welzijn, zorg, activiteiten en mobiliteit. 
Er loopt een regenboog aan zorgcollectieven 
door de verschillende dorpen in Limburg 
waarbij sommige thema’s in elkaar overlopen 
en andere in hun oorspronkelijke vorm blijven 
functioneren. Van een aantal van deze zorg-
collectieven is de ontstaansgeschiedenis en 
werkwijze uitvoerig beschreven en deze zijn 
als voorloper opgenomen in het verslag. 

Samenwerking bewoners, gemeente en 
maatschappelijke partners 
De zorgcollectieven ontstaan uit een gezamen- 
lijke ontdekkingsreis door en met de bewoners. 
Hierbij wordt gezocht naar samenwerking van 
informele zorg, professionele zorg, gemeente 
en de maatschappelijke partners. Waar eerder 
een gemeente en maatschappelijke partners 
het voortouw namen, geven ze nu het dorp 
de ruimte en springen ze desgewenst bij met 
(financiële) hulpmiddelen of expertise.  
Uit de praktijkvoorbeelden blijkt dat samen-
werking tussen welzijn, zorg en bewoners een 
voorwaarde voor succes is. Informele zorg en 
formele zorg zijn complementair aan elkaar 
en er is nauwelijks sprake van onderlinge 
substitutie. De professionals zijn onmisbaar 
in het bieden van gespecialiseerde zorg, het 
bieden van ruggensteun en deskundigheids-
bevordering aan een zorgcollectief. Verder kan 
een coöperatieve opstelling van een woning-
bouwcorporatie of een lokale ondernemer 
een belangrijke stimulans zijn voor verdere 
ontwikkeling van een zorgcollectief.

Vrijwilligers
Geen van de initiatieven geeft aan een tekort 
te hebben aan vrijwilligers of heeft moeite 
gehad met de werving. Het merendeel van de 
vrijwilligers is persoonlijk gevraagd of anders-
zins persoonlijk benaderd voor deelname aan 
een zorgcollectief. Vrijwilligers verbinden zich 
in toenemende mate op een andere manier, 
korter en projectmatiger. Vooraf wordt gesteld 
dat de werkzaamheden aan de vrijwilliger  
worden aangepast en niet andersom.  
De initiatiefnemers laten de keuze voor de 
werkzaamheden bij de vrijwilligers zelf.  
Uitgangspunt is dat het vrijwilligerswerk  
aansluit bij de interesse van de vrijwilligers. 

Platform Zorgen doe je Samen
Door gebruik te maken van de ervaringen, 
expertise en netwerken van de voorlopers is 
uitrol naar meer kernen mogelijk. In Zuidoost-
Brabant zijn in meerdere kleine dorpen zorg-
coöperaties gestart. De koplopers onder deze 
coöperatieve initiatieven hebben zich verenigd 
in het platform Zorgen doe je Samen. De visie 
en de werkwijze van de zorgcoöperaties en 
de zorgcollectieven worden nu met onder-
steuning van de provinciale Verenigingen 
Kleine Kernen uit Limburg en Noord-Brabant, 
de provincie Noord-Brabant en het platform 
Zorgen doe je Samen verder verspreid en 
geïmplementeerd. 

Het complete verslag is te vinden op de  
website van de VKKL.

Els Dorssers
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LimburgLab is er voor U! 

LimburgLab is mede mogelijk met de steun 
en medewerking van de gemeente Beesel,  
de provincie Limburg en de Innofabriek.
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Kanjers
van het bestuur

Als bestuurslid van de VKKL kom je door 
de hele provincie, van Vijlen tot Middelaar. 
Een van de mooie onderdelen van die 
rol is, dat je overal Kanjers tegen komt. 
Prachtige mensen die zich onvermoeibaar 
inzetten voor de initiatieven in hun dorp 
of wijk. Als je met hun in gesprek gaat, 
komen verhalen vol passie boven. Hoe ze 
samen met een werkgroep aan de slag 
zijn met een wensbus of een eettafel voor 
ouderen. Hoe ze het gemeenschapshuis 
nieuw leven in blazen of hoe ze de sluiting 
van de school weten te vertalen in nieuwe 
initiatieven. Natuurlijk komen ook de  
tegenslagen aan bod, maar de kern van 
het verhaal is steeds dat gezamenlijke in-
zet veel positiefs oplevert. Vaak vervullen  
ze een aanjagersrol in hun dorp al vele 
jaren. En ze vinden het ook fijn om hun 
ervaringen te delen met anderen. Als VKKL  
doen we vaker een beroep op die Kanjers  
om hun verhaal in een ander dorp te komen  
vertellen. Ze zijn daarmee een inspirerend 
voorbeeld voor anderen. Ook al hebben 
ze het druk, de vraag om een bijdrage te 
leveren aan bijvoorbeeld een regionale  

Inspiratiebijeenkomst wordt alleen met 
nee beantwoord als ze echt niet kunnen. 

Kanjers kom je niet alleen tegen achter de 
bestuurstafel. In de vele bewonersavonden 
waar ik bij mocht zijn, zitten er altijd  
mensen in de zaal die met creatieve voor-
stellen komen en bereid zijn om daarmee 
aan de slag te gaan. Als de stemming in 
de zaal negatief wordt, zorgen de Kanjers 
steeds voor de positieve energie die het 
dorp in beweging brengt. 

Samen met mijn mede-bestuursleden - 
ook Kanjers - vormen al die Kanjers een 
sterk leger van burgerkracht, waar de 
dorpen en wijken in Limburg op kunnen 
bouwen. Zij zijn de dragers van wat onze 
Koning de participatiesamenleving noemt. 
Het is een voorrecht om als bestuurslid 
van de VKKL al die Kanjers te ontmoeten 
en er mee samen te werken. 

Ben van Essen
Voorzitter VKKL

In een aantal thema/laboratoria onder- 
zoeken we met U hoe we de leefbaarheid,  
de gezondheid, het welzijn van een wijk of 
dorp kunnen verbeteren.

Op 12 april gaan we in Reuver verder met het  
LimburgLab. We doen dat door met maat-
schappelijke partners te experimenteren met 
vragen en initiatieven uit dorpen en wijken. 
Zo leggen Spirato en ZijActief Limburg de 
vraag voor hoe je zorgt voor “een gemeen-
schapshuis van de toekomst”. Hoe organi-
seer je dat een divers samengestelde buurt 
of wijk (met jong en oud, autochtoon en 
allochtoon, nieuwkomers en oudgesettelden 
elkaar blijven vinden en kennen? Hoe ga 
je als wijk om met mensen met psychische 
problemen? 

Verschillende energie initiatieven worden be-
handeld in een lab maar ook het hergebruik 
van de kerk of het werven van vrijwilligers 
zijn thema’s waar verschillende organisaties 
zich over buigen. Aan de hand van concrete 
vragen en initiatieven werken we de aanwe-
zige kennis en inzichten met onze netwerken 
verder uit. Uw inbreng uit de dorpen en 
stadswijken is daarbij van elementair belang.
 
Burgerkracht en vertrouwen organiseer je 
namelijk mét en vanuit mensen die het beste 
uit zichzelf willen geven. Inmiddels hebben 
we geleerd dat we met kleine slimme sociale 
investeringen ook veel kunnen bereiken.  
Van en met elkaar. Samen!

We heten dan ook graag alle mensen en 
organisaties die deel willen nemen aan het 
platform en de manifestatie LimburgLab van 
harte welkom. 

Inschrijven op een van de themalabs kan via 
het inschrijfformulier op www.limburglab.nl
Hier is meer informatie te vinden over de 
themalabs, de deelnemende organisaties  
en de uitwisselingprogramma’s.  
Reageer snel. Immers, vol is vol.

We begroeten u graag op 12 april in de  
Innofabriek in Reuver. 

De Stichting Vitaal Kapitaal Limburg is een 
organisatie van plus minus 80 hoog op-
geleide (vervroegd) gepensioneerden die 
zich bereid verklaard hebben om vrijwillig 
hun kennis, kunde en ervaring in te zetten 
voor maatschappelijke doeleinden.
Inmiddels zijn een twintigtal projecten 
gerealiseerd of zijn in uitvoering.
Om onze naamsbekendheid te vergroten 
ten gunste van alle non-profit organisaties 
in Limburg kreeg een stagiaire van de 
Zuyd-Hogeschool de studieopdracht om 
onze organisatie tegen het licht te houden 
en het bestuur te adviseren.
In zijn eindrapportage aan het bestuur 
kwam hij tot meerdere aanbevelingen.
Enkele van de aanbevelingen waren:
•	 de	bestuursleden	moeten	meer	dan	tot	

nu toe de rol als ambassadeur intensive-
ren, door hun netwerk te gebruiken;

•	 de	sociale	media	kunnen	tegenwoordig	
niet meer veronachtzaamd worden;

Bericht van Stichting 
Vitaal Kapitaal

•	 de	website	dient	gebruiksvriendelijker	
te worden.

Sinds 26 februari jl. is de vernieuwde web-
site inderdaad in de lucht en de sociale 
media (o.a. Facebook en Twitter) zijn op de 
nieuwe site te vinden.
De kleine (dorps)kernen die in het 
verleden vaker een beroep deden op de 
vrijwilligers van SVKL (denk bijvoorbeeld 
aan Wim Desserjer) worden hernieuwd 
uitgenodigd om tegen een acceptabel 
onkostentarief gebruik te maken van onze 
diensten.
U vindt onze nieuwe site op internet www.
SVKL.nl

Michel Ummels
Accountmanager SVKL
06 55857390

Vrijwilligers (ook) voor de kleine kernen.

http://www.SVKL.nl
http://www.SVKL.nl
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Team VKKL & Spirato stelt zich voor 

De afgelopen jaren hebben er nogal wat 
veranderingen binnen de samenstelling 
van het team van VKKL en Spirato plaats-
gevonden. Bekende gezichten zijn  
(helaas) vertrokken, en nieuwe gezichten 
zijn ervoor in de plaats gekomen.  
Hieronder stellen alle medewerkers en 
stagiaires/afstudeerders zich kort voor. 

Teun van Gelder
Beste lezers van de kleine kernen krant,
Mijn naam is Teun van Gelder en ik werk 
sinds januari 2014 bij de Vereniging Kleine 
Kernen Limburg. In mijn rol als proces-
ondersteuner richt ik me op vragen waar 
kleine kernen zich mee bezig houden. 
Vanuit mijn achtergrond in de toegepaste 
psychologie ben ik geïnteresseerd in de 
motivaties van mensen en inspireren juist 
de kleine kernen mij enorm vanwege de 
enorme betrokkenheid. Door het jaar heen 
organiseer ik, samen met anderen, dagen 
waar men elkaar ontmoet en samenwerken 
het kernbegrip is. Mocht u vragen hebben 
of meer willen samenwerken met wie dan 
ook, assisteer ik u daar maar al te graag 
bij.

Els Dorssers
Vorig jaar ben ik als stagiair bij de VKKL 
gestart met een inventarisatie van zorg-
collectieven in Limburg. Met de opleiding 
Toegepaste Gerontologie wil ik me toe-
leggen op het welzijn van de toenemende 
groep ouderen. Voor het afstuderen ben 
ik nu bezig met een (vervolg) onderzoek 
naar de ondersteuningsbehoeften van de 
zorgcollectieven. Verder assisteer ik bij 

bijeenkomsten van de VKKL of van een ge-
meente. Daarnaast ben ik werkzaam voor 
TNS NIPO. Dit doe ik vanuit “Oppe Ruiver” 
waar ik woon met John en twee kinderen. 

Milou van de Ven
Sinds 2013 ben ik werkzaam bij de 
Vereniging Kleine Kernen Limburg. Ik ben 
enthousiast over het gezamenlijk achter- 
halen van de wensen en ideeën van burgers.  
Daarbij vind ik het een uitdaging om deze 
om te buigen naar concrete plannen,  
welke een  positieve bijdrage leveren aan 
de leefbaarheid. Binnen de Vereniging 
Kleine Kernen houd ik me sinds dit jaar 
voornamelijk bezig met vraagstukken 
rondom zorginitiatieven en zorgcoöperaties  
die zich in Limburg meer en meer aan-
dienen. Eerder was ik al betrokken bij 
het jongerenparticipatie project Wilde 
plannen, waarbij we dorpsorganisaties 
ondersteunen om inzicht verwerven en 
betrokkenheid te creëeren bij de wilde 
plannen, ideeën en dromen van jongeren 
in het dorp. Gezamenlijk met collega’s  
organiseer ik kennisbijeenkomsten waar-
van ‘Inspiratie uit de Regio’ een voorbeeld 
van is. Deze bijeenkomst staat in het teken 
van kennisdeling a.d.h.v. inspirerende 
praktijkvoorbeelden uit de eigen regio.

Sjaak Sluiters
Vanaf de start ben ik betrokken bij de 
Vereniging Kleine Kernen Limburg. In de 
eerste jaren met de VKKL heb ik aandacht  
besteed aan de ondersteuning van initiatief- 
groepen die een dorpsraad wilden op-
richten en vervolgens ben ik aan de slag 

gegaan met de samenstelling van dorps-
ontwikkelingsplannen. Momenteel ben  
ik onder andere actief met gemeenschaps-
ontwikkeling en zelfsturing, dorps- 
coöperaties rond zorg en welzijn en  
accommodatieplannen. Ik ben erg  
geïnteresseerd in de veranderende rol van  
bewonersorganisaties. Dit noemen we 
binnen de VKKL ook wel het proces van 
dorpsraad naar dorpsoverleg.
Ik ben 58 jaar, woon in Blitterswijck, 
getrouwd, drie kinderen en mijn vrije 
tijd besteed ik aan fietsen, badminton, 
klussen, tuinieren en het bestuur van het 
gemeenschapshuis plus Vereniging  
Innovatief Platteland.

Marianne Welten
Ik ben consulent voor het Limburgs steun-
punt voor gemeenschapsaccommodaties, 
Spirato. Samen met de medewerkers van 
de VKKL vorm ik één team. Dat is ook 
logisch: het gemeenschapshuis is immers 
het hart van een (kleine) kern. Het is van 
belang om dat hart te laten kloppen; nu, 
maar ook in de toekomst. 
Als consulent ben ik er voor:
•	 Vrijwillige	besturen	van	gemeenschaps-

accommodaties
•	 Gemeenten
•	 Maatschappelijke	partnerorganisaties
De consulent ondersteunt vrijwilligers-
besturen bij programmering en visie- 
ontwikkeling. Besturen kunnen bij mij 
terecht voor vragen over onder andere 
exploitatie, gebruikers enquêtes, vrijwil-
ligersbeleid, fondswerving, huurover-
eenkomsten, wet- en regelgeving etc. 
Daarnaast fungeer ik ook als intermediair 
tussen enerzijds de vrijwilligersbesturen 
en anderzijds de gemeente of maat-
schappelijke organisaties. De kennis en 
ervaring die we daarbij opbouwen deel ik 
weer door informatieverspreiding via de 
moderne media en het organiseren van 
themabijeenkomsten en workshops.

Chiel Coulen
Mijn naam is Chiel Coulen, ik ben als vrij-
williger betrokken bij de VKKL. Ik hou me 
voornamelijk bezig met het ondersteunen 
van de maatschappelijke organisaties die 
samen LimburgLab organiseren. Zo help  
ik mee met de communicatie tussen de  
organisaties en het opzetten van de website 
en het voorbereiden van vergaderingen.  
Ik heb zelf Landschapsarchitectuur gestu-
deerd aan Hogeschool van Hall Larenstein 
en doe ik vrijwilligerswerk bij de VKKL om 
meer ervaring op te doen in en rondom 
mijn vakgebied.

Van links naar rechts: Teun van Gelder, Els Dorssers, Milou van de Ven, Sjaak Sluiters, 
Marianne Welten, Chiel Coulen, Maria van Lieshout, Ralph Tangelder.
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Na twee succesvolle edities van ‘Inspiratie 
uit de Regio’ organiseert de VKKL op 21 
mei a.s. de derde editie in Noord-Limburg. 
Gemeente Bergen is dit keer gastgemeente 
en opent vanaf 19:00 uur de deuren van 
gemeenschapshuis de Buun in Well.  
Bent u geïnteresseerd als persoon,  
bewonersinitiatief, dorpsorganisatie, 
maatschappelijke organisatie, u bent allen 
van harte welkom!

Zoals de naam al te kennen geeft staat 
‘Inspiratie uit de Regio’ in het teken van 
het inspireren van elkaar middels praktijk 

Column
Börgemeisters zónger beneu-
ming

Gelökkig zeen neet alle ‘börgemeisters’ dore 
Kroean beneump!
‘Waat kriege v’r noe!’dink g’r.
Nae, ech neet: de Kroean (de keuning of 
keuningin) beneump allein de offesjeel börge-
meisters vanne ‘echte’ plaatsen in Nederlandj. 
Meh dao zeen nag hieël get anger plaatse wo 
anger ‘börgemeisters’ zeen.
D’n ieëste dae ich höb mitgemaak van det 
saort waas Teunke. Hae waerdjen in Mofert 
‘de börgemeister vanne Berg’ geneump. De 
Berg is ’t deil van Mofert det ane weskantj van 
’t Vlaot lik. ’t Vlaot is de baek die van Postert 
nao Mofert en dan nao Lin stroump. Mofert 
besteit oet twieé deiler: ‘’t Dörp’ en ‘De Berg’. 
Vreuger bómmeldje De Berg meh get d’rbie: 
die van ’t Dörp vónje die vanne Berg meh vazel 
Moferter. Geer veultj ’t al: ich bön vanne Berg.
Teunken haet inne fieftiger en sèstiger jaore 
gezorg veur emancipatie van die vanne Berg. 
Waas hae beneump? Gaar neet! Mer es hae 
örges get móch zègke, zag hae altied get in ’t 
veurdeil van die vanne Berg. Det di-j hae gans 
oet zien eige. Hae waas… ouch vanne Berg.
Det versjiensel, miensen oet klein gemein-
sjappe binne grótter plaatse die oet häör eige 
trèkke veure kleine groep, vinj ich prachtig.
Ane Kepel in Remunj is Bert d’n ónbeneumdje 
börgemeister. Alle leef en leid vanne Kepelsen 
is bie hem terechgekómme. Wo hae kan, 
trèk hae duchtig pertie. En dök zat mit succes.
In Pej is Thei dao e good veurbeeldj van. 
Hae haet die Pejjer geëmancipeerd taenge-
neuver alles en ederein in Ech. Euveral wo die 
Pejjer get óngergeduudj waere, hulp Thei die 
weer d’r baovenop.
Op ’t Räötje (e gehuch binne Berg, Nederlands: 
St.-Odiliënberg) is Pjaer toet aan zien inj 
‘börgemeister’ gewaes. Alles dao pakdjen 
hae op. Hae kaldje mit ederein, ouch mit de 
jóngste Räötjeser kinjer. Alles wis d’r, ouch al 
van generaties trök. En alle wiesheit en veur-
zichtigheid zat hae in veur zie Räötje.
Waat duit butereedner Pjaer inne Brachter-
baek? Prónt zoeaget.
Deep respek höb ich veur die ónbeneumdje 
börgemeisters. Dök zat zeen ’t zelfs biech-
vaders veur ‘häör’ luuj. Zie loesteren en dóón 
get!
Eder klein gemeinsjap gun ich e Teunke, ‘nen 
Thei of ‘ne Pjaer. En ich wach gaer op 
taengeberichten euver vroulje die ónbe-
neumdje börgemeisteresse zeen in van die 
klein gemeinsjappe…

Kort nieuws Column
Börgemeisters zónger beneuming

Gelökkig zeen neet alle ‘börgemeisters’ dore 
Kroean beneump!
‘Waat kriege v’r noe!’dink g’r.
Nae, ech neet: de Kroean (de keuning of 
keuningin) beneump allein de offesjeel börge-
meisters vanne ‘echte’ plaatsen in Nederlandj. 
Meh dao zeen nag hieël get anger plaatse wo 
anger ‘börgemeisters’ zeen.
D’n ieëste dae ich höb mitgemaak van det 
saort waas Teunke. Hae waerdjen in Mofert 
‘de börgemeister vanne Berg’ geneump.  
De Berg is ’t deil van Mofert det ane weskantj 
van ’t Vlaot lik. ’t Vlaot is de baek die van 
Postert nao Mofert en dan nao Lin stroump. 
Mofert besteit oet twieé deiler: ‘’t Dörp’ en  
‘De Berg’. Vreuger bómmeldje De Berg meh 
get d’rbie: die van ’t Dörp vónje die vanne 
Berg meh vazel Moferter. Geer veultj ’t al:  
ich bön vanne Berg.
Teunken haet inne fieftiger en sèstiger jaore 
gezorg veur emancipatie van die vanne Berg. 
Waas hae beneump?  Gaar neet! Mer es hae 
örges get móch zègke, zag hae altied get in ’t 
veurdeil van die vanne Berg. Det di-j hae gans 
oet zien eige. Hae waas… ouch vanne Berg.
Det versjiensel, miensen oet klein gemein-
sjappe binne grótter plaatse die oet häör eige 
trèkke veure kleine groep, vinj ich prachtig.
Ane Kepel in Remunj is Bert d’n ónbeneumdje 
börgemeister. Alle leef en leid vanne Kepelsen 
is bie hem terechgekómme. Wo hae kan, trèk 
hae duchtig pertie. En dök zat mit succes.
In Pej is Thei dao e good veurbeeldj van.  
Hae haet die Pejjer geëmancipeerd taenge-
neuver alles en ederein in Ech. Euveral wo die 
Pejjer get óngergeduudj waere, hulp Thei die 
weer d’r baovenop.
Op ’t Räötje (e gehuch binne Berg, Nederlands: 
St.-Odiliënberg) is Pjaer toet aan zien inj  
‘börgemeister’ gewaes. Alles dao pakdjen hae 
op. Hae kaldje mit ederein, ouch mit de jóng-
ste Räötjeser kinjer. Alles wis d’r, ouch al van 
generaties trök. En alle wiesheit en veurzich-
tigheid zat hae in veur zie Räötje.
Waat duit butereedner Pjaer inne Brachter-
baek? Prónt zoeaget.
Deep respek höb ich veur die ónbeneumdje 
börgemeisters. Dök zat zeen ’t zelfs biech-
vaders veur ‘häör’ luuj. Zie loesteren en dóón 
get!
Eder klein gemeinsjap gun ich e Teunke, ‘nen  
Thei of ‘ne Pjaer. En ich wach gaer op taenge-
berichten euver vroulje die ónbeneumdje 
börgemeisteresse zeen in van die klein 
gemeinsjappe…

Pierre Bakkes

Maria van Lieshout
Als coördinator van VKKL en Spirato, het 
Limburgs steunpunt voor gemeenschaps-
accommodaties, houd ik het overzicht op 
alle lopende projecten en werkzaamheden 
en kijk wat de stand van zaken is. Het is 
mijn taak om te kijken naar de samenhang 
tussen bepaalde projecten en of ze elkaar 
kunnen versterken. Daarnaast fungeer 
ik als schakel tussen het bestuur van de 
VKKL en de medewerkers van de VKKL en 
Spirato en volg ik of de planning wordt 
gehaald. In mijn vrije tijd ben ik betrokken 
bij de oprichting van een dorps coöperatie 
in het dorp waar ik woon.

Ralph Tangelder
Sinds 1 januari dit jaar ben ik als project-
medewerker voor de VKKL actief. Daarvoor 
heb ik in 2012 vanuit mijn studie planologie 
aan de Wageningen Universiteit stage 
gelopen bij de VKKL en de VKK Gelderland. 
In de tussentijd ben ik als vrijwilliger en 
afstudeerder actief geweest. Naast mijn 
huidige werkzaamheden ben ik nog bezig 
aan een studie sociale geografie in  
Nijmegen. Projecten waar ik o.a. mee bezig 
ben: demografische veranderingen, open-
baar vervoer, onderzoek toekomst dorps- 
en wijkraden, vrijwilligersbeleid VKKL en 
ondersteuning bewonersinitiatieven. 
Naast mijn werkzaamheden voor de VKKL 
ben ik in mijn eigen dorp Lomm nog o.a. 
actief bij jeugdclub, voetbalvereniging en 
een werkgroep van de dorpsraad. 
 

Inspiratie uit de Regio, dit 
keer in Noord-Limburg!

voorbeelden van (burger) initiatieven die 
in deze regio succesvol en/of actueel zijn. 
Hierbij kun je denken aan initiatieven die 
te maken hebben met thema’s als; de toe-
komst van dorpsaccommodaties, zorgen 
doe je samen of hoe activeer en creëer  
je draagvlak voor het ontwikkelen van  
initiatieven in je gemeenschap. 

Benieuwd naar het programma?  
Dit vindt u binnenkort op onze website 
www.VKKL.nl en reserveer de datum nu 
alvast in uw agenda! 

Nieuwe leden: 
Kernoverleg Reijmerstok & DOP Meers

We zijn nog maar net een eind op weg in 
2014 en nu al hebben we 2 nieuwe leden 
mogen begroeten, namelijk Kernoverleg 
Reijmerstok (gemeente Gulpen-Wittem) en 
DOP Meers (gemeente Stein). We wensen 
beide bewonersorganisaties veel succes 
voor de toekomst. 

Wordt ook lid van de VKKL!
Wilt u ook op de hoogte gehouden worden 
van het reilen en zeilen rond leefbaarheid 
in onze provincie? Loopt u als bewoners-
organisatie in uw dorp of wijk met vragen 
rond waar u zelf zo snel het antwoord niet 
op weet? Heeft u behoefte aan onder- 
steuning of inspiratie? Wordt dan ook lid 
van de VKKL. Kijk op www.vkkl.nl voor 
meer informatie, of stuur een mailtje naar 
vkkl@synthese.nl. 

http://www.VKKL.nl


Een uitnodiging in de lokale krant, in de 
bus, en via Facebook gaf vrijdag 10 januari 
voor veel Hunselenaren aanleiding om 
naar de nieuwjaarsborrel te gaan. Een 
warm welkom, een fris glas champagne 
en met een oliebol in de hand worden we 
meegenomen in de realiteit van vandaag, 
maar ook in de mogelijke realiteit in de 
toekomst. Een korte film met indringende 
muziek laat de Hunselenaar een beeld  
zien met wat we absoluut niet willen.  
Verpaupering, verloedering of leegloop. 
Daar moeten we samen wat aan doen om 
dit te voorkomen. Hoe?
De werkgroep “Hunsel Oôs Dorp”, heeft 
een schetsboek laten maken. Iedere  
inwoner van Hunsel krijgt de gelegenheid 
om in dit schetsboek zijn of haar visie over 
de toekomst van ons dorp te beschrijven. 
Dit kan door tekst, gedicht, tekeningen, 
foto’s etcetera. Iedereen, jong en oud 
wordt hiermee in de gelegenheid gesteld 
zijn of haar visie op de leefbaarheid in de 
toekomst te geven. Buurtcoördinatoren 
zorgen voor de roulatie van deze schets-
boeken. De nieuwjaarsborrel in Hunsel 
heeft deuren geopend, deuren naar de 
toekomst.

Alle input van de dorpsgenoten zal uit-
eindelijk worden gebundeld tot één groot 
ambitieboek voor Hunsel, dat als basis 
zal dienen voor het uitwerken van mooie 
toekomstplannen.

Remco ten Hoeve 
( lid van de werkgroep Hunsel, oôs dörp)

Wat vooraf ging…
De aanleiding, die heeft geleid tot het 
ambitieboek en de nieuwjaarsborrel, ligt 
inmiddels bijna anderhalf jaar achter ons. 
Toen Hunsel geconfronteerd werd met  
de plannen van de gemeente Leudal en  
SPOLT om een integraal kind centrum op 
te richten in Ell en Ittervoort/Neeritter. 
Hunsel was niet betrokken in die plannen 
en de Hunselse gemeenschap vreesde 
voor de gevolgen die deze ontwikkelingen 
zouden hebben voor de basisschool, het 
verenigingsleven en daarmee de leefbaar-
heid van de kern Hunsel. Er werd een 
werkgroep opgericht waarin alle  
verenigingen, de dorpsraad en ouders,  
ook van de MR van de basisschool,  
vertegenwoordigd zijn. In eerste instantie 
werd gedacht aan “Realisatie van een 
brede maatschappelijke voorziening in of 
aan de rand van Hunsel: een verenigings-
gebouw waarin daarnaast onderdak wordt 
geboden aan een ontmoetingsruimte, een 
eetpunt voor senioren, de basisschool, 
de buiten- en tussenschoolse opvang, 
kinderopvang, peuterspeelzaal, buiten-
speelvoorziening, binnensportaccommo-
datie, bibliotheek, een servicepunt voor 
mantelzorg, medische zaken, fysiotherapie 
of gemeentelijke zaken.”

In december 2012 vindt er een gesprek 
plaats tussen een afvaardiging van de 
werkgroep en de verantwoordelijk  
wethouder van de gemeente Leudal.  
In het gesprek wordt door de gemeente 
aangegeven dat zij opteren voor een lange 
termijn oplossing en veel belang hechten 
aan de visie van het dorp i.c. de werk-
groep. Januari 2013 wordt bekend dat de 
enige café-zaal in het dorp waarschijnlijk 
gesloten zal worden, waarmee een belang-
rijke voorziening zal verdwijnen. Daardoor 
ontstaat bij de inwoners van het dorp een 
nog grotere bewustwording van het belang 
van een centrale ontmoetingsplek.

Al deze ontwikkelingen en verschillende 
brainstormsessies hebben geleid tot de 
Nieuwjaarsborrel op 10 januari 2014.  
Het ambitieboek zal het uitgangspunt 
vormen voor een breed gedragen plan dat 
door de werkgroep “ Hunsel, oôs dörp” 
namens het hele dorp zal worden aan-
geboden aan de gemeente Leudal.
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Denktank
Dit was aanleiding voor de hechte gemeen-
schap van Reijmerstok om een denktank op 
te richten. Hierin nemen een 6-tal bezorgde 
ouders plaats, welke willen vechten voor het  
behoud van hun school en leefbaarheid hoog  
in het vaandel hebben staan. De ouders willen  
hun krachten bundelen en zo bevorderen dat  
de definitieve plannen met hun inbreng  
worden ontwikkeld; zij willen een grotere en  
actievere rol in dit proces. Daarom moet er nu  
een goed doordacht plan komen waar ouders 
bewust op kunnen anticiperen. Zonder duide- 
lijkheid gaan ouders een eigen en individuele  
keuze maken voor een passende school voor  
hun kind. Dit kan er toe leiden dat een aantal 
kinderen elders (buiten het gebied) naar school  
zullen gaan. Een veel te lage instroom kan 
zo al op korte termijn leiden tot een eerdere 
(gedeeltelijke) sluiting van de eigen school.

Toekomst van het basisonderwijs
Het afgelopen half jaar is de denktank druk 
aan het werk gegaan. Zo hebben afgevaar-
digden van ouders uit Epen, Slenaken en de 
denktank Reijmerstok in drie bijeenkomsten, 
onder leiding van een extern gespreksleider,  
gesproken over de toekomst van het basis- 
onderwijs in hun dorpen. Hiervan is in septem- 
ber 2013 een eindverslag opgemaakt. In het 
gevoerde overleg is er aandacht besteed aan 
twee ontwikkelingen: de huidige scholen 
kwalitatief in ontwikkeling houden en de toe- 
komst, waarin niet meer elk dorp een eigen 
school heeft. Conclusie na dit overleg is dat  
voor Epen een combinatie met Mechelen voor  
de hand ligt. Voor Slenaken en Reijmerstok 
ligt de keuze voor de toekomst nog open. 

Informatieavond
In oktober 2013 heeft de denktank een ge-
slaagde informatieavond voor ouders en  
dorpsbewoners georganiseerd.  
Ook politici waren rijk vertegenwoordigd.  
In een presentatie werd uitgelegd wat van  
april tot oktober de revue gepasseerd was.
Jan Jenneskens (voorzitter van Dynamiek 
Scholengroep), hebben wij tijdens een 
workshop van de VKKL leren kennen. Jan heeft 
tijdens een prachtige presentatie vertelt over 
krimp in zijn eigen woon- werkgebied en wat 
dit voor de school betekent. Vervolgens zijn 
de bewoners aan het eind van de avond met 
diverse stellingen aan de slag gegaan. 

Politieke ontwikkelingen
In november 2013 hebben de ouders van de 
denktank dhr. Nelissen uitgenodigd. Bert 
Nelissen is voorzitter van onderwijsorganisatie 
Innovo. Tijdens dit gesprek werd duidelijk 
dat sinds april 2013 heel wat ontwikkelingen 
plaatsgevonden hebben, ook op politiek vlak. 
Denk hierbij maar aan het in stand houden van 
de kleine scholen toeslag. Aanleiding genoeg 
om voor elk van de 3 scholen een informatiebij-
eenkomst te organiseren welke gehouden zijn 
in februari 2014. 

Enquête 
De denktank heeft onlangs een enquête 
gehouden onder de huidige en toekomstige 
ouders, om te inventariseren welke school 
zij in de regio zullen kiezen bij definitieve 
sluiting en welke argumenten deze keuze 
bepalen. Conclusie is dat ouders het liefst een 
samenwerking met Slenaken aangaan en dat 
vervolgens 3 verschillende andere scholen in 
de buurt op een gelijke plaats eindigen.

Sluiting school?
Tijdens de bijeenkomst in februari j.l. is ons 
medegedeeld dat de sluitingsdatum van  
1 augustus 2017 naar voren geschoven wordt 
en wel naar 1 augustus 2015. Met de volgende  
onderbouwing: Innovo kan besluitvorming 
niet langer uitstellen nu de realisatie van een 
kindcentrum in Mechelen niet meer mogelijk 
is. Verdergaande krimp dan verwacht, nega-
tieve ontwikkelingen qua vergoedingen voor 
onderwijs van OCW en stijging met name van 
personele lasten leiden ertoe dat met ingang 
van schooljaar 2014- 2015 tekorten op de 
scholen ontstaan. Innovo is niet langer in staat 
de kleine onderwijsvoorzieningen open te 
houden. We staan met de rug tegen de muur…

Kortom voor Reijmerstok is er nog genoeg 
werk aan de winkel. En de omgevingsfactoren 
veranderen nog voortdurend! De kennisma-
king met de VKKL hebben wij als zeer prettig 
ervaren en we hopen nog regelmatig van de 
expertise gebruik te mogen maken.

Met vriendelijke groeten, 
denktank Reijmerstok: Richard Vroonen, 
Ben Lacroix ,Erwin Canisius, Cindy Lacroix,
Ingrid Wouters.
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van een kleine kern…
Reijmerstok

Portret

*SKOM inmiddels gefuseerd met Jongleren tot Komleren

Reijmerstok 
vecht tegen de gevolgen van krimp 
In veel kleine kernen speelt de discussie 
over de toekomst van de basisschool.  
Als gevolg van de ontgroening (bevolkings-
krimp) lopen de leerlingenaantallen jaar na 
jaar verder terug. Scholenkoepels krijgen 
door teruglopende budgetten te maken met 
oplopende tekorten. Daarbij speelt ook de 
vraag of bij een teruglopend leerlingenaan-
tal de kwaliteit van het onderwijs gehand-
haafd kan blijven. In het Zuid-Limburgse 
Heuvelland woedt deze discussie hevig. 
In onderstaande bijdrage bieden enkele 
ouders uit Reijmerstok een doorkijk in het 
moeizame en vaak ook emotionele proces 
wanneer een gemeenschap wordt gecon-
fronteerd met de dreigende sluiting van de 
dorpschool, hun school. 

Ook in Reijmerstok is de boodschap hard 
aangekomen: onverwacht werden de 
ouders van de 3 samenwerkende scholen 
Reijmerstok, Epen en Slenaken uitgenodigd 
voor een informatieavond in april 2013.  
Op de agenda stond het huisvestigingsplan 
tot 2020. In het bijzijn van de schoolbesturen 
Innovo en Skom* en vertegenwoordigers 
van de gemeente Gulpen - Wittem werd het  
plan gepresenteerd. Ouders en andere 
belanghebbenden werden geïnformeerd 
over de sluiting van de 3 schoollocaties met 
alle gevolgen van dien. Het gepresenteerde 
voorstel, namelijk één school in Mechelen, 
is voor de ouders geen passende oplossing.
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Openbaar vervoer 
in kleine kernen
Van vervoersaanbod naar vervoersinitiatief
Het afgelopen jaar is er door diverse par-
tijen hard gewerkt aan de totstandkoming 
van het Programma van Eisen (PvE) voor 
de nieuwe provinciale Openbaar Vervoer 
(OV) concessie die in december 2016 van 
start gaat. Ook de VKKL heeft zich daarbij 
niet onbetuigd gelaten. Naast het uitwerken  
van de Nota van Uitgangspunten (NvU), 
die de basis vormt voor de PvE, en de 
samenstelling van het “LimburgNet”,  
dat het nieuwe buslijnennet vormt, hebben  
we i.s.m. de provincie ook de nodige  
informatieavonden georganiseerd.
Tijdens die avonden is de voortgang van 
de nieuwe concessie en het z.g. Wens- 
bus-project besproken. Daarnaast is  
veelvuldig aandacht besteed aan het  
potentiële risico voor kleine kernen om 
hun huidige OV te verliezen. Zonder paniek 
te zaaien hebben we dorps- en wijkraden 
en gemeenten geadviseerd om eens na-
drukkelijk naar het Limburgnet (kaarten) 
en bijbehorende rapportages te kijken en 
te bezien of er wellicht consequenties voor 
hun gebieden ontstaan.
Mocht dit het geval zijn, d.w.z. dat er in de 
rapportages geen suggestie voor maat-
werk vervoer voor deze gebieden gegeven 
wordt, dan is mogelijk de tijd rijp om het 
heft in eigen handen te nemen. Want we 
moeten af van het lijdzaam afwachten en 
kijken naar de overheid om onze problemen 
op te lossen. Nee, het is tijd voor eigen 
initiatieven om een toekomstig vervoers-
probleem op te lossen.
 
De eerste vraag die daarbij opkomt is 
uiteraard: hebben we een vervoers- 
probleem? Tja, dat kun je het beste bepalen 
door in je eigen gebied(je) de vervoers-
behoefte te inventariseren. Het kan 
bijvoorbeeld best zijn dat er straks nog 
een lijndienst voorbij komt, die de Noord-
Zuid richting bedient. Maar mogelijk 
willen de bewoners rond die lijn niet in N-Z 
richting reizen doch in Oost-West richting. 
En wanneer daar geen OV naar toe voert, 
zullen we het zelf moeten regelen. Dat is 
ongeveer de gedachte. 

Wanneer we weten waar iedereen naar 
toe wil, komt de tweede vraag: wie gaat 
het doen? Om een vervoerssysteem op 
te zetten heb je een z.g. rechtspersoon 
nodig. Dit kan een bestaande dorpsraad 
of buurtvereniging zijn. Indien die er (nog) 

niet is of die er geen zin in heeft om die 
vervoerstaak op zich te nemen, dan zal er 
een nieuwe organisatie opgericht moeten 
worden. Het kan eveneens nuttig zijn om 
in de directe omgeving te zoeken naar  
aansluiting met andere kernen/wijken, 
waar mogelijk al wel een organisatie voor-
handen is. Wel is het dan zaak om vooraf 
gezamenlijk vast te stellen of samen- 
werking tot de mogelijkheden behoort,  
zij die verantwoordelijkheid op hun  
schouders willen nemen en of er tegen-
strijdige vervoersbelangen een rol spelen. 
Want dat soort zaken speelt een cruciale 
rol om een robuust systeem op te zetten.

Tot slot de derde pijler onder je vervoers-
systeem: de vrijwilligers. Wanneer er een 
nieuwe organisatie opgezet moet worden, 
let er dan wel op dat daarvoor een  
Dagelijks Bestuur (DB), coördinatoren 
en chauffeurs nodig zijn. Vaak levert het 
vinden van chauffeurs minder problemen 
op dan een DB. Daarbij moet het iedereen 
bovendien wel duidelijk zijn dat het taken 
voor een wat langere periode zijn.  
Continuïteit is hierbij van levensbelang. 
Verder dient de nieuwe organisatie officieel 
geformeerd te worden d.w.z. met statuten 
en een notariële akte. Voor een goed  
functionerend vervoerssysteem zijn ten-
minste 20 chauffeurs en 2 coördinatoren 
nodig. Die chauffeurs draaien dan één maal 
per twee weken een dagdeel (ochtend/
middag) dienst. Dat houdt het voor hen 
attractief en behoud je continuïteit.

Tijdens het selecteren en in gang zetten 
van de 6 Wensbus-pilots hebben de hier-
voor beschreven criteria absoluut een rol 
gespeeld. Bij vijf pilots werd gebruik ge-
maakt van bestaande organisaties, terwijl 
in één geval een nieuwe noodzakelijk was. 
Bij de start van de pilots werd gebruik ge-
maakt van een Handleiding die tijdens de 
invulling resulteerde in een Plan van Aan-
pak (PvA). Deze PvA’s kunnen we in dienst 
stellen van nieuw op te zetten vraagafhan-
kelijke vervoerssystemen (VAV). Dus zij 
hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden 
en kunnen op die manier van de expertise 
van bestaande systemen leren. Op die 
manier kan elke kleine kern zich nu alvast 
voorbereiden op de nabije toekomst en 
voorkomen dat straks op stel en sprong 
oplossingen voor wegvallend OV gezocht 
moeten worden.
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