
Na het voltooien van de herbouw van 
Kasteel de Keverberg in 2015, vraagt de 
Kesselse gemeenschap zich af: waar willen 
we naartoe met ons dorp? Naar aanleiding  
van de herbouw is er veel onderlinge  
cohesie ontstaan. Deze cohesie vormt uit-
eindelijk het fundament voor het ontstaan 
van de dorpsontwikkelingsvisie. Deze is 
eind 2016 gereedgekomen (zie kader op 
de volgende pagina). Nu komt het aan op 
de uitvoering. Hoe is het proces van de  
visievorming tot het uiteindelijke plan, 
vanaf eerste idee tot en met de uitvoering, 
in Kessel opgepakt? Hierover spreken we 
met Gerald Driessen (Voorzitter Dorps-
overleg), Inge Hanssen (Dorpsondersteuner  
voor Kessel en Kessel Eik) en Ger de 
Vlieger (Ambassadeur Sociaal domein), 
kartrekkers van het eerste uur. 

Mei 2017 - nummer 47

Een dorpsontwikkelingsvisie maken is wel 
iets anders dan een kasteel herbouwen. 
De herbouw is een fysiek tastbaar project, 
een dorpsontwikkelingsvisie of -plan 
(DOP) is toekomstgericht en daardoor 
minder concreet. Hoe krijg je dan toch de 
bewustwording bij de mensen op gang? 
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Enquête op usb-sticks
De werkgroep die vanuit het dorpsoverleg 
aan de slag ging met het DOP, bedacht 
een ludieke manier om alle Kesselnaren 
te bereiken en te betrekken. Er werd een 
enquête opgesteld, die vervolgens op usb-
sticks huis-aan-huis werd verspreid. Met 
een respons van ruim 40% onder de 1250 
gezinnen is er sprake van een groot draag-
vlak. Uit de enquête kwamen zes thema’s 
naar voren (zie kader op de volgende 
pagina). Om deze thema’s verder uit te 
diepen zijn er zes thema-avonden georga-
niseerd. Uiteindelijk zijn hieruit drie pijlers 
afgeleid: fysieke, economische en sociale, 
waaraan drie ambassadeurs gekoppeld 
zijn. Deze ambassadeurs, waar Ger de 
Vlieger er een van is, pakken projecten op 
die aan deze pijlers gekoppeld zijn. Deze 
stap in het proces vormt als het ware de 
overgang van de dorpsontwikkelingsvisie 
naar het dorpsontwikkelingsplan. 

Laaghangend fruit
Een mogelijke valkuil is dat het vaak 
bij een plan blijft en er geen concrete 
acties op gang komen. In Kessel heeft de 
werkgroep dit getackeld door na ieder 
themagesprek direct een aantal projecten 
te definiëren. Ger: “Tijdens de gespreks-
groepen werden direct enkele projecten 
aangegeven, waarmee we direct kunnen 
beginnen. Daarmee pak je het laaghan-
gend fruit, waardoor mensen zien dat er 
ook echt iets gebeurt.” Zo is er in 2016 
gestart met een Maatjesproject, begeleid 
door Inge als Dorpsondersteuner, en is 
een werkgroep aan de slag gegaan met 
‘Bloeiend Kessel – Kessel Eik. Aan 50 lan-
taarnpalen zijn bloembakken opgehangen 
in het kader van aankleding en verfraaiing 
van het dorp! 

Maatjesproject
Het eerdergenoemde Maatjesproject kon 
snel worden opgepakt. Dit project is be-
doeld voor mensen die behoefte hebben 
aan een maatje om samen leuke dingen te 
doen. Denk daarbij aan eens per week kof-
fiedrinken, wandelen, een spelletje doen 
of een bezoekje brengen aan de bioscoop. 
Vanuit de gemeentelijke pilot ‘Hulp in de 
Huishouding’ komt Inge als Dorpsonder-
steuner ook bij mensen thuis. Zij heeft 
hierbij een signaleringsfunctie, komt met 
mensen in gesprek en ziet wat er achter 
de voordeur gebeurt. Daardoor kun je ge-
makkelijker vrijwilligers aan deze mensen 
koppelen. Het ‘Hulp in de Huishouding’ 
project draait ook in Meijel en Koningslust 
als pilot. In deze pilot wordt de ‘Hulp in 
de Huishouding’ als maatwerkvoorzie-
ning, aangestuurd door de Gemeente, 
omgezet naar een algemene voorziening 
gedragen door de lokale gemeenschap. 
In deze pilot ontstaat er veel spin-off. Zo 
verwees Inge mensen die vroegen om hulp 
in de huishouding, vaak ook door naar de 
Dorpsdagvoorziening, het Vrijwilligersver-
voer, Zij-Actief of de Zonnebloem. Hierdoor 
komt een kruisbestuiving op gang. 

Initiatief ontstaan vanuit zelfsturing
Het initiatief voor de dorpsontwikkelings-
visie lag bij het Dorpsoverleg. De plan-
nen uit het DOP zijn vervolgens door de 
mensen zelf opgepakt. Het Dorpsoverleg 
heeft daarin gefaciliteerd en de financie-
ring geregeld. Ook het lokale bedrijfsleven 
ondersteund het project. Zelfsturing in 
Kessel uit zich in het zoveel mogelijk naar 
boven halen van kansen: zo ligt de verant-
woordelijkheid voor het plaatsen van de 
bloembakken aan straatlantaarns geheel 
bij verenigingen en stichtingen in het dorp, 
om hiermee draagvlak en verantwoorde-
lijkheidsgevoel in het hele dorp te krijgen. 
Mensen voelen zich op deze manier ver-
bonden aan het project en dragen bij aan 
het onderhoud. Voor het Maatjesproject 
geldt hetzelfde. Gerald: “Wij proberen met 
dezelfde middelen meer te doen. Dat doen 
we in alle projecten. Door dingen slimmer 
te doen, kun je kosten besparen. Met het 
budget dat je dan overhoudt, kun je weer 
andere dingen in het dorp doen.” 

Kartrekkers
Iedere fase in een project heeft andere 
mensen nodig. Volgens Ger moet je hier-
aan ook geen concessies doen. Wie heb 
je nodig binnen je project, qua tijd en in-
houd? Zo zit hij zelf graag aan de voorkant, 
in de initiatieffase. Juist de opmerkingen 
van mensen die menen dat zo’n initiatief 
geen kans van slagen heeft, geeft hem 
de motivatie het juist wél van de grond 
te krijgen. Je hebt kartrekkers nodig die 
vooruitdenken, maar ook draagvlak blijven 
creëren en mensen kunnen enthousiasme-
ren. Daarnaast heb je ook mensen nodig 
die uitvoerend bezig zijn. De kunst is om 
een goed evenwicht te vinden tussen den-
kers en doeners. Dit is voor Kessel zeker 
een van de succesfactoren geweest van de 
dorpsontwikkelingsvisie. 

Werkwijze DOP 
De enquête die werd uitgezet, 

bestond uit een vijftigtal vragen en 
bevatte twee hoofdthema’s: 

‘leefbaarheid’ 
(Hoe ervaren we Kessel?) en 

‘burgerschap’ 
(Wat ben ik bereid om bij te dragen 

aan de Kesselse / Kessel Eikse 
gemeenschap?). 

Daar kwamen de zes 
belangrijkste thema’s uit: 

‘accommodaties en voorzieningen’, 
‘wonen en leefomgeving’, 

‘zorg en welzijn’, ‘verenigingen, 
stichtingen en vrijwilligers’, 

‘infrastructuur’ en 
‘economische ambities’. 

Deze thema’s zijn uiteindelijk in 
drie pijlers (economisch, fysiek en 

sociaal) ondergebracht. 

Aan iedere pijler is een ambassadeur 
verbonden, die fungeert als een 
aanjager. Mensen hebben zelf 

projecten met prioriteit aangegeven, 
op basis van een filtering uit de 
enquête. Er lopen nu in totaal 

20 projecten parallel. 
Sommige projecten zijn nog een idee 

of zitten in de voorbereidingsfase 
en andere reeds in de uitvoerings- 

of evaluatiefase. 

- vervolg van pagina 1 -
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Overtuiging en betrokkenheid
Hoe krijg je mensen in het dorp nu over-
tuigd en gemotiveerd om mee te doen aan 
het Dorpsontwikkelingsplan Kessel 2025 
en de projecten die eruit voortkomen? 
Er werden rond de zes thema’s meerdere 
avonden georganiseerd. Gerald: “Het leuke 
daaraan was dat veel mensen naar zo’n 
avond kwamen in de verwachting naar  
een informatieavond te gaan, waar ze  
de oplossing al te horen kregen. Dat is 
natuurlijk niet zo. Er wordt commitment  
en actie van de mensen zelf verwacht.  
Anders is het ook geen zelfsturing meer en 
daar moet je de mensen toch op wijzen: 
luister jongens, het is geen dwingen,  
maar samen de volgende stap zetten.” 
Was dit moeilijk om mensen te overtuigen 
om zelf een bijdrage te leveren? Gerald: 
“Als Dorpsoverleg is dit normaal voor  
ons. We moeten ook naar onszelf kijken: 
hoe brengen we de boodschap over?  
Is deze duidelijk? En dat is voor ons ook  
een leerproces, dat maakt het ook leuk. 
We komen niet alleen de oplossing brengen;  
zo’n themabijeenkomst biedt ook kansen 
die tot iets moois kunnen leiden.”
In veel dorpen worstelen bewonersorga-
nisaties met de vraag hoe de mensen in 
het dorp betrokken kunnen worden bij 
het zelfsturingsproces. Het moet immers 
verteld worden én het moet landen.  
In Kessel is er een werkgroep PR en  
Communicatie en de functie van een Dorps- 
ondersteuner. Die laatste heeft naast het 
Infoloket een steeds belangrijkere positie 
in de lokale gemeenschap, op het snijpunt 

van het formele en het informele netwerk. 
Het Dorpsoverleg ziet de positie van de 
Dorpsondersteuner graag uitgroeien naar 
een overkoepelende functie over alle 
projecten en pijlers. Ger: “We hebben 
heel veel vrijwilligers maar daar halen 
we het niet mee. Er moet structureel geld 
gepompt worden in de ondersteuning van 
het dorp. En dat kan gemakkelijk, omdat 
de gemeenschap met hetzelfde veel meer 
doet.” Voor de politiek zit hier ook een 
uitdaging omdat het traditionele denken 
in hokjes dient te worden losgelaten. 
De Dorpsondersteuner zorgt immers dat 
zaken goed op elkaar worden afgestemd 
en dat mag volgens de Kesselse initiatief-
nemers wat kosten. Op lange termijn ziet 
het Dorpsoverleg graag dat middelen die 
in de ene pijler bespaard kunnen worden, 
in overleg met de Gemeente, mogen  
worden ingezet binnen een andere pijler. 
Dan leg je de verantwoordelijkheid weer 
bij de gemeenschap zelf en is er echt 
sprake van zelfsturing. Maar daarvoor 
moet er nog veel water door de Maas en 
ben je al snel 5 jaar verder. 

Zelfsturingsmodel
Wat betekent zelfsturing en burgerschap 
nu eigenlijk? De verantwoordelijkheid 
wordt steeds lager in de gemeenschap 
gelegd. Dat is een trend die je in heel  
Nederland ziet gebeuren. Het Dorpsover-
leg in Kessel is randvoorwaarden 
scheppend bezig. De verantwoordelijkheid 
komt weer bij de individuele burger te 
liggen. De gemeente Peel en Maas past 
zelfsturing in haar beleid meer dan  
15 jaar toe en onderzoekt de mogelijkheden  
in een project vaak in een pilot. Zo’n 
pilot levert ruimte op, maar heeft ook de 
weerstand van de voorsprong. Fouten 
maken mag en kijk maar wat het oplevert, 
is het devies. Je moet er dus wel goed over 
nadenken hoe je dit gaat organiseren.  
En de VKKL kan hierbij een rol spelen. 

Financiering
Tenslotte nog een praktische vraag: 
hoe is het dorpsontwikkelingsproces 
gefinancierd? Ger: “Er zijn een aantal 
stappen te onderscheiden. Allereerst stel 
je de vraag: wat ben ik als dorpsoverleg 
bereid om zelf bij te dragen, zowel in 
geld als in vrijwilligersuren vanuit de 
gemeenschap?” Als je bereid bent om zelf 
te investeren, is het gemakkelijker om 
cofinanciering op te halen bij de Gemeente 
en Provincie of andere subsidiënten.  
Dit geldt met name voor de proceskosten 
van het DOP. Voor de financiering van 
projecten kun je naast de Gemeente ook 
een beroep doen op andere fondsen, 
regionaal en nationaal. 



Het prille begin
Molenhoek is een dorp met ongeveer 3650 
inwoners, bijna de helft van alle inwoners 
van de Gemeente Mook en Middelaar 
(7759). Het ligt in het meest noordelijke 
puntje van Limburg op nog geen 5 kilo-
meter van de zuidflank van Nijmegen.
Op advies van de Wmo-raad roept het  
college van B&W in 2008 op tot het oprich-
ten van dorpsraden, want de op handen 
zijnde fusie met de Limburgse gemeenten 
Gennep en Bergen zal de afstand tussen 
burger en gemeente vergroten. In Molen-
hoek leidt dit in korte tijd tot de Stichting 
Dorpsraad Molenhoek. De gemeente 
subsidieert de Dorpsraad met een bedrag 
van ongeveer één euro per inwoner.

De leden van de Dorpsraad hebben zich 
als ‘geïnteresseerde vrijwilliger’ aange-
meld en zijn dus niet gekozen. Om die 
reden vinden zij het belangrijk om de 
bevolking regelmatig te raadplegen over 
leefbaarheidsvraagstukken. 
Eén van de eerste aansprekende acties is 
het raadplegen van de Molenhoekers over 
de door gemeenteraad goedgekeurde  
fusie met de gemeenten Gennep en  
Bergen. 1663 Molenhoekers vullen de  
vragenlijsten in. 61 % wijst de fusie af en 
64% zegt ‘als ik het voor het zeggen heb’ 
dan liever een fusie met Heumen,  
de noordelijke, Gelderse, buurgemeente.  
Dat is tegen het zere been van de meerder-
heid in de raad want: ‘die raadpleging had 
er niet mogen komen en de Dorpsraad is 
partijdig’. 
Toch neemt de Dorpsraad geen stand-
punt in, maar deelt gemeente, provincie 
en toenmalig minister Donner slechts de 
uitslag van de raadpleging mee. Uiteinde-

www.vkkl.nl/dienstverlening-vkkl/
dorpsontwikkelingsplannen

In deze serie gaan we dieper in op de 
voorbeelden die aan bod kwamen in 
een eerdere publicatie van de VKKL 
‘Vele wegen leiden tot dorpsplannen’. 
In deze publicatie komen 9 Limburgse 
dorpen aan bod, die vertellen hoe ze 
werken aan de toekomst van hun eigen 
dorp. Uit die 9 verhalen blijkt dat ieder 
dorp daarmee op zijn eigen manier, die 
past bij het dorp, aan de slag is gegaan. 
In deze Kleine Kernen Krant zoomen we 
in op het verhaal uit Molenhoek, waarin 
‘Molenhoek pakt aan’ centraal staat. 

‘Molenhoek Pakt Aan’ 1 (2013)
In de eerste ronde worden twaalf  

projecten ingediend. Tien door  
Molenhoekers en twee door de 

Dorpsraad zelf. Alle plannen hebben 
te maken met leefbaarheid in een 
brede betekenis van het woord.

De prijswinnaars worden gekozen  
via een combinatie van stemming 

door bezoekers aan het dorpscafé, 
online door dorpsbewoners en door 
jurering van een jury bestaande uit 

de burgemeester en een wethouder. 
Daarbij geeft de Dorpsraad de  

hoogste prioriteit aan de stemming 
door de dorpsbewoners. 

Resultaat: de fiets- en loopbrug over 
het spoor wint de eerste prijs.

Tweede prijs: 
Het Lees- en Ontmoetingspunt, 

een project met extra subsidie en 
op verzoek van de gemeente als 
compensatie voor het stoppen 

van de bibliotheek.
De derde prijs: De Jeu de boulesbaan. 

Niet uitgevoerd vanwege bezwaren 
uit de buurt.

Van de twaalf plannen zijn er twee 
niet uitgevoerd, waaronder het plan 

van de eersteprijswinnaars. Dit is een 
plan dat de indieners zelf ook niet 

kunnen uitvoeren vanwege de  
omvang en de betrokkenheid van  

andere partijen zoals twee gemeen-
ten, NS en Prorail en Natuurmonu-

menten. Het doel reikt eigenlijk niet 
verder dan het zoeken naar draagvlak 
om het plan hoog op de prioriteiten-

lijst te krijgen van het gemeente- 
bestuur. Dat is vooral gezien de 

kosten maar deels gelukt. Wel is er 
aandacht voor het probleem. Een 
ander plan dat niet doorgaat is de 

aanleg van een jeu de boules baan. 
Enkele buurtbewoners tekenden  

bezwaar aan, waardoor er volgens 
B&W onvoldoende draagvlak is.

Serie 
Dorpsontwikkeling - 
over hoe dorpen met 
hun toekomst aan de 
slag gaan 

Molenhoek:
4

Bijenresort (MPA1)
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lijk gaat de geplande fusie niet door. Of de 
raadpleging daaraan heeft bijgedragen is 
niet duidelijk. Wel staat de Dorpsraad (dan 
nog ‘in oprichting’) meteen ‘op de kaart’ 
als een raad die de ogen en oren open 
heeft voor de wensen van dorpsgenoten. 
Ook de jaren daarna blijft het gezicht 
vooral gericht naar dorpsgenoten en  
minder naar de gemeente, hoewel zij 
regelmatig gevraagd en ongevraagd  
adviseert. Die oriëntatie blijkt vooral uit 
haar ‘Molenhoek pakt aan’ strategie.

De inspiratie voor ‘Molenhoek pakt aan’ 
haalt de Dorpsraad onder andere uit de 
‘zelfredzaamheidsgedachte’, die via de 
Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo) bezig is aan een opmars in ons 
land. De Dorpsraad spreekt liever over  
‘samenredzaamheid’ dan het meer indivi-
dualistisch klinkende ‘zelfredzaamheid’. 
Door burgers uit te dagen om zelf met 
leefbaarheidsplannen te komen en die 
ook zelf, als dat mogelijk is, uit te voeren 
doet zij een beroep op de eigen verant-
woordelijkheid en samenredzaamheid van 
dorpsgenoten. Bovendien zal door een 
keuze voor ‘eigen plannen’ de motivatie 
om eraan te werken toenemen, zo is de 
verwachting. De Dorpsraad belooft daarbij 
te ondersteunen en te stimuleren. Ze dient 
zelf ook plannen in, die door werkgroepen 
van de raad worden uitgevoerd.

Werkwijze ‘Molenhoek pakt aan’
‘Molenhoek pakt aan’ begint met een 
oproep op de website van de Dorpsraad 
en in de dorpsraadkrant. In die oproep 
vraagt zij dorpsbewoners om plannen in te 
dienen voor projecten die de leefbaarheid 
in Molenhoek verhogen. De eisen voor 
die plannen zijn minimaal. Alle plannen 
die meer leefbaarheid tot doel hebben 
zijn welkom. Eén A4tje is voldoende. 
De plannen worden gepresenteerd op 
de website van de Dorpsraad en in een 
speciale dorpsraadkrant. Daarna is er een 
dorpscafé waarin de plannen mondeling 
worden toegelicht. 
Vervolgens kunnen dorpsbewoners 
stemmen op plannen en/of een jury gaat 
aan de slag om ze te beoordelen. In een 
volgend dorpscafé worden de prijswinnaars 
bekend gemaakt. De winnaars krijgen 
geldprijzen om te besteden aan de uitvoe-
ring van hun plannen. De hoogte van de 
geldprijzen is afhankelijk van de financiële 
mogelijkheden van de Dorpsraad. En die 
zijn gering. De Dorpsraad verzoekt de  
winnaars om over de vorderingen verslag 
te doen op de website van de Dorpsraad. 
De Dorpsraad organiseert ‘Molenhoek 
pakt aan’ als een strategie om de leefbaar-
heid van het dorp te vergroten. Verder 
helpt de Dorpsraad bij de uitvoering in de 
vorm van mentale steun, financiële onder-
steuning, publiciteit en het zoeken naar 

‘Molenhoek Pakt Aan 2’ (2014)
Tien plannen worden ingediend.  

Er is online gestemd. De Dorpsraad 
is achteraf niet zo gelukkig met deze 
vorm van stemmen, omdat de indruk 

bestaat dat er nogal wat stemmen 
geronseld zijn bij vrienden en familie 

van buiten de gemeente. Dat geldt 
overigens niet voor de stemmen op 

de uiteindelijke winnaar:  
de ‘schooltuin’. Dat is inmiddels een 
structureel project van basisschool 

‘De Grote Lier’. 

Drie plannen gaan niet door omdat 
er onvoldoende draagvlak voor blijkt. 
Een vierde plan sneuvelt omdat een 

noodzakelijke externe partij (Natuur-
monumenten) niet wil meewerken.
Een vijfde plan is uitgesteld omdat 

het afhankelijk is van een groter 
regionaal plan, de aanleg van  

een snelfietspad, dat nog op de 
tekentafel ligt. 

‘Molenhoek pakt aan’
Een strategie om de leefbaarheid van een dorp te vergroten

financiële middelen. De verantwoordelijk-
heid voor de uitvoering laat zij bewust bij 
de indieners van de plannen. Alleen de 
plannen die zij zelf entameert vallen onder 
haar verantwoordelijkheid en worden 
uitgevoerd door projectgroepen van de 
Dorpsraad. 
Tot nu toe zijn er vier rondes van ‘Molenhoek 
pakt aan’ geweest. In de tekstkaders hier-
naast staan gedetailleerde beschrijvingen 
van de vier rondes ‘Molenhoek pakt aan’. 

Evaluatie van de Molenhoekse aanpak
De Dorpsraad heeft van verschillende 
kanten veel lof gekregen voor haar  
‘Molenhoek pakt aan’ strategie. De essen-
tie van de aanpak is dat dorpsbewoners 
zelf plannen indienen en die zelf ook uit-
voeren onder eigen verantwoordelijkheid. 
De Dorpsraad stimuleert en ondersteunt. 
Het is dus niet het wedstrijdelement, 
zoals sommigen menen, die deze aanpakt 
kenmerkt. Wel helpt dat wellicht potentiële 
indieners over de brug.
Met deze aanpak worden in korte tijd met 
geringe kosten en grote zelfwerkzaamheid 
aantoonbare resultaten geboekt. 

Wat zijn de succesfactoren van deze 
aanpak? De Dorpsraad heeft daar geen 
onderzoek naar gedaan maar er wel over 
nagedacht. Daarbij komen de volgende 
hypothetische succesfactoren voorbij:

5

Molenhoek schrijft (MPA2): 
prijsuitreiking door Thomas Verbogt
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6. Uitgroei naar structurele projecten
 Meestal gaat het om kleine, tijdelijke 

en overzichtelijke projecten. Althans  
zo lijkt het. Maar terugkijkend blijkt 
dat sommige projecten uitgegroeid 
zijn tot structurele projecten, zoals 
het Lees- en ontmoetingspunt (LOP), 
dat langzaam uitgroeit tot een dorps-
huiskamer, waar ‘altijd van alles te 
doen is’ en zelfs daardoor landelijke 
bekendheid kreeg, recent nog door 
een uitgebreid artikel in Trouw. 

 De gemeente ondersteunt dit project 
met een bedrag van ongeveer ander-
halve euro per inwoner.

 Of een moestuin, die begon als een 
project voor een groep van de basis-
school en zich ontwikkeld heeft tot een 
structureel project voor basisschool de 
Grote Lier. 

7. Onafhankelijkheid
 Belangrijk is ook de idee dat dit soort 

plannen niet structureel afhankelijk  
moeten zijn van gemeentelijke subsi-
dies. Hierdoor komt de verantwoorde-
lijkheid duidelijk te liggen bij de 
uitvoerders en niet bij de Dorpsraad 
of de gemeente als zeer bescheiden 
subsidieverstrekker. 

8. Weinig bureaucratische belemmeringen
 Bovendien voorkomt de aanpak stro-

perige bureaucratische procedures,  
die de snelheid van de uitvoering af-
remmen en de gemotiveerde trekkers 
kunnen doen afhaken. Bij sommige 
projecten, die van gemeentelijke subsi-
die of goedkeuring afhankelijk waren, 
werd die traagheid ook ervaren, zoals 
bij het project ‘Herstel van de begraaf-
plaats’. Dat kan beter, vindt ook de ge-
meente nu. Door een pot beschikbaar 
te stellen, waaruit geput kan worden 
om projecten onmiddellijk met een 
kleine bijdrage van start te laten gaan 
zonder veel controle en verantwoor-
ding, blijft de vaart erin. Deze ‘Vonkjes’ 
van de gemeente zijn een soort ‘Mook 
en Middelaar pakt aan’. 

9. Het wedstrijdkarakter
 Een succesfactor is wellicht ook wel 

het wedstrijdkarakter, waarbij prijzen 
en de eer motiveren tot deelname.  
Bovendien is misschien nog van belang 
dat toekenning van de prijzen door een  
dorpsjury een indicatie is voor het 
draagvlak voor de verschillende plannen. 

10. Publiciteit en het volgen van de voort-
gang

 Via haar website geeft de Dorpsraad 
informatie over de projecten en volgt 
de voortgang.

11. Een zelfstandige eigen wijze Dorpsraad
 Door haar aanpak en geloof in een 

vraaggestuurde werkwijze is de Dorps-
raad uitgegroeid tot een zelfstandige 
en zelfsturende organisatie. Zij heeft 
ervan afgezien om het verlengstuk te 
worden van de gemeente als een soort 
democratische legitimatie van het 

‘Molenhoek Pakt Aan’ 3 (2015)
Deze ronde levert acht projecten op, 

waarvan er één vlak voor de  
presentatie wordt ingetrokken om 

persoonlijke redenen.
Een ander project gaat niet door om-

dat er geen draagvlak voor blijkt.  
Een derde project (de eetkamer) 
wacht nog op uitvoering, omdat 
de indieners nog niet zo ver zijn. 

De andere vijf zijn in uitvoering of 
afgesloten.

Bij deze ronde bepaalt een  
zogenoemde dorpsjury wie de prijzen 

krijgen. David van Reybrouck  
inspireert de Dorpsraad tot deze vorm 
van jurering. De jury is samengesteld 

uit willekeurig gekozen  
Molenhoekers, die daarvoor  
gevraagd worden tijdens het  

huis-aan-huis rondbrengen van de 
dorpsraadkrant.

Succesfactoren
1. Vraaggericht
 Van het begin af aan heeft de Dorps-

raad een extra gevoelige ‘democrati-
sche oriëntatie’, omdat zij niet gekozen 
is. Zij beschikt dus ook niet over  
achterbannen, die hun beleid  
legitimeren. Zij kiest mede daarom 
voor een vraaggerichte wijze van  
werken in plaats van aanbodgericht.

2. Samenredzaamheid
 De Dorpsraad kiest voor de zelfredzaam- 

heidsgedachte, die toen via de Wmo 
ons land overspoelde. Samenredzaam-
heid en participatie zijn belangrijke 
doelen.

3. Gemotiveerde uitvoerders
 De aanpak leidt tot grote intrinsieke 

betrokkenheid en motivatie van de 
uitvoerders omdat zij zelf de plannen 
maken en die plannen voor hen priori-
teit hebben. Daar willen ze voor gaan. 
Als die dan ook nog door de inwoners 
hooglijk gewaardeerd worden is dat 
een extra stimulans.

4. Overzichtelijke projecten
 Het gaat om kleine overzichtelijk  

projecten, waarmee snel zichtbare 
resultaten geboekt kunnen worden. 
Het heeft er alle schijn van dat in 
de huidige tijd vrijwillige inzet van 
burgers aantrekkelijker wordt wanneer 
het gaat om een korte tijdsspanne en 
snel bereikbare en zichtbare doelen. 
Daarmee onderscheidt de aanpak 
zich van een veel gebruikte werkwijze, 
waarin zogenoemde dorpsontwikke-
lingsplannen centraal staan, die een 
veel langere horizon kennen. 

5. Meer handen die aanpakken
 De Dorpsraad heeft behoefte aan 

‘handen die mee aanpakken’, want zelf  
zijn ze slechts met een tiental. De leden 
hebben bovendien beperkt tijd.  
Inmiddels heeft de Dorpsraad tientallen 
anderen ‘aan het werk gekregen’.

De Moestuin (MPA3)

Project MPS4 van gezondheidscentrum 
‘De Vuursteen’: ‘Samen aan zet’
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‘Molenhoek Pakt Aan’ 4 (2016)

Zes projecten komen er in deze ronde 
naar voren. Dit jaar heeft de Dorps-
raad speciale aandacht gevraagd 

voor plannen op het terrein van zorg, 
jeugd, milieu en bewegen. Dat is 
goed gelukt. Vier van de zes inge-

diende projecten liggen in die sfeer.
En wat misschien nog wel belang-

rijker is: het zijn ook projecten waar 
niet alleen dorpsbewoners samen 
aanpakken maar ook organisaties 

elkaar gevonden hebben. Niet zelf-
redzaamheid dus maar vooral ook 
‘samenredzaamheid’. De publieks-

prijs (bezoekers dorpscafé) gaat hier 
naar het schoolplein, de dorpsjury 

kiest het project ‘Kleurrijke wegber-
men’ als eerste prijs. 

gemeentebeleid. Weliswaar is zij blij  
met de magere financiële ondersteuning 
van de gemeente, maar hecht aan 
eigen zelfstandigheid. Dat heeft een 
aantal confrontaties tot gevolg gehad. 
Maar door vast te blijven houden aan 
haar eigen droom is zij in kracht en 
wendbaarheid gegroeid en groten-
deels onafhankelijk van politieke 
hypes en bureaucratische regels. Ze 
durft ook risico’s te nemen, die tot nu 
toe vooral winst hebben opgeleverd.

Bedenkingen
Uiteraard is het niet alleen maar goud wat 
er blinkt. Bedenkingen zijn er genoeg.
1. Kleine stapjes zonder samenhang
 De aanpak is er een van min of meer 

kleine stapjes zonder samenhang 
en prioritering. Het mist een aanpak 
waarin op de eerste plaats de meest 
noodzakelijke en structurele plannen 
worden aangepakt.

2. Vraagverlegenheid
 De kans is niet denkbeeldig dat vooral 

het meest assertieve en creatieve deel 
van de inwoners actief is en zich vooral 
richt op voor hen belangrijke doelen en 
belangen. Daardoor is het niet denk-
beeldig dat de belangen van minder 
assertieve en creatieve groeperingen 
niet of minder aan bod komen. Het 
zijn de groeperingen, die wellicht het 
meest behoefte hebben aan meer leef-
baarheid maar ‘vraagverlegen’ zijn om 
voor hun belangen aandacht te vragen. 

3. Onvoldoende draagvlak
 Inwoners dienen plannen in, waarvan 

vooraf niet getoetst is of er enig draag-
vlak voor is en of er wel dorpsgenoten 
bereid zijn het plan ook te trekken. 
Eigenlijk gebruiken ze hun plan alleen 
maar om te toetsen of er draagvlak 
voor hun droom is. Misschien is het 
verstandig dat bij het indienen van 
plannen ook gevraagd wordt naar 
wat de indieners er zelf in willen 
investeren. Bij de volgende ronde van 
‘Molenhoek pakt aan’ zal daar extra 
aandacht aan geschonken worden. 
Er is een soort ‘ideeënfabriek’ in de 
maak waar initiatiefnemers vooraf hun 
ideeën kunnen bespreken. 

4. Gemeentelijke ondersteuning
 De motivatie bij de bedenkers en 

uitvoerders van de plannen is groot. 
Zij hechten ook aan eigen verantwoor-
delijkheid en zelfstandigheid. Maar 
veel plannen kosten ook geld, dat ze 
zelf niet kunnen en willen opbrengen. 
Zij zien de gemeente als een karige 
ondersteuner. Dat maakt het niet ge-
makkelijk om ook duurdere projecten 
aan te pakken. Daardoor blijft hun 
inzet vaak beperkt tot ‘het plukken van 
laaghangend fruit’, zoals de vorige  
burgemeester de taken van een Dorps-
raad formuleerde.

 Het lijkt erop dat de gemeente de 
samenredzaamheid meer benadert 
vanuit kostenreductie dan als een in-
trinsiek dorpsproces waarbij de sociale 
cohesie alleen al leefbaarheid bevor-
derend werkt. Meer investeren daarin 
zonder bureaucratische verantwoor-
ding zou dat proces kunnen versterken 
en een bewijs zijn dat de gemeente de 
besteding van gemeenschapsgeld ook 
wil toevertrouwen aan eigen burgers. 
Ook buiten alle politieke en admini-
stratieve regels om. Mede door het 
succes van ‘Molenhoek pakt aan’ biedt 
de gemeente nu ook de mogelijkheid 
om plannen, zogenoemde ‘Vonkjes’ 
in te dienen. Als die aan bepaalde 
voorwaarden voldoen, ondersteunt de 
gemeente die met maximaal 300 euro 
per plan. 

 Wij denken dat een meer royale 
ondersteuning en meer overdracht van 
verantwoordelijkheden van overheid 
naar burgers een belangrijke toename 
zal genereren van meer en zwaardere 
projecten. Bovendien zal dat tot een 
groter vertrouwen van burgers in de 
overheid leiden. 

 Het is opmerkelijk dat, daar waar  
projectindieners subsidies aanvragen 
en krijgen, die vooral komen van  
andere organisaties dan de gemeente.

5. Dorp Molenhoek
 Dorpen verschillen van elkaar. Overal 

in het land kiezen dorpsraden voor 
verschillende aanpakken, vooral in een 
tijd waarin het individualisme hoogtij 
viert. Ook de aard van het dorp en de 
toevallige samenstelling van de dorps-
raad leiden tot verschillende wijzen 
van aanpak. Mogelijk past de Molen-
hoekse aanpak vooral bij Molenhoek 
en juist niet bij andere dorpen. 

Enkele kenmerken van Molenhoek: 
Gemiddeld heeft een inkomensontvanger 
in Mook en Middelaar in 2013 een inkomen 
van € 34.500. Molenhoek zit daar met 
gemiddeld € 37.200 duidelijk boven en dat 
is ruim boven het landelijk gemiddelde. 
Er wonen relatief veel miljonairs (in de ge-
meente Mook 2,3 % van alle huishoudens) 
en de gemiddelde waarde van de huizen  
is relatief hoog. De gemeente Mook en 
Middelaar wordt door sommigen ook wel 
het Wassenaar van Limburg genoemd.  
En in die gemeente is Molenhoek het 
rijkste dorp.
Het grootste deel van de werkende bevol-
king werkt in Nijmegen bij vooral de zie-
kenhuizen, de Radboud-universiteit en de 
HAN (Hogeschool Arnhem-Nijmegen), die 
allen aan de zuidkant van Nijmegen liggen 
op amper zes kilometer van Molenhoek.

Mogelijk is het succes van de Molenhoekse 
aanpak mede gebaseerd op de aard en  
samenstelling van de bevolking. Een aan-
pak die een beroep doet op de creatieve 
en ondernemende kwaliteiten van de bur-
gers. En die zijn ruim aanwezig in het dorp. 
Het zijn ook vooral de hogere lagen uit de 
bevolking die actief zijn. Ook de opleiding 
van de leden van de Dorpsraad is gemid-
deld van een hoog niveau. 
Ook de gemiddelde leeftijd van die raad is 
erg hoog en ligt ruim boven de zestig.

Meer informatie: 
http://www.dorpsraadmolenhoek.nl 
Hierop staan ook alle ingediende project-
plannen van de 4 ‘Molenhoek pakt aan 
rondes’. 

Dit artikel is tot stand gekomen met  
medewerking van Dorpsraad Molenhoek, 
in het bijzonder dankzij een grote bijdrage 
van Harry Hendrix.

Kleurrijke wegbermen (MPA4)

http://www.dorpsraadmolenhoek.nl


Met behulp van een subsidie van het 
Oranje Fonds start Knooppunt Zorgen voor 
elkaar Limburg in 2017 een nieuw initiatief: 
Oppe Koffie. 

Beginnende, maar ook (lang)lopende 
zorginitiatieven hebben vaak vragen 
waar ze zelf niet meteen het antwoord op 
weten. Door met andere initiatiefnemers, 
eventueel aangevuld met (ervarings)
deskundigen, in gesprek te gaan krijgen zij 
niet alleen antwoord op hun vragen, maar 
kunnen ze ook elkaar verder helpen.  
De Oppe Koffie is wellicht een startpunt 
voor meer onderlinge inspiratiemomenten.

Maandag 13 maart ontmoetten de dorps-
ondersteuners van Noord-Limburg elkaar 
in De Huuskamer van Ven-Zelderheide.  
Een plek waar ouderen elkaar iedere 
doordeweekse dag kunnen opzoeken voor 
een praatje, een spelletje of gewoon een 
kopje thee. 

4
Oppe Koffie in Ven-Zelderheide: 
Dorpsondersteuners praten elkaar bij

Nieuwe leden 
VKKL
We mogen weer een aantal nieuwe leden 
welkom heten: Dorpscoöperatie Beringe, 
Kernoverleg Partij-Wittem, Kernoverleg  
Natuurlijk! Postert en de gemeente Mook 
en Middelaar zijn dit jaar reeds lid geworden.  
Wij wensen jullie veel succes!

Hannie Pennings, al acht jaar actief als 
dorpsondersteuner in het Brabantse 
Elsendorp, is aanwezig om haar ervaringen 
te vertellen. De dorpsondersteuners in 
Noord-Limburg zijn nog niet zo lang actief 
en dus erg benieuwd hoe zij het allemaal 
heeft georganiseerd. Vragen die centraal 
staan zijn:

Moet een dorpsondersteuner betaald 
krijgen voor zijn/haar werk? 

Verdienen dorpsondersteuners zichzelf 
terug? 

Hoe bouw je een netwerk op? 

Hoe komen de hulpvragen naar boven? 

Op welke manier houd je je werkzaam-
heden bij? 

Hoe zit het met privacy? 

Hoe kom je aan voldoende vrijwilligers? 

Hannie’s verhaal biedt de dorpsonder-
steuners handvaten en iedereen gaat met 
veel inspiratie naar huis. In september 
staat de volgende Oppe Koffie op de 
planning, dit maal bij Jacqueline Janssen: 
dorpsondersteuner in Koningslust. Tot die 
tijd weten de dorpsondersteuners elkaar 
via mail of telefoon vinden. 

Geachte lezer,

Ik, Michael Verheijen, de nieuwste mede-
werker van de VKKL wil mijzelf graag even 
voorstellen. Als niet Limburger (opgegroeid 
in Nijmegen) ben ik de afgelopen maanden 
veelvuldig overvallen door de schoonheid 
van de kleine Limburgse dorpen die ik als 
werknemer van de VKKL heb mogen bezoe-
ken. Het is mijn doel om mijn kwaliteiten 
als Planoloog en geloof in het nut van  
burger gedreven initiatieven in te zetten 
voor de VKKL. Als ik niet werkzaam ben 
voor de VKKL ben ik meestal in de boulder-
hal of op de racefiets te vinden. 

Mochten er vragen zijn ben ik altijd bereik-
baar op m.verheijen@vkkl.nl

Tot snel in Limburg.

U heeft een zorginitiatief of wilt er een 
starten? U zit met vragen waar u zelf het 

antwoord niet op weet? 
Nodig Knooppunt Zorgen voor elkaar 

Limburg dan uit Oppe Koffie.
In overleg met u organiseren wij een 

interessante bijeenkomst waar andere 
(lokale) initiatieven, met soortgelijke 

vragen, bij aan kunnen sluiten. 

Voor meer informatie kijk op 
www.zorgenvoorelkaarlimburg.nl of 

stuur een mail naar e.koenen@vkkl.nl 

Even
voorstellen
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‘t Nuuts doorkriege
door Pierre Bakkes (in ‘t plat van Mofert)

De vernuudje Alfonsussjoeal ane Kepel  
in Remunj haet noe ‘nen achteringank.  
Veure kinners: via de Galgeberg is noe  
binne te kómme, via ‘n duchtige trap.  
Die trap wuuert aafgesjermp door e lieëg 
muurke: net zoea muurke wo se lekker op 
kóns gaon zitte wachte. Es ich mien klein-
kinjer gaon aafhaole, zitte dao altied drie 
veer miense, meis dames, häöre mobiele 
aaf te mèlken op nuuts. ‘Nen ordentelike 
‘gojendaag’ trökzègke, geit neet.’t Is ‘n 
demonstratie ‘Stuuer ós neet, want anges 
rake v’r achter.’

Op terrasse zuus se det ouch: me zitj te 
laeze, foemeltj get mit de vingers, en kalle 
is meh zelje d’rbie. De ganse werreld geit 
euver die paar veerkantje centemaeter 
haer…

Wie anges waas en is det nag steeds zoea 
(veur ‘n deil teminste) in mien ‘aad’ dörp! 
Me huuerdje dao ederein dae ‘n voes hoger 
es e verke waas de gojendaag te zègke. 
Deeds se det neet, dan beeldjes se dich get 
in. 

De vruntjelikste miens dae ich gekindj höb, 
waas waal Koeabes van Kuuebeske, oze 
kantjeneer. Dae zag ederein, ech ederein,  
de gojendaag. En det neet allein. Hae höfdje 
dan ouch nag éín winkendje handj op van 
zien sjörsker. Det det dink neet kantjeldje, 
waas pure techniek.

Emes d’n dagestied zègke beteikentj des 
se dae miens kins en dao bliek van guuefs. 
Mit emes kalle geit nag e stökske wiejer. 
Dan wissels se ervaringen oet en lieëts se 
blieke wie se-n in ‘t laeve steis. Doe kriegs 
‘t klein dörpsnuuts doorgegaeve en doe 
guuefs zelf door! Mit kómmentaar.

Es de vroulje same kaldje, neumdje die 
manskaerels det waal èns ‘barebinje’. 
‘Binje’ verstaon ich, meh waat ‘bare’ zeen? 
Die manskaerels kóste dao toch ouch waal 
get van. Meistal hawwe die häöre dörpskal 
sónjes nao de hoea-mès. Mer es zie op ‘t 
veldj of innen haof wèrkdje, lökdje det ouch 
waal. De sjoefel, de sjöp, de sjoeap, de reek 
waerdje dan inne gróndj gestaoke, allebei 
de henj baoven oppe steel gelag, en dao de 
kin dan baovenop. Van wieds leke zie dan op 
mienselike drieheuk. Twieë of drie van die 
drieheuk bie-ein zoogs se geregeldj.

Veur ‘groeat’ nuuts haw me ‘ne radio of ‘nen 
televisie. Èns per daag waerdje dae aange-
zatj, en: ‘Haadj uch stil, want pap en mam 
wille weite wie ‘t inne werreld drejtj!’ En die 
kinjer ginge mit dae werreld mitdrejje…

Bie die drieheuk en bie det barebinje ging  
‘t euver alles waat kortbie gebeurdje.  
Noe kóns se-n op ‘t sjermke zeen en laeze 
waat miensen op groeaten aafstandj mit-
make. 

Vreuger faeldje de meziek, óf: me mós  
al zingen of op ‘n instrement spele.  
Noe friemeltj me get aan det dun plaetje, 
duutj zich e paar knuupkes inne oearen en 
geit verzalig kieke.

Wil ich trök nao vreuger? Nae huuer!  
Meh dae verlaore gojendaag vinj ich toch 
neet sjoean en gaon ich ouch neet sjoean 
vinje. Klómmel ich ouch op zoea dink ein? 
Waat dach g’r! Allein heim en es nemes te 
kort bie mich inne buurt is…

Column

Freya Pijnenborg

Opgegroeid in het kleine Noord-Brabantse 
dorp Hoogeloon. Als oefentherapeut ging 
ik in 1995 samenwerken met een fysiothera- 
peut en een psycholoog. Toen een patiënt 
vroeg hoe gaat het met jou, was het be-
sluit om gezondheidswetenschappen te  
gaan studeren snel genomen. Nadat ik mijn 
oefentherapiepraktijk had overgedragen, 
ging ik in het azM, afdeling Transmurale 
Zorg aan het werk. Omdat mijn man voor 
DSM Venlo ging werken, verhuisden we 
naar Brabant. Met veel plezier heb ik de 
apothekers van Midden Brabant op tal van 
manieren kunnen ondersteunen. 

Twee dochters rijker, verhuisden we naar 
het Limburgse Elsloo. Het ene project 
volgde op het ander. Eerst ging het over 
het verbeteren van de samenwerking 
tussen zorgprofessionals. In gesprek met 
een huisarts kwam het besef we te veel 
praten over patiënten in plaats van met 
patiënten. Na patiëntgericht werken kwam 
het werven van vrijwilligers en later via het 
burgerinitiatief Volontario het waarderen 
van vrijwilligers. Afgelopen jaar heeft 
Volontario 500 vrijwilligers met hulp van 
54 lokale bedrijven mogen waarderen voor 
het werk dat zij voor de gemeenschap 
Stein doen. De uitdaging om voor VKKL de 
Zuid-Limburgse burgers te enthousiasme-
ren om zelf aan de slag te gaan, pak ik dan 
ook graag met beide handen aan.

Even
voorstellen
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Reserveringssysteem 
voor gemeenschapshuizen

Steeds vaker wordt aan Spirato de  
vraag gesteld of er een goed systeem op 
de markt is dat de reserveringen en  
facturering bij besturen en beheerders / 
exploitanten uit handen kan nemen. 
Twee zaken worden daarbij belangrijk 
gevonden, namelijk:

1. het systeem moet betaalbaar zijn en
2. het systeem moet gebruiksvriendelijk 

zijn. 

Spirato is in dit voorjaar in contactgekomen 
met een bedrijf dat gespecialiseerd is in 
reserveringssystemen welke gekoppeld 
zijn aan een rechtstreeks facturerings-
programma. 

Spirato meent dat met dit specifieke 
systeem kan worden voorzien in de 
geschetste behoefte. Het systeem biedt 
inzicht en efficiëntie en kan een zodanige 
besparing van uren opleveren waardoor 
het zich minimaal zal terugverdienen.

Het reserveringssysteem heeft een aantal 
specifieke kenmerken die van belang zijn 
voor gemeenschapshuizen.

1.  Gebruiksvriendelijkheid
 Het systeem is zodanig ingericht dat 

beheerders en gebruikers van alle  
leeftijden ermee overweg kunnen. 
Duidelijke knoppen en opties, hoe 
eenvoudiger hoe beter. Het systeem 
spreekt de taal van de gebruiker.

2.  Online planning
 De planning is via het online  

reserveringssysteem 24/7 beschikbaar. 
Zo hebben beheerders ook inzicht in  
de bezetting wanneer ze even niet op 
locatie zijn. Gebruikers kunnen mee-
kijken zonder te boeken.

3.  Digitaal factureren
 Het reserveringssysteem biedt de 

mogelijkheid om op diverse wijzen 
digitale facturen naar de verenigingen 
en gebruikers te versturen. Betaling via 
I-deal is mogelijk.

4. Omzet in beeld
 Uitgebreide overzichten met onder 

andere omzet per maand, kwartaal, jaar 
en seizoen. Altijd en overal inzichtelijk.

 
Gemeenschapshuizen die interesse  
hebben in een demonstratie van genoemd 
systeem kunnen contact opnemen via het 
e-mailadres van Spirato (info@spirato.nl). 
Eén van onze regioadviseurs zal dan zo 
spoedig mogelijk contact opnemen.

Kent u de Vraagbaak?

De Vraagbaak kunt u vinden op de website 
www.dorpshuizen.nl. Alle provinciale 
steunpunten voor gemeenschaps- 
accommodaties (dorpshuizen) in Neder-
land gezamenlijk zorgen dat deze vraag-
baak voor bestuurders en beheerders zo 
actueel mogelijk is. 

De Vraagbaak geeft zakelijke informatie 
over het bestuur en beheer van dorps-
huizen, gemeenschapshuizen, buurt- 
huizen, Kulturhusen, multifunctionele 
centra en andere accommodaties met 
hetzelfde doel.

De Vraagbaak bevat 240 artikelen en circa 
100 praktische bijlagen over de volgende 
thema’s: 

- bestuur en beheer; 
- vrijwilligers en personeel; 
- barexploitatie; 
- programma en pr;
- gebouw en materiaal; 
- tevredenheid van  

medewerkers-gebruikers-omgeving;
- resultaten. 

http://www.dorpshuizen.nl


groep(en) zelf voor zorgen dat deze behoeftes 
ook daadwerkelijk ingevuld kunnen worden. 
Uit bijeenkomsten met de gemeente en 
met de inwoners van Baexem bleek dat het 
gedachtengoed van ‘Hart voor Baexem’ erg 
positief ontvangen werd en daarna was de 
oprichting dan ook snel een feit. 

Met elkaar, voor elkaar
Elk jaar organiseert Hart voor Baexem, het 
liefste samen met andere verenigingen/ 
groepen, een grote dorpsactiviteit. In 2014 
werd met hulp van een aantal Baexemse 
ondernemers en de Zonnebloem een dorps-
brunch georganiseerd waarmee 300 deel-
nemers getuige waren van de officiële start 
van ‘Hart voor Baexem’. Middels een ludieke 
actie werden 2 initiatieven (meer activiteiten 
voor jongeren en een activiteitenkalender) 
uitgekozen waar de dorpscoöperatie mee 
aan de slag is gegaan. De activiteitenkalender 
is uitgegroeid tot een belangrijk onderdeel 
van de website van ‘Hart voor Baexem’. Ook 
werd een start gemaakt met het organiseren 
van activiteiten voor de jongeren in Baexem. 
Voor de jonge tieners zijn activiteiten en 
feestjes georganiseerd en voor de oudere 
tieners is, in samenspraak met deze groep, 
een concreet plan bij de gemeente ingediend 
voor een JOP (Jongeren Ontmoetings Plaats) 
welke begin 2015 werd gerealiseerd. 

van een kleine kern…
Baexem

Portret

Hart voor Baexem verbindt bewoners, 
verenigingen en ondernemers. 

Het is inmiddels bijna 4 jaar geleden dat 
een groep van 7 inwoners van Baexem het 
initiatief nam tot de oprichting van dorps-
coöperatie ‘Hart Voor Baexem’. Sindsdien 
organiseert ‘Hart voor Baexem’ samen met 
haar ruim 400 leden, lokale verenigingen 
en ondernemers, diverse activiteiten om de 
leefbaarheid van Baexem duurzaam te waar-
borgen. Vanuit een ‘droombeeld’ verbindt de 
dorpscoöperatie bewoners, verenigingen en 
ondernemers. Verder fungeert de coöperatie 
als eerste aanspreekpunt voor de gemeente 
als er zaken in Baexem spelen of als ergens 
advies voor nodig is. 

Baexem is een van de dorpen in de gemeente 
Leudal en heeft ca 3.000 inwoners. In 2013 
ontstaat rond Kerstmis het idee om een  
dorpscoöperatie op te richten. De initiatief-
nemers formuleren het ‘droombeeld’ dat 
Baexem een dorp zal zijn en blijven waar 
mensen ‘lekker leven’ omdat ze met elkaar 
in verbinding staan door samen activiteiten 
te organiseren en te beleven; een dorp waar 
pro-actief en positief met (nieuwe) uitda-
gingen wordt omgegaan door iedereen; een 
dorp waar jeugd, werkenden en ouderen 
aandacht hebben voor elkaars belangen en  
behoeftes en waar de bewoners er als 
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Het hoogtepunt in 2015 was de organisatie 
van ‘The Passion’ op Paaszondag. Een uniek 
muzikaal evenement waarbij, in samenwer-
king met diverse verenigingen uit Baexem, 
geld ingezameld werd voor de restauratie van 
de kerktoren die in 2013 grote stormschade 
opgelopen had. Ruim 700 bezoekers genoten 
van een indrukwekkend en sfeervol muzikaal 
evenement waarbij inwoners van Baexem het 
Paasverhaal op een eigentijdse en ludieke  
wijze brachten. Met een opbrengst van meer 
dan €5.000 overtrof dit evenement alle 
verwachtingen. ‘The Passion’ had een positief 
effect en vergrootte de bekendheid en het  
(actieve) ledenaantal van de dorpscoöperatie.  
Dit was gelijk zichtbaar met een hoge opkomst  
tijdens zowel Burendag als NLdoet, waarbij 
vrijwilligers ‘de Klockeberg’, een historisch 
stukje Baexem, onder handen nam en een 
Heemkunde tuin aanlegde op het molenterrein. 

In 2016 werd gedurende een periode van 
6 maanden de hoofdstraat van het dorp 
gerenoveerd. Samen met andere verenigingen 
werd tijdens de Baexemse kermis een groot 
openingsfeest georganiseerd. Nadat de 
burgemeester, werthouder en de pastoor de 
vernieuwde straat op originele wijze geopend 
hadden, vond er een drukbezocht dorpsfeest 
plaats dat afgesloten werd met een barbecue. 
Tijdens deze kermis ontstond er ook een 
bijzondere samenwerking tussen de lokale  
horeca ondernemers van Baexem. Ze sloegen 
de handen ineen en organiseerden alle feesten 
rondom de kermis in een grote feesttent, die 
ze samen met ‘Hart voor Baexem’ midden in 
het dorp hadden neergezet. 

Het meest recente project organiseerde ‘Hart 
voor Baexem’ samen met het ‘Samen Zorgen 
Huis Leudal’ in Baexem. Meer dan 50 vrijwilli-
gers voerden tijdens NLdoet werkzaamheden 
uit op het voormalige klooster Mariabosch. 
Vanaf 2018 wil het ‘Samen Zorgen Huis Leudal’, 
als ‘kort bij thuis ziekenhuis’, deskundige 
zorg bieden aan patiënten die nu opgenomen 
moeten worden in het ziekenhuis. Binnen dit 
project spelen vrijwilligers een belangrijke rol. 
Mede dankzij de inzet van ‘Hart voor Baexem’ 
hebben diverse vrijwilligers zich structureel 
verbonden aan dit nieuwe project in Baexem.
 
Sinds de oprichting van ‘Hart voor Baexem’ 
heeft de dorpscoöperatie nieuwe verbindingen 
gerealiseerd tussen haar leden, vrijwilligers, 
verenigingen en ondernemers. In korte tijd 
heeft de dorpscoöperatie een groot aantal  
leden aan zich verbonden die ook als vrijwilli- 
ger actief bijdragen aan de duurzame leef-
baarheid van Baexem. Het is mede dankzij de 
structurele inzet van deze vrijwilligers dat de 
continuïteit van opgestarte projecten gewaar-
borgd blijft. 

Bezoek de website 
www.hartvoorbaexem.nl voor meer 
informatie over Hart voor Baexem.

Sfeerbeeld van ‘The Passion’ in Baexem

http://www.hartvoorbaexem.nl
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Agenda

door Monique Steijvers

Ik mocht 18 maart aanwezig zijn bij de 
feestelijke opening van het Laefhoês in 
America.
Om kwart voor elf liep ik deze regenachti-
ge zaterdag naar de voordeur van het pand 
aan de Pastoor Jeukenstraat nummer 6 
in America. Zoals gebruikelijk in een dorp 
werd ik aangemoedigd om “achterom” te 
lopen. De deur stond open, er was met 
bouwzeil een feestelijke tent aangebouwd 
en het was al behoorlijk druk binnen. 
Koffie en thee stonden klaar en uiteraard 
ontbrak de Limburgse vlaai niet. Overal lie-
pen “genodigden” te stralen. Ze droegen 
naambordjes met daarop benamingen als: 
bestuur, werkgroep keuken, werkgroep 
leeshoek, werkgroep wonen, werkgroep 
kloostertuin, dorpsondersteuner, proces-
begeleider, grafisch ontwerper en ga zo 
maar door. 
De werkgroepleden vertelden enthousiast 
over hoe ze samen dit aanvankelijk ge-
dachte gezondheidscentrum maakten tot 
een leefhuis, een centrum van geluk, voor 
de inwoners van America. 

En in America zag ik “de beweging”, ik zag 
de participatie-samenleving, op de badges 
van de aanwezigen.
De genodigden, dat waren álle mensen die 
op welke wijze dan ook persoonlijk een bij-
drage hadden geleverd aan het tot stand 
komen van het Laefhoês. Zíj werden in het 
zonnetje gezet en mochten met recht hun 
resultaat laten zien. Niet de gasten ontvin-
gen die dag een batch, maar het waren de 
actieve en betrokken inwoners van Ame-
rica die met trots hun badges opspelden. 
En dat waren er nogal wat. Zij lieten zien 
wat ze samen organiseerden en hun badge 
verried waar individueel hun kracht lag. 
En de woorden van de dorpsondersteuner 
onderstreepten dat nog eens: “Je moet de 
juiste mensen, de juiste vraag stellen”! 

Wethouder van Horst aan de Maas Birgit 
op de Laak en gedeputeerde van de Pro-
vincie Limburg Marleen van Rijnsbergen 
benadrukten in hun toespraken de trots 
die zij beiden voelden, omdat zij dit dorp 
van overheidswege mochten ondersteu-
nen bij hun zoektocht naar zorg en welzijn 
in het eigen dorp en zij feliciteerden Ame-
rica dan ook met hún resultaat. 
Beide dames droegen geen badge.

Volg de VKKL
Facebook: verenigingkleinekernenlimburg

Twitter: @vkklimburg #vkkl

Een participatiesamenleving 
herken je aan z’n badge!

van het bestuur

Terugblik Inspiratie uit de Regio 
in Middelaar

Inmiddels hebben we op onze website een 
uitgebreid verslag met foto’s gepubliceerd. 

Voor meer informatie gaat u naar onze 
website: 
http://www.vkkl.nl/nieuws/terugblik-
inspiratie-uit-de-regio-middelaar 

22 maart vond er weer een inspiratie- 
bijeenkomst in Middelaar plaats. De ruim 
70 aanwezigen gingen met elkaar in  
gesprek over thema’s als: zorg in eigen 
dorp, de positie van de dorpsschool, de 
veranderende rol van een dorpsraad en het 
ophouden van je eigen broek als bestuur 
van een gemeenschapshuis. 

http://www.vkkl.nl/nieuws/terugblik-inspiratie-uit-de-regio-middelaar
http://www.vkkl.nl/nieuws/terugblik-inspiratie-uit-de-regio-middelaar
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