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VKKL stimuleert samenwerking
jongeren en dorpsraad
In september heeft de eerste Wilde Plannen
karavaan America bezocht. Verschillende
jongeren hebben voor de camera hun zegje
gedaan over het dorp. Dit leverde een
verassend portret van de leefwereld van
jongeren in America op. Het resultaat is te
bewonderen op www.wildeplannen.tv.
Op vrijdag 5 oktober is het dorp (jong en
oud) met de benoemde thema’s aan de
slag gegaan tijdens de werkplaats in Café
Station America. De eerste ideeën, die
daaruit voortkwamen zijn veelbelovend.

4 Nieuwe website
8 Drie nieuwe bestuursleden benoemd

Over Wilde Plannen
Het is belangrijk dat jongeren zich betrokken
voelen bij de leefbaarheid en toekomst van
het dorp en daar mede verantwoordelijkheid
voor nemen. VKKL wil hier met het project
Wilde Plannen op insteken en middels een
pilot bewonersorganisaties ondersteunen
in het versterken van betrokkenheid en
binding van jongeren met het dorp.
De insteek is behoeften, ideeën en initiatieven van jongeren hierin centraal te zetten.
America is de eerste in een reeks van
5 pilots. VKKL werkt in America samen
met de Dorpsraad America.
Kijk op www.wildeplannen.tv voor meer
informatie over het project en de werkwijze.
> In beeld
Deel je dromen, ideeën en
behoeften met America.

8 Van de bestuurstafel

> In gesprek
Start het gesprek online
www.wildeplannen.tv

AMERICA

AMERICA

> Maak er werk van
5 oktober, werkplaats
in Café Station America.
> Vertel het door
Inspireer anderen en laat
jezelf inspireren


IN
BEELD

IN
GESPREK

AAN
DE SL AG

VERTEL
HET DOOR

5 oktober, 20:30
Station America
> www.wildeplannen.tv
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America in ’t groen

Door Hay Engels

Dorpsbewoners hebben tal van groene projecten gerealiseerd
Enkele van de kleine projecten waren:
groen rondom het kunstwerk De Turfsteker
plaatsen, eiken aan de Sleutelbloem
planten en een beukenhaag tussen achterkant Past. Jeukenstraat en spoor neerzetten.
Behalve bovengenoemde projecten
werden particulieren gestimuleerd om hun
perceel te beplanten. Voor dit project
hebben 25 deelnemers zich aangemeld en
hun perceel met groen aangekleed.
Samengevat was het een erg succesvol
project dat eigenlijk nooit ‘af’ is. Door het
samen met dorpsbewoners uit te voeren,
zorgt een dergelijk project ook voor een
toename van de sociale cohesie in het
dorp.
Hay Engels is voorzitter van het project
‘Dorpen in ’t Groen’ in America en tevens
bestuurslid van de VKKL
De stichting IKL heeft van 2008 tot 2012
in twaalf Limburgse dorpen samen met
bewonersgroepen gerichte bijdragen
geleverd aan de leefbaarheid en kwaliteit
van het buitengebied rondom het dorp.
De activiteiten waren concreet gericht
op de aanleg van nieuwe beplantingen,
herstel van bestaande elementen en de
verbetering van de toegankelijkheid van
de omgeving. Provincie Limburg
(en Europa) heeft hiervoor gelden ter
beschikking gesteld. Ook zijn er gelden
gekomen vanuit de gemeente Horst aan de
Maas en de dorpsraad van America.

Het aantrekkelijker en groener maken
van Gerard Smuldersstraat
Halfverharding met beukenhaag langs de
straat, beukenhaag rondom vrachtwagen
parkeerplaats, aan beide zijden nieuwe
solitaire bomen geplant en picknickplaats
opgeknapt.

In de projectgroep in America waren de
Dorpsraad, enkele inwoners uit het dorp,
de Gemeente Horst a/d Maas en de
Stichting IKL betrokken. Na het in kaart
brengen van de bewonerswensen werd
een aantal grotere en kleinere projecten
gedefinieerd en vervolgens ook voor een
deel door de bewoners zelf uitgevoerd.
Hier een greep uit de projecten:

Het opknappen en verbeteren van
Kerkbos
Het Kerkbos is uitgedund, waardoor het
bos toegankelijker en mooier is geworden.
Tevens wordt het bos nu doorsneden door
het Kabroeks Ommetje, dat langs de route
opgesierd is met houten sculpturen.
Het onderhoud zal, onder leiding van IKL,
voortaan door Jong Nederland America
uitgevoerd worden.

Realisatie van Kabroeks Ommetje
Een korte wandelroute (2,5 km) rondom
het dorp opgezet en deze voorzien van
informatieborden, zitbanken en houten
diersculpturen (langs de route in het
Kerkbos).

Spirato
Door Tiny Reijnders

Eindelijk na vele jaren van lange adem
heeft Grathem zijn brede maatschappelijke
voorziening. Deze is zaterdag 8 september
onder zeer grote belangstelling geopend.
Een faciliteit om trots op te zijn. De naam
“Nassaurie” verwijst naar het plein
waaraan deze voorziening gevestigd is.
De brede maatschappelijke voorziening
biedt onderdak aan Jenaplanschool
De Klink, een onbemande bibliotheek,
peuterspeelzaal Jip en Janneke, een
buitenschoolse opvang, een sportzaal en
een horeca-exploitant. Natuurlijk maken
ook vele verenigingen gebruik van de
nieuwe voorziening.

16 november
PlattelandsParlement Limburg

3

“Welkom in ons dorp!”
De Vereniging Kleine Kernen Limburg
(VKKL) organiseert op vrijdag 16 november
2012 voor de vierde maal het Limburgse
PlattelandsParlement. Dit is een inspirerende middag rondom actuele thema’s met
betrekking tot plattelandsontwikkeling
en actief burgerschap. Het motto van deze
editie luidt: “Welkom in ons dorp!”.
PlattelandsParlement in het kort
De Provincie speelt een belangrijke rol in
de leefbaarheid op het Limburgse platteland. Toch weten veel dorpsraden de weg
naar de Provincie niet te vinden. De VKKL
wil met het PlattelandsParlement de leden
van dorpsraden in contact brengen met
de leden van Provinciale Staten, zodat ze
elkaar kunnen informeren over hun activiteiten, hun problemen en hun ideeën.
Op het programma
Het motto “Welkom in ons dorp!” vertaalt
zich in een programma van themaworkshops
rondom actuele initiatieven van dorpen,

Door bezuinigingen van de overheid
moeten dorpsraden steeds creatiever
worden. Daarom bieden wij door middel
van een informatiemarkt, aangevuld met
korte presentaties, een podium voor
organisaties die dorpsraden, met behulp
van geld, kennis en op welke manier dan
ook, ondersteunen. Kortom een nuttige en
inspirerende middag.

met aan het woord de initiatiefnemers en
provinciale bestuurders. Aan het woord
komen dorpen die zelf de zorg voor hun
inwoners oppakken, dorpen die zelf hun
dorpsplein verfraaien en dorpen die zelf een
nieuwe invulling geven aan voorzieningen.
Daarnaast krijgen de deelnemers de gelegenheid om hun eigen thema in te brengen in
het Openpodium, om zo over hun onderwerp in gesprek te komen met Statenleden
en leden van andere dorpsraden.

Kijk voor meer informatie over het
programma op www.vkkl.nl.
Het PlattelandsParlement is ook te volgen
op Twitter via #PPL12.

PlattelandsParlement Limburg
Vrijdag 16 november 2012
13.00 uur - 17.30 uur
Locatie:
All In, Bandertlaan 9, Echt

Brede maatschappelijke voorziening
Ook Jong Nederland heeft een nieuw onderkomen gekregen
De school is op een bijzondere wijze
verweven met het BMV. Het podium van
het BMV kan ook vanaf de schoolzijde
gebruikt worden voor vieringen en andere
activiteiten. Ook zijn de lokalen van de
school door glazen schuifpuien van elkaar
gescheiden en kunnen de ruimtes indien
nodig met elkaar verbonden worden.
De bibliotheek kan op ieder moment van
de dag door de kinderen van de school
gebruikt worden, maar ook door de
mensen uit het dorp. Het is namelijk een
onbemande bibliotheek. Voor de school
heeft het de functie van leesplein.
Op het dak van de sportzaal staan zonnepanelen en in de BMV is een warmtepomp
om energie terug te winnen.

In Grathem heeft Jong Nederland sinds
1 september jl. ook een nieuw onderkomen.
Een gebouw waar men ook met recht trots
op kan zijn. Jong NL Grathem telt 170 leden
en 70 stafleden. Dankzij de inzet van veel
vrijwilligers (in totaal 12.000 uren vrijwilligerswerk) is deze nieuwe huisvestiging
in eigen beheer gerealiseerd. Het gebouw
biedt veel mogelijkheden voor nog meer
bloeiend jeugdwerk in Grathem, dat al
65 jaar zeer succesvol is.
Tiny Reijnders is bestuurslid van VKKL en
tevens inwoonster van Grathem

Agenda Spirato
15 november 2012
Regiobijeenkomst Westelijke Mijnstreek
Gemeenschapshuis, Roosteren
20 november 2012
Regiobijeenkomst Midden-Limburg
BMV Nassaurie, Grathem
22 november 2012
Regiobijeenkomst Heuvelland
’t Keerhoes, Cadier en Keer
26 november 2012
Regiobijeenkomst Parkstad
’t Leihoes, Heerlen
28 november 2012
Regiobijeenkomst Noord-Limburg
D’n Binger, Meijel
Kijk voor meer informatie op
www.spirato.nl
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Hebben dorpen toekomst?
Hebben dorpen in krimpregio’s toekomst?
Jazeker, want niet het voorzieningenniveau
maar het woonklimaat en de sociale
cohesie bepalen de leefbaarheid van
een dorp. Wel moeten krimpdorpen op
regionale schaal denken en zowel fysiek
als digitaal goed bereikbaar zijn .
Om de zoveel jaar somberen we in ons
land over de toekomst van het dorp.
Zo verscheen in 1959 de studie Bedreigd
Bestaan. Daarin vreesden onderzoekers
voor de teloorgang van dorpen in NoordGroningen. Met name de kleinere kernen
zouden door de trek naar de stad te maken
krijgen met werkloosheid, ontvolking en
teruglopende voorzieningen. In Het kleine
dorp: overlevingskansen van en perspectieven voor dorpen en buurtschappen in
Nederland (1974) zette socioloog Groot
eveneens vraagtekens bij het voortbestaan
van het rustieke dorpsleven. En wie kent
niet Hoe God verdween uit Jorwerd (1996)
van Geert Mak? In zijn bestseller beschreef
Mak de stille revolutie in het Friese dorp
Jorwerd tussen 1945 en 1995. Door schaalvergroting en forensisme veranderde het
dorp sterk: de stad rukte op, winkels
moesten sluiten en de eens zo hechte
gemeenschap viel uit elkaar. Met alle
media-aandacht voor bevolkingskrimp
staat de problematiek van dorpen op dit
moment weer op de agenda. Nederland
telt zo’n 2.200 dorpen, maar hoe lang nog?
Moeten we ons nu echt zorgen maken?
Of heeft het dorp nog steeds toekomst?

Dorpen onder druk
Nieuw is de dorpsproblematiek niet, maar
ze krijgt door recente demografische, sociale
en politieke ontwikkelingen wel een nieuwe
dimensie. Om te beginnen met de demografie: steeds meer jonge dorpsbewoners
gaan studeren en verhuizen naar de stad,
de vrouwen voorop. ‘De stad stroomt vol met
jonge vrouwen’, zoals een NRC-journalist
het treffend samenvatte. Dorpen verliezen
niet alleen hun jongeren, maar ook de
kinderen die ze krijgen. Die ontgroening
heeft gevolgen voor het lokale onderwijs
en verenigingsleven. Het Instituut voor
Overheidsuitgaven heeft berekend dat er
tussen 2012 en 2015 negenhonderd dorpsscholen in ons land moeten verdwijnen.
Daar komt bij dat de bevolking van dorpen
vergrijst. Deels is dat het gevolg van de
ontgroening (de gemiddelde leeftijd gaat
omhoog), deels ligt dat aan een langere
levensverwachting (we worden ouder).
Deze vergrijzing stelt dorpen voor nieuwe
vragen. Hoe voorkomen we dat ouderen
vereenzamen? Kunnen ze zich thuis nog wel
redden? Is er voldoende zorg beschikbaar?
Op termijn leiden ontgroening en vergrijzing
tot minder inwoners. Die bevolkingsdaling
zadelt een dorp op met leegstand, niet
alleen van woningen, maar ook van winkels
en andere voorzieningen.
Ook sociale ontwikkelingen zetten de
traditionele dorpsgemeenschap onder
druk. Door een stijging van het autobezit
is de actieradius van dorpelingen toegenomen. Vrijwel dagelijks pendelen ze
naar de stad. Sinds de eeuwwisseling
maakt het dorp ook nog eens deel uit van

Door Gert-Jan Hospers

de virtuele wereld van mobiele telefonie,
e-mail en internet. Sommige communities
die daardoor ontstaan, zijn geografisch
bepaald - denk aan het digitale dorpsplein
dat bijna elke kern wel heeft. Maar veelal
gaat het niet meer om fysieke nabijheid,
maar om de kenmerken van de internetgebruiker, zoals een gedeelde hobby
of muziekvoorkeur. Geografie maakt zo
plaats voor biografie. Vanachter je laptop
in het dorp ben je verbonden met de
global village. Aan de ene kant heeft die
blikverruiming geleid tot een ‘mentale
verstedelijking’: dorpelingen gaan steeds
meer op stedelingen lijken. Die emancipatie betekent echter ook dat het voor
dorpsbewoners minder vanzelfsprekend is
om een bijdrage te leveren aan de lokale
gemeenschap. Ook voor hen geldt vaak:
druk, druk, druk.
Ten slotte hebben dorpen te maken met
een politieke ontwikkeling waarin de overheid zich terugtrekt. ‘Vadertje staat’ die de
burger verzorgt, staat ter discussie. Zeker
in krimpgebieden komt de betaalbaarheid
van voorzieningen langzamerhand onder
druk te staan. Al dan niet ingegeven door
bezuinigingsopgaven wordt het credo
meer en meer: ‘Vraag niet wat de gemeenschap voor u kunt doen, maar wat u voor
de gemeenschap kunt doen’. Niet alleen
het Rijk, maar ook gemeenten leggen de
bal steeds meer bij de dorpsbewoners zelf.
Ze moeten zich uitspreken over de toekomst
van hun dorp en de plannen vertalen in
een DOP (dorpsontwikkelingsplan),
dorpsvisie of dorpsdocument. Ook dienen
ze aan te geven met welke partijen ze
die plannen willen uitvoeren. Uiteindelijk
beslist de gemeente erover. Dat leidt nogal
eens tot teleurstellingen, de overheid
spreekt nu eenmaal een andere taal dan de
burger. ‘Initiatieven moeten van ons komen,
maar zeggenschap hebben we niet’, om
een gefrustreerde dorpsraadvoorzitter uit
het Brabantse Linden te citeren.
Kerktorenpolitiek
Geen krimpdorp is hetzelfde. Zo is het
Limburgse plaatsje Baexem niet te vergelijken met de Noord-Hollandse dorp
Warder of het Gelderse kerkdorp Azewijn.
Het aantal inwoners is niet eens zo
relevant. Het gaat veel meer om het
karakter van het dorp. Soms hebben
bewoners een sterke lokale binding,
omdat ze ‘op het dorp’ zijn geboren.
Andere kernen fungeren juist als satelliet
van een stad in de buurt - het zijn slaap- of
woondorpen waar in de loop der jaren veel
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mensen van buiten zijn komen wonen.
Ondanks die verschillen bevatten de
dorpsvisies opvallend vaak dezelfde
wensenlijstjes: de bouw van nieuwe
starterswoningen, meer aandacht voor
sport- en verenigingsaccommodaties en
het behoud van de school en het gemeenschapshuis. Als je dorpelingen vraagt
hoe ze de toekomst van hun dorp zien,
dan denken ze doorgaans in termen van
stenen. Lokale bestuurders vinden dat
best: ze investeren graag in iets tastbaars,
bij voorkeur in een nieuw gebouw.
Kan de bouw van nieuwe starterswoningen
krimp in een dorp tegengaan? Dat is maar
zeer de vraag, omdat dorpen binnen een
regio elkaars concurrenten zijn. Woningmarkten zijn vooral regionaal bepaald:
slechts 7% van de verhuizers in ons land
verhuist van de ene regio naar de andere.
Als een dorp z’n nieuwe woningen al vol
krijgt, dan gaat dat ten koste van een dorp
in de buurt - er is sprake van inwonerkannibalisme. Daarom is het ook goed dat
enkele provincies vanuit hun taken op het
terrein van de ruimtelijke ordening
onrealistische nieuwbouwplannen
blokkeren. Zo heeft de Provincie Gelderland in 2011 het aantal geplande woningen
in de Achterhoek van 14.000 tot 6.000
teruggebracht. Van lokale bestuurders
kun je zulke rigoureuze maatregelen
niet verwachten, omdat ze niet worden
afgerekend op wat ze voor de regio doen,
maar voor hun gemeente. Er is sprake van
kerktorenpolitiek: als het erop aankomt,
dan kijken ze toch vooral naar hun eigen
kerktoren.
Ook dorpsraden denken nog te weinig op
regionale schaal. Ze voeren de discussie
vaak alsof er een hek om het dorp staat het eigen dorp wordt beschouwd als een
verlengstuk van de as waar de wereld om
draait. Samenwerken met het buurdorp,
dat is toch wel het laatste waarop je zit te
wachten! In de jaren zestig duidde de
socioloog Van Doorn deze bekrompen
houding aan als ‘dorpisme’: de neiging
van sommige dorpelingen om te blijven
denken in dorpsdimensies terwijl de
wereld rondom verandert. Onder druk van
dorpsraden en uit angst voor stemmenverlies gaan nog te veel wethouders daarin
mee. Het resultaat: symptoombestrijding
in plaats van een beleid dat krimpbestendig is. Neem de gemeente
Twenterand met de kernen Vriezenveen,
Westerhaar, Vroomshoop en Den Ham.
Elk van deze dorpen heeft z’n eigen

noodlijdende bibliotheek en zwembad. De
voorzieningen zijn te klein om kwaliteit te
bieden. Ouders gaan met hun kinderen
dan ook steeds vaker naar het zwembad
en de bibliotheek in het nabijgelegen
Hardenberg of Almelo.
Leefbaarheid
Vijftig jaar na het verschijnen van het
droefgeestige rapport Bedreigd Bestaan
heeft het bureau CAB de situatie van de
dorpen op het Noord-Groningse platteland
opnieuw onderzocht. De onderzoekers
vroegen 1.600 mensen uit het krimpgebied,
hoe tevreden ze zijn met hun leefomgeving.
De uitkomst? De kleine kernen in NoordGroningen zijn springlevend. 93% van de
inwoners zegt zeer tevreden te zijn met het
wonen in Noord-Groningen. Dat de regio
zo leefbaar is, komt vooral door de sociale
cohesie in de dorpen: buurtcontacten, een
hechte gemeenschap en deelname aan
activiteiten in de omgeving. Voorzieningen
zoals winkels, scholen en sportfaciliteiten
blijken geen voorwaarde te zijn voor leefbaarheid. Wel vindt men het belangrijk

dat ze met de auto makkelijk te bereiken
zijn. Bij voorzieningen gaat het niet om
beschikbaarheid maar om bereikbaarheid.
De Groninger resultaten staan niet op zichzelf. Ook uit dorpsonderzoeken in Zeeland,
Drenthe en Overijssel komt naar voren dat
de leefbaarheid van dorpen niet afhangt
van de aanwezige voorzieningen.
Leefbaarheid heeft veel meer te maken met
de kwaliteit van de woonomgeving en
sociale factoren. Neem het dorp Ossenisse
in Zeeuws-Vlaanderen, onderdeel van de
gemeente Hulst. Het dorp telt niet meer dan
400 inwoners, onder wie zo’n 50 kinderen
en jongeren onder de 15 jaar. De dorpelingen
hebben ruime huizen en wonen er met
plezier. Winkels zijn er niet, net zo min als
een school. Vier kilometer van Ossenisse
ligt Kloosterzande met een supermarkt,
bank, basisschool en dergelijke. De ouders
regelen onderling het vervoer en organiseren allerlei activiteiten voor kinderen in het
dorp, zoals speeldagen, carnaval en een
- vervolg op pagina 6 -
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Dokter Krimp
Eind augustus heeft Huis voor de
Sport Limburg een online programma
gelanceerd waarin verenigingen inzicht
kunnen krijgen in de ontwikkeling van
hun ledenbestand. Met behulp van
provinciale prognoses van de
bevolkingsontwikkeling (E’til) kan op
dorpsniveau bekeken worden welke
impact krimp heeft. Het programma is
voor iedereen vrij in te vullen op
www.dokterkrimp.nl.

zomerkamp. Wel hechten de dorpelingen
sterk aan het dorpshuis als ontmoetingsplek. De Ossenissers hebben het pand dan
ook eigenhandig geïsoleerd en dragen bij
aan het onderhoud ervan.
De Amsterdamse geograaf Thissen stelt
zelfs dat dorpsvoorzieningen het resultaat
zijn van leefbaarheid. Bewoners zoeken
elkaar op, zetten zich in voor het dorp en
realiseren zo voorzieningen, of het nu gaat
om een winkel, dorpshuis of klussendienst.
Illustratief is het Brabantse Elsendorp, waar
bewoners onder het motto ‘zorg voor en
door Elsendorpers’ zelfstandig een alternatief systeem van thuiszorg hebben ontwikkeld. Of kijk naar Almen in de Achterhoek:
vrijwilligers uit het dorp runnen er een
supermarkt. Vroeger was dat anders.
Toen waren de meeste dorpen een microkosmos, een wereld op zichzelf. Omdat
mensen nauwelijks hun dorp uitkwamen,
waren voorzieningen van invloed op de
leefbaarheid. Met de schaalvergroting en
toename van de mobiliteit zijn veel van die
autonome dorpen veranderd in woondorpen. Steeds meer dorpelingen vinden
een fijn woonklimaat en aansluiting bij de
lokale gemeenschap belangrijker dan het
voorzieningenniveau. De ervaren leefbaarheid komt niet overeen met de veronderstelde leefbaarheid. Bij veel dorpsraden
gaat dat er echter niet in: het cliché van
een autonoom dorp is hardnekkig.
Eenzaamheidssyndroom
Inwoners van krimpdorpen moeten de
dagelijkse voorzieningen in de omliggende
regio gemakkelijk en veilig kunnen bereiken.
Zonder rijbewijs begin je niet veel in een
woondorp. Zo hebben alle huishoudens
van het Groningse gehucht Niehove één of
meer auto’s. Ze zijn eraan gewend dat ze
moeten pendelen. Gevraagd naar de leefbaarheid van hun dorp brengen de inwoners
echter naar voren dat de veiligheid op de
buitenwegen te wensen overlaat. Op hun
prioriteitenlijstje staan investeringen in
verkeersveiligheid en onderhoud aan de
wegranden en bermen - toch iets waar
je niet meteen aan denkt bij bevolkingskrimp. Dorpsraden zouden zich daarom

ook eens kunnen afvragen hoe het met
de mobiliteit van de bevolking is gesteld.
Welke groepen in het dorp zijn minder
mobiel? Kunnen ze met iemand meerijden?
Sluit het openbaar vervoer aan op de
wensen van de lokale gemeenschap? In
Zeeland heeft het opwerpen van dit soort
vragen interessante inzichten opgeleverd.
Zo blijken steeds meer buschauffeurs aan
een ‘eenzaamheidssyndroom’ te lijden:
buiten de spits om hebben ze de rest van
de dag nauwelijks passagiers in de bus.
Hoe zinvol is het dan om nog elk uur van
de dag een bus te laten rijden?
Niet alleen de fysieke bereikbaarheid van
krimpdorpen is van belang. Wil een dorp
kunnen profiteren van de global village,
dan is goede digitale bereikbaarheid ook
cruciaal. Op het Franse platteland dreigt
intussen al een tweedeling tussen regio’s
met snel en traag internet. Onder telewerkers is de Gers, op een half uurtje rijden
van Toulouse, bijvoorbeeld meer in trek dan
andere streken. Dat komt omdat de Gers
glasvezel heeft. In Frankrijk is het aantal
bytes per seconde een heuse vestigingsplaatsfactor geworden. Ook in ons land is
het internet in afgelegen dorpen nog traag.
Dat is een punt van zorg voor creatieve
bedrijfjes die veel internetcapaciteit nodig
hebben, zoals architecten, designers en
adviesbureaus. Ook voor innovaties die
inspelen op de vergrijzing - denk aan het
Achterhoekse project ‘digitaal naoberschap’
dat vereenzaming onder ouderen moet
tegengaan - zijn snelle verbindingen
nodig. De Groningse geograaf Strijker pleit
daarom terecht voor de aanleg van glas-

vezel op het hele Nederlandse platteland.
Alleen met snel internet zijn dorpen goed
voorbereid op het ‘nieuwe werken’ (tijden plaatsonafhankelijk werken), domotica
(huisautomatisering) en alles wat de
techniek nog voor ons in petto heeft.
Werelddorpen
Dorpen hebben toekomst, ook als ze
krimpen. Het traditionele dorp waarin
mensen wonen, werken en recreëren is
sowieso verleden tijd. Dorpen zijn
opgenomen in grotere structuren: de
dorpsbewoner anno nu stapt in z’n auto
of start z’n laptop op en heeft contact met
de rest van de wereld. Dorpsraden en
bestuurders kunnen maar beter meebewegen met deze realiteit in plaats van
vast te houden aan het cliché van het autonome dorp. Investeren in veilige wegen en
glasvezelkabels heeft dan ook meer zin
dan nieuwe starterswoningen bouwen en
koste wat kost het zwembad openhouden.
Juist dorpen die goed verbonden zijn met
de wereld rondom, zouden wel eens
goede toekomstperspectieven kunnen
hebben. Misschien trekken dergelijke
‘werelddorpen’ zelfs wel nieuwkomers.
Ook Noord-Groningen bleek tussen 1970
en 1980 in trek te zijn bij retourmigranten
en rustzoekers. De sombere prognoses
van het rapport Bedreigd Bestaan zijn
nooit uitgekomen.
Gert-Jan Hospers is docent en onderzoeker Economische Geografie aan de
Universiteit Twente en bijzonder
hoogleraar City- en Regiomarketing aan
de Radboud Universiteit Nijmegen.

Door Marianne Heijkants
Vijf pilots
Grevenbicht en Obbicht zijn samen
één van de vijf pilots in het kader van
het project Burgerschap in
Krimpregio’s dat VKKL dit jaar uitvoert.
Voor het project zijn ook 10 vrijwillige
proces-begeleiders opgeleid.
Vanaf 2013 kunnen ook andere dorpen
gebruik maken van deze werkwijze.
Heeft u als dorpsraad interesse of zou
u als vrijwillige procesbegeleider
willen optreden? Neem dan contact
met ons op. Meer informatie is te
vinden op www.vkkl.nl

Portret
van een kleine kern…

We zijn ons er sterk van bewust dat we
alleen door middel van samenwerking de
leefbaarheid kunnen bewaken.
Dit project wordt ondersteund door KNHM
en VKKL, waarbij wij dankbaar zijn voor
hun expertise op dit gebied.
Marianne Heijkants is secretaris van de
dorpsraad Grevenbicht-PapenhovenSchipperskerk

Grevenbicht - Papenhoven - Schipperskerk
Gelegen tussen Maas en Julianakanaal
liggen onder andere de kleine kernen
Grevenbicht, Papenhoven en Schipperskerk. Samen hebben ze ongeveer 3.500
inwoners en maken ze deel uit van de
grootste gemeente in de Westelijke
Mijnstreek, Sittard-Geleen.
Tot 1982 was Grevenbicht een zelfstandige
gemeente maar in dat jaar gingen ze op
in de gemeente Born, die in 2001 werd
samengevoegd met Sittard en Geleen tot
de huidige gemeente Sittard-Geleen.
Het is niet alleen heerlijk wonen in
Grevenbicht. Ook voor fietsers en wandelaars of natuurliefhebbers zijn er genoeg
mogelijkheden. Onze buren in België zijn
goed bereikbaar met het voetveer,
van deze mogelijkheid wordt van april tot
oktober veelvuldig gebruik gemaakt.
Het dorp telt twee basisscholen en een
ruim aanbod aan winkelvoorzieningen.
Daarnaast kent Grevenbicht een ongekend
groot aantal verenigingen op sport en
cultureel gebied. Dit zorgt voor een saamhorigheid in het dorp waar we trots op
mogen zijn.
Wilt u uw dorp ook eens in de
schijnwerpers zetten?
Mail uw verhaal naar vkkl@synthese.nl
of neem contact op met de redactie.

Vanzelfsprekendheid om een steentje bij
te dragen aan dat verenigingsgevoel
wordt in de huidige maatschappij steeds
moeilijker. De vergrijzing speelt hierbij
ook een rol. Dat vrijwilligers werkzaam
in dorpsraden en dorpsoverleggen, een
belangrijke factor van gemeenschappen
zijn, wordt nog niet door iedereen ervaren.
Tot voor kort was het verenigingsnetwerk
genoeg om de motor te laten draaien.
De dorpsraad ondersteunt mensen en
groepen. Men wordt op weg geholpen
om zelf problemen op te lossen dan wel
wensen en behoeften te realiseren.
Aanleg van het zebrapad op de Boulevard
en de Jeu de Boulesbanen zijn voorbeelden
van deze inspanningen.
De gemeente wil graag weten hoe de
burger denkt over maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen. Daarom heeft
men dit jaar de Werkateliers Leefbaarheidsagenda gehouden, waarin bewoners konden
meepraten over nieuwe ontwikkelingen en
wensen voor de toekomst. Deze leefbaarheiddiscussies vormen het uitgangspunt
voor toekomstige plannen.
De dorpsraad Grevenbicht-PapenhovenSchipperskerk gaat samen met het
Dorpsplatform Obbicht een traject starten
in het kader ‘Burgerschap in Krimpregio’s.

“Van alles mäögelik…… gelökkig in Beeg!”

Nieuwe
website
Volg ons ook op twitter @vkklimburg
Sinds september timmert de VKKL weer
goed aan de weg op het internet. Na een
lange radiostilte is de website www.vkkl.nl
helemaal vernieuwd. De website heeft niet
alleen een nieuwe uitstraling gekregen, maar
is vooral ook actueler en biedt veel meer
informatie op een gebruiksvriendelijke
manier, voor zowel leden als niet-leden.
Daarnaast zijn we gestart met het gebruik
van Twitter en Facebook ten behoeve van
informatievoorziening en communicatie.
We willen met deze middelen een
nieuwe weg inslaan en ook nieuwe mensen
bereiken.
De belangrijkste websites op een rijtje:
www.vkkl.nl
www.facebook.com/
verenigingkleinekernenlimburg
www.twitter.com/vkklimburg
www.wildeplannen.tv
www.spirato.nl
www.kennisplatformbewoners.nl
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Drie nieuwe bestuursleden benoemd
en afscheid genomen van Henk Vestjens
Op de goed bezochte Algemene Ledenvergadering zijn Johan Hoenink, Jan Jenneskens
en Hay Engels benoemd al nieuwe bestuursleden van de VKKL. Met deze nieuwe leden
is het bestuur weer op volle sterkte en kan

ze de uitdagingen voor de toekomst met
nieuwe kracht aangaan. Jan en Hay hebben
zich in eerdere edities van de Kleine Kernen
Krant al voorgesteld. Johan zal dit in een
van de volgende edities doen.

van het bestuur

Tegelijk met de benoeming van de nieuwe
bestuursleden heeft de VKKL ook afscheid
genomen van bestuurslid van het eerste
uur, Henk Vestjens. Henk is een van de oprichters van de VKKL en was ook jaren actief
lid van de Gemeenschapsraad Heibloem.

Agenda VKKL

Jong én oud bepalen de
leefbaarheid in vitale kernen

16 november 2012
PlattelandsParlement Limburg
All-In, Echt (Pey)

Laat mensen zelf mogelijkheden ontdekken.
Belast ze niet met allerlei onmogelijkheden.
Mensen maken keuzes, niet de overheden.
Leefbaarheid wordt gemaakt door mensen
in hun straat, buurt en kern. Dat zijn mijn
uitgangspunten als het gaat om leefbaarheid in buurten en kernen.

en kleine kernen zeker nog toekomst.
Leefbaarheid bepaal je samen, maar voor
het grootste gedeelte zelf. Met actieve
inwoners is er voor de kleine kernen zeker
een goede toekomst. Als je ergens in
gelooft, dan is er veel mogelijk. “Geit neet
besteit neet” is een motto om te onthouden.

Dorpsbewoners willen zelf met ideeën
komen als het gaat over de leefbaarheid
in hun dorp. De taak van de gemeente is
daarbij om vertrouwen te hebben in de
inwoners en hun te faciliteren bij de ontwikkelingen die hiervoor nodig zijn. Jong
en oud hebben elkaar nodig in wijken en
dorpen. Om de leefbaarheid te verbeteren,
zullen mensen actief moeten nadenken
over hun toekomst. Overheid en burgers
moeten afstappen van het idee dat alles
door de overheid opgelost moet worden.
Overheid en maatschappelijke organisaties
moeten mensen de gelegenheid geven om
zelf na te denken over hun toekomst.
Als de leefbaarheid wordt aangetast,
verdwijnt de sociale cohesie en trekt vooral
de jeugd weg. Dan wil er op termijn niemand
meer wonen. Niet alleen de winkel en de
verenigingen, maar ook mantelzorg en de
sociale zorg verdwijnt. Daarom is het
belangrijk dat jong en oud zich ervan
bewust zijn, dat zij vooral zelf de leefbaarheid bepalen. Het is de kunst om juist de
afwachtende burger (ongeveer een kwart
van de bevolking) te bereiken. Zij die wel
iets kunnen bijdragen aan de samenleving
maar niet voorop willen lopen. Mensen de
kans geven om mee te denken en mee te
doen. Als er successen komen zullen de
afzijdige burgers willen meewerken.

De uitgave van de Kleine Kernen Krant is mede
mogelijk gemaakt door de Provincie L imburg.

Zo bouw je vitale netwerken in een gemeenschap op. Dat is het begin van een grotere
samenhorigheid en geeft nieuwe impulsen
voor de leefbaarheid.
Het belangrijkste is dat de overheid haar
vertrouwen uitspreekt naar de initiatiefnemers. Geef hun de ruimte om met ideeën
te komen, laat hen zelf plannen maken, geef
ondersteuning maar neem niet het initiatief
over als overheid of maatschappelijke organisatie. Laat de exploitatie aan de initiatiefnemers, bijvoorbeeld bij gemeenschaps- en
sportaccommodaties. De overheid moet
leren loslaten, ondersteun als overheid
initiatieven en kijk wat wel kan in plaats
van wat niet kan. Kom met oplossingen en
niet met problemen. Er dient een samenspel te zijn tussen overheid, maatschappelijk middenveld en burgers, ieder met zijn
eigen verantwoordelijkheid. Zoeken naar
oplossingen en grenzen verleggen. Vooral
aanbieders en overheden moeten kijken
wat de burgers willen, zij zullen hun aanbod
moeten aanpassen aan de vraag. Zo voelen
inwoners zich weer verantwoordelijk.
Door uit te gaan van de behoefte van
mensen en hen zelf de oplossingen aan te
laten dragen, zijn zij veel meer betrokken
en hebben projecten meer kans van slagen.
Bovendien prikkel je mensen om na te
denken over hun eigen situatie. Successen
zijn er genoeg te noemen. Deze zijn onder
andere te vinden op de website van de VKKL
en de dorpsraden. De inwoners zijn aan zet,
de overheid biedt de helpende hand en de
maatschappelijk organisaties leveren de
producten die gevraagd worden.
Als iedereen actief meewerkt hebben wijken

Kijk voor meer informatie op www.vkkl.nl.

Rinus Janssen
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