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Ondanks de recessie en een krimpend
voorzieningenniveau in de kleine
kernen hebben afgelopen maanden
twee dorpswinkels de deuren geopend.

Een combinatie van creatieve samenwerking en een sterk staaltje ondernemerschap blijkt veel mogelijk te maken.

Dorpswinkel ‘Troefmarkt’
geopend in Koningslust
Vanaf heden heeft de kern Koningslust
weer een kruidenier. Op zaterdag 24 april
werd door oud wethouder Rinus
Janssen van de voormalige gemeente
Helden samen met Wim en Sjannie
van Dommelen, de winkel ‘Troefmarkt’
geopend. Een mooie aanwinst voor de
inwoners van de dorpskern Koningslust.
De aanwezigen waren verrast en spraken
van een grote aanwinst voor het actieve
dorp. Opvallend was het grote aanbod van
veel verschillende producten, vers brood,
fruit en groenten. Met medewerking van
de stichting “de Sprunk” is men geslaagd
in de opzet. Naast de winkel treden Wim
en Sjannie op als beheerder van het
gemeenschapshuis ‘de Sprunk’. Ze gaan
ook het restaurant runnen waar iedereen
kan genieten van de kookkunst van Wim.
Rinus Janssen gaf aan dat de leefbaar-

heid en het behouden van voorzieningen
bepaald wordt door de inwoners van het
dorp zelf. “Wat onmogelijk lijkt, is vaak
‘gewoon’ moeilijk, maar wat moeilijk lijkt
is wel mogelijk” aldus Rinus en wenste
Wim en Sjannie veel succes.
Mooi was de reactie van een jong meisje.
“Oma, nu kan ik voortaan voor u boodschappen gaan doen.” Waarop oma
reageerde: “Dan gaan we gezellig samen
boodschappen doen, dat kan weer in
Koningslust.” De kern Koningslust is een
hechte gemeenschap en heeft een rijk
verenigingsleven. De inwoners zullen
hun verantwoordelijkheid moeten nemen
zodat de voorzieningen in het dorp kunnen blijven bestaan. “Het dorp is aan zet.
Praten over voorzieningen is mooi, maar
het in standhouden van voorzieningen is
belangrijker.”
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Weer een winkel in Middelaar

Bijzondere samenwerking tussen supermarktketen
en zorginstelling
Vanaf 1 februari is er in Middelaar weer
een kleine winkelvoorziening. Op die
dag opende in het gemeenschapshuis
in Middelaar ‘’t Winkeltje’ zijn deuren.
Supermarktketen Plus zorgt voor een
basis winkelassortiment en cliënten van
Dichterbij (www.dichterbij.nl) verkopen
de artikelen. Inwoners van Middelaar
kunnen nu dus weer in hun eigen dorp
terecht voor vers brood en eenvoudige
boodschappen.
Omdat ’t Winkeltje bevoorraad wordt
vanuit de Plus in Mook, kan naast het
Middelaars winkelassortiment op bestelling beschikt worden over het volledige
assortiment van de Plus. Ook schoenen
voor de schoenmaker, kleren voor de
stomerij en brieven en pakketten voor de

postservice kunnen bij ’t Winkeltje
worden ingeleverd en opgehaald.
Dichterbij verkoopt in ’t Winkeltje kaarten
en postzegels. Over een tijdje worden
er mogelijk ook wat eenvoudige cadeauartikelen verkocht. Daarnaast zal het
personeel van ’t Winkeltje de inwoners
van Middelaar, tegen een kleine vergoeding, kunnen helpen bij kleine klussen.
Door de opening van ’t Winkeltje krijgt
Middelaar er ook een kleinschalige
horecavoorziening bij. Het personeel van
’t Winkeltje serveert de bezoeker tijdens
openingstijden graag een vers kopje
koffie, thee of chocola en wat kleine
versnaperingen. Bij mooi weer kunnen
bezoekers dit nuttigen op het terras.

Wat zijn de openingstijden?
Maandag
9.00 – 12.30 13.00 – 16.00
Dinsdag
9.00 – 12.30 13.00 – 16.00
Woensdag 9.00 – 12.30 13.00 – 16.00
Donderdag 9.00 – 12.30 13.00 – 16.00
Vrijdag
9.00 – 12.00     
Meer informatie is op te vragen bij Kosien
ten Haaf, gemeenschapshuis Middelaar,
via telefoonnummer 06 13950346
’t Winkeltje wordt mede mogelijk
gemaakt door
* Dichterbij
* Plus Wim Voet
* Gemeenschapshuis Middelaar
* Rabobank
* Gemeente Mook en Middelaar

29 oktober 2010 PlattelandsParlement Limburg
Op vrijdag 29 oktober organiseert
de VKKL voor de derde maal een
Limburgs PlattelandsParlement.

Reserveer deze datum alvast in uw agenda.
Kijk voor meer informatie op www.vkkl.nl.

info

Gemeenschapshuis

Gemeenschapshuizen in dorpen kunnen niet zonder
steun gemeenten
Met ingang van 2010 besteden we in
iedere Kleine Kernen Krant nadrukkelijker
aandacht aan het thema gemeenschapshuizen. Actuele ontwikkelingen, nieuwe
concepten, opinie, door onze leden zelf
aangeleverd, voor u gespot in de media of
vanuit het landelijk netwerk Dorpshuizen.
nl komen aan bod.
Bijna elke kern in Limburg heeft wel
een dorpshuis of gemeenschapshuis.
Deze accommodaties hebben een
belangrijke sociaal culturele functie.
Het zijn openbare ontmoetingsplaatsen
voor de dorpsbewoners. Ze bieden
onderdak aan het verenigingsleven.
Ook dragen zij bij aan de sociale cohesie
in de dorpen waar ze soms nog de enige
overgebleven voorziening zijn. Belangrijk
kenmerk is ook dat deze accommodaties
multifunctioneel zijn. Functies komen en
functies gaan, al naar gelang de behoefte
van de gebruikers en actuele thema’s in
de samenleving. In veel kernen wordt
gezocht naar verbreding en uitbreiding
van doelgroepen. Nieuwe functies zoals
een dagvoorziening voor ouderen of
voor- en na schoolse kinderopvang
worden toegevoegd.
Vrijwilligerswerk fundament onder
gemeenschapshuis
Het besturen van gemeenschapshuizen
wordt bijna altijd door vrijwilligers gedaan.
De omzet van de bar en de verhuur van
ruimten zijn het fundament voor de
exploitatie. De draagkracht van de primaire
doelgroepen (verenigingen, ouderen, jeugd)
maakt een puur commerciële uitbating
onmogelijk. Sommige accommodaties
draaien volledig op de inzet van vrijwilligers, bij andere is (beperkt) betaald beheer
mogelijk.
Situatie per gemeente verschillend
Het gemeenschapshuis in dorpen en
wijken moet natuurlijk gedragen worden
door de bewoners en hun verenigingen.
Zonder inzet van vrijwilligers kan geen
gemeenschapshuis. Het gemeentelijke
beleid voor gemeenschapshuizen is
verschillend. Het Platform Dorpshuizen
Noord-Holland heeft de gemeentelijke
betrokkenheid in een eigen brochure
onlangs globaal samengevat in een 5-tal
profielen:

Profiel 1: D
 e gemeente wil geen relatie
met dorpshuizen/gemeenschapshuizen anders dan het
verstrekken van vergunningen
e.d.
Profiel 2: de gemeente heeft geen relatie
met de dorpshuizen/gemeenschapshuizen, maar wel
incidenteel overleg als daar
aanleiding toe is.
Profiel 3: De gemeente heeft een of meer
subsidieverordeningen voor
dorpshuizen/ gemeenschapshuizen, bijvoorbeeld voor
exploitatie of activiteiten.
Profiel 4: De gemeente heet een accommodatiebeleid waar dorpshuizen/
gemeenschapshuizen een onderdeel van zijn.
Profiel 5: De gemeente heeft een beleid
gericht op dorpshuizen/
gemeenschapshuizen.
Belang van gemeentelijke beleid
De VKKL adviseert en stimuleert gemeenten om een gemeentelijk beleid te maken
voor gemeenschapsaccommodaties. Dat is
om verschillende redenen van belang.
- Gemeenten en dorpshuizen/gemeenschapshuizen weten waar ze inhoudelijk
en financieel aan toe zijn.
- Gemeenten die de regie de afgelopen
decennia door privatisering zijn kwijtgeraakt, kunnen in een gemeenschapshuizenbeleid afspraken maken waarmee
ze weer invloed krijgen.

- Daar waar afspraken over communicatie
met gemeenschapshuisbesturen zijn
gemaakt zal een gemeente bijtijds op de
hoogte zijn van problemen. Dan kunnen
er snel maatregelen worden genomen,
wat meerkosten voorkomt en problemen
beheersbaar houdt.
- Gelijkschakeling aan andere accommodaties doet geen recht aan gemeenschapshuizen. Ze zijn bijzonder door
de brede sociaal-culturele functie, de
toegankelijkheid voor alle inwoners en
het feit dat ze door vrijwilligers worden
bestuurd.
Een beleid voor gemeenschapsaccommodaties kan er zijn in soorten en maten.
Van heel beperkt tot veelomvattend.
Een soort basispakket kan bestaan uit:
- Een beschrijving van de sociaal-culturele
functie die de gemeenschapshuizen
voor het dorp en de wijk hebben en de
waarde die de gemeente daaraan hecht.
- Een beschrijving van de rol van het
gemeenschapshuis in het kader van de
WMO.
- Afspraken over geregeld overleg met
de dorshuizen/gemeenschapshuizenbesturen.
- Aanwijzen van een contactambtenaar
voor de dorpshuizen/gemeenschapshuizen.

Voor meer info Piet Selen VKKL,
077-3978503 email vkkl@synthese.nl.
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Voorbeelden uit de Limburgse praktijk (1)
In de Kleine Kernen Krant van oktober
vorig jaar besteedden we aandacht aan
het thema jeugd en leefbaarheid.
Hoe betrek je als dorpsraad jeugd bij de
leefbaarheid in hun dorp en hoe zorg je
dat jeugd zelf hun “wensen” waarmaken?
Het artikel gaf tips en handvatten.
In de komende edities van de Kleine
Kernen Krant besteden we aandacht aan

voorbeelden uit de Limburgse praktijk.
Deze keer komen twee dorpsraden aan
bod die de uitdaging aangaan om jeugd te
activeren.
De werkgroep Jeugd Grathem richt
zich op de basisschooljeugd en de
dorpsraad Haelen heeft een werkgroep
waar jongeren tussen de 16 en 20 jaar
een actieve rol spelen.

Lees in de artikelen waarom en hoe zij
een start maken en wat hun plannen
zijn voor de toekomst.
Als u zelf ook sprekende voorbeelden
heeft van jeugd & leefbaarheid laat het
ons weten. We nemen het graag op als
“good practice” in een volgende Kleine
Kernen Krant.

Grathemse traditie "statie roaken"
in ere hersteld
In het Midden-Limburgse dorp Grathem
is sinds 2006 een dorpsraad actief
die meedenkt en meepraat over alle
onderwerpen die Grathem betreffen.
De dorpsraad bestaat uit diverse
werkgroepen. Men had echter nog
geen werkgroep Jeugd.
Cafetaria vertrekpunt voor werkgroep
De jeugd neemt een zeer belangrijke
plaats in in Grathem en dit moet ook zo
blijven. In totaal gaat het om ongeveer
160 kinderen in de basisschoolleeftijd.
Om de belangen van de jeugd goed te
kunnen behartigen, zocht men langere
tijd naar vrijwilligers voor de werkgroep
jeugd. In september 2009 werd Jeroen
Zuidema bereid gevonden om leiding te
geven aan de werkgroep Jeugd.
Als voormalig eigenaar van cafetaria
“Jeromeke” had Jeroen vele en goede
contacten met de plaatselijke jeugd
opgebouwd. In de functie van voorzitter
van de werkgroep Jeugd kan Jeroen zijn
goede contacten verder inzetten.
Door mensen rechtstreeks en persoonlijk
te benaderen heeft Jeroen inmiddels
assistentie gekregen van een 8-tal
enthousiaste vrijwilligers in de leeftijd
vanaf 19 jaar.
Jeroen Zuidema: “Als werkgroep Jeugd
organiseren we diverse activiteiten voor
de jeugd. Dit in onderling overleg met
(jeugd-)organisatie Jong Nederland.
Omdat we nog maar kort actief zijn,
richten we ons nu voornamelijk op de
basisschooljeugd van 4 tot 12 jarigen.
Binnenkort zal er een opzet gemaakt
worden voor de oudere jeugd van 12 tot
18 jaar.”

Behoud Grathemse jeugdactiviteiten
Voorheen organiseerde de Stichting
Grathemse Activiteiten diverse activiteiten
voor de jeugd, zoals Oudejaars grabbelen,
straatspeeldag, Koninginnedag en de
wandeldriedaagse. Door ernstige ziekte
van de “kartrekster” Cynthia Postma kon er
helaas niets meer georganiseerd worden.
Op dit moment is de Stichting Grathemse
Activiteiten nog niet opgeheven, maar is
ook niet meer actief. De dorpsraad vindt
dat bovengenoemde activiteiten voor
Grathem bewaard moeten blijven en
daarom neemt de werkgroep Jeugd dit,
samen met andere vrijwilligers, over op
een manier zoals Cynthia dit gewild zou
hebben. Jeroen Zuidema: ”We bekijken in
onze maandelijkse vergaderingen welke
onderwerpen aan de orde komen en overleggen met onder andere Jong Nederland
welke festiviteiten we oppakken en door
wie ze georganiseerd gaan worden.”
De werkgroep Jeugd is niet gericht op
commercie en is afhankelijk van gemeentelijke subsidies. De wandeldriedaagse
is een commerciële happening en
deze zal dus ook door Jong Nederland
georganiseerd worden. Jeroen Zuidema:
“We hebben vorig jaar wel de intocht van
Sint Nicolaas verzorgd en op oudejaarsdag
hebben we een traditie in ere herstelt:
het zogenaamde “statie roaken”:
kinderen gaan langs de deuren en zingen een liedje. Hiervoor ontvangen ze
van mensen een traktatie in de vorm
van snoepgoed of een andere lekkernij.
Vorige week is er op Koninginnedag een
spellenochtend georganiseerd, die zeer
goed geslaagd te noemen is. Er deden in
totaal 95 kinderen mee aan alle spellen en

samen met hun ouders was het een erg
gezellige happening!”
Ook voorzieningen
De werkgroep Jeugd houdt zich ook bezig
met andere zaken die van belang zijn
voor de jeugd. Zo is er onlangs een inventarisatie gemaakt van alle speeltuinen en
speelveldjes in en om het dorp. Door alles
op foto’s vast te leggen, kan men goed
bekijken wat er schort aan de diverse
speeltoestellen. Er wordt nu gewerkt aan
een onderhoud- en reparatieschema.
Zo kunnen alle kinderen gebruik maken
van goede, leuke, maar bovenal veilige
speelgelegenheden in Grathem.
Toekomstplannen
Plannen voor de toekomst zijn er ook,
waaronder het plan om via de basisschool
een enquête uit te delen. Met de uitslag
van deze enquête zal de werkgroep Jeugd
nog beter op de hoogte zijn wat er leeft
onder de jeugd en kunnen we inspringen
op de wensen en mogelijkheden voor en
met de jeugd van Grathem. De jeugd zal
dan ook meer betrokken worden bij de
organisatie en uitvoering van de diverse
activiteiten.
Vooralsnog betreft het allemaal vaste
activiteiten die ieder jaar terugkomen,
zoals Sint Nicolaas, Oudejaarsdag en
Koninginnedag. Activiteiten met een meer
regelmatig karakter zijn voorlopig nog
niet aan de orde. Maar als uit de enquête
blijkt dat hier behoefte aan is, is het zeker
bespreekbaar.
Als er goede ideeën en plannen komen
zal heel goed gekeken worden of deze
haalbaar en uitvoerbaar zijn!”

Wat is het geheim van Haelen
Veel dorpsraadsleden zijn dertigers
In de uit 16 kernen bestaande gemeente
Leudal is inmiddels de 15de dorpsraad
een feit. In Haelen, een kern van 4300
inwoners, is eind 2009 een initiatiefgroep
ontstaan. De groep met voornamelijk
jonge mensen, dertigers, wilde een dorpsraad op te richten. Op de vraag of er een
specifieke aanleiding was voor de initiatiefgroep om de dorpsraad op te richten
geeft initiatiefnemer Peter Everts aan
dat er in Haelen eigenlijk al enkele jaren
geluiden waren dat zoiets er zou moeten
komen. Er waren wel een aantal activiteiten voor jongere kinderen maar deze
brokkelden door diverse redenen steeds
verder af. Vandaar waarschijnlijk de jonge
initiatiefgroep. Het waren in eerste instantie ouders van jongere kinderen, die er
voor wilden zorgen dat de activiteiten
voor de kinderen doorgang bleven vinden.
Uiteindelijk zijn er twee personen onafhankelijk van elkaar naar de gemeente
toe gegaan. Het bureau Leefbaarheid van
de gemeente heeft beide initiatiefnemers
met elkaar in contact gebracht, waarna
het balletje is gaan rollen.
“We kunnen geen jongeren krijgen!”
Tijdens een druk bezochte bijeenkomst
in januari van dit jaar is een bestuur
gekozen en zijn er een 5-tal werkgroepen

Is dit het "toekomstbeeld"
van spelende kinderen in de
Limburgse dorpen?

opgericht. Binnen de dorpsraad Haelen
zijn een dertigtal mensen actief in de
diverse werkgroepen. Een veelgehoorde
noodkreet die door veel dorpsraden
genoemd wordt is: “We kunnen geen
jongeren actief krijgen binnen de dorpsraad.” In Haelen lijkt dat geen probleem te
zijn. Daar is de jeugd enthousiast en doet
mee. Wat is het geheim?
Om de jeugd bij het werk van de dorpsraad te betrekken is bewust de werkgroep
“jongeren” opgericht. In deze werkgroep
participeren een zestal jongeren tussen
de 16 en 20 jaar. De werkgroep jongeren
binnen de dorpsraad wil graag een aantal
activiteiten gaan organiseren voor de leeftijdsgroep tussen 12 en 18 jaar. Volgens
Peter Everts is het namelijk belangrijk
dat ook de jeugd meedoet. “Door er een
eigen werkgroep van te maken laat je
vanuit bestuurskant ook zien dat je hier
vertrouwen in hebt.” Het is voor de
jongeren zeer belangrijk om als volwaardig overlegpartner gezien te worden.
Organiseren van activiteiten
Zoals eerder gezegd willen de jongeren
zich in eerste instantie bezig gaan houden
met het organiseren van activiteiten.
Verder is er contact met een jongeren-

werker van de gemeente en zijn ze op dit
moment bezig met het organiseren van
een bijeenkomst waar alle jongeren van
Haelen voor uitgenodigd worden.
“We willen ook met jongeren in gesprek
over onderwerpen zoals bijvoorbeeld:
hangjongeren en starterswoningen.
” Zo weet de werkgroep zeker dat ze
voorstellen doen die gedragen worden
door de Haelense jeugd. De dorpsraad
Haelen wil er verder voor zorgen dat er
voor alle leeftijdsgroepen activiteiten
behouden blijven of bij komen.
“Jongeren in Haelen kunnen ook zelf met
initiatieven komen die van belang zijn
voor de leefbaarheid”, geeft Peter aan.
“Jeugd, het zijn net mensen”
Een advies van de dorpsraad Haelen
voor andere dorpsraden om de jeugd
enthousiast te krijgen voor het werk
van de dorpsraad is het volgende: “Geef
de jeugd een eigen identiteit binnen de
dorpsraad, zorg bijvoorbeeld voor een
eigen werkgroep die wel in contact blijft
met het bestuur, dus eigenlijk hetzelfde
als alle andere werkgroepen. En neem
ze gewoon serieus, de jeugd van tegenwoordig weet echt wel waar ze het over
hebben, en zij hebben de toekomst.”
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Mentaliteit van doorzetters kenmerkt Wellerlooi
Wellerlooi is het meest zuidelijk gelegen
dorp van de gemeente Bergen en is
gelegen in de smalle strook tussen grens
en Maas, midden in nationaal park
“De Maasduinen”. Wellerlooi is een
hechte gemeenschap met een actief en
bloeiend verenigingsleven.
Wellerlooi kent buiten de dorpskern nog
de buurtschappen Tuindorp, de Hamert,
Droogstal, Schaak, Rijksweg-Zuid en
Geijsselberg.

De leefbaarheid wordt in de eerste plaats
bepaald door de inwoners zelf, niet door
de gemeente of andere instanties. Omdat
de leefbaarheid de laatste jaren onder
druk is komen te staan, ook in Wellerlooi,
heeft de dorpsraad zich enkele jaren geleden aangesloten bij de VKKL. Er werden
diverse workshops en informatiedagen
van VKKL bijgewoond. Zo ontstond ook
het idee voor het ontwikkelen van een
Dorpsontwikkelingsplan (DOP).

Historie
Tot 1894 was Wellerlooi een gehucht
behorende bij Well. Daarna werd
Wellerlooi een zelfstandige parochie.
Tijdens de oorlogsjaren van 1940 tot 1945
lag Wellerlooi maandenlang in de vuurlinie en zijn 80% van de woningen zwaar
tot zeer zwaar beschadigd. De meeste
inwoners zijn toen geëvacueerd naar
andere plaatsen in het land. Tot 1955
werd er heel hard gewerkt aan de wederopbouw. Deze mentaliteit van doorzetters
kenmerkt nog steeds de inwoners van
Wellerlooi.

Piet Derks, voorzitter van “Infoclub de Loi”
vertelt: “We willen als dorpsraad de
leefbaarheid van Wellerlooi hoe dan
ook centraal stellen. We doen niet aan
politiek, dat laten we aan de gemeente
en de politici over. De onderwerpen die
momenteel spelen in de dorpsraad
zijn o.a. het dorpsservicecentrum, de
overlast van vrachtverkeer in buurtschap
De Hamert, de ontsluiting van buurtschap
Tuindorp, geen ADSL-aansluitingen in
het buitengebied van Wellerlooi en de
permanente huisvesting van buitenlandse
arbeiders op camping De Looi en camping
Maasland.”

“Infoclub de Loi”
Sinds vele jaren heeft Wellerlooi een
dorpsraad. De belangrijkste taak van
dorpsraad “Infoclub de Loi” is het in stand
houden en waar mogelijk bevorderen van
de leefbaarheid in het dorp Wellerlooi.

Tal van projecten
Vanuit het DOP zijn sinds 2007 de nodige
projecten ontwikkeld en heikele thema’s
opgepakt. Het Dorpsservicecentrum,
waarover in Kleine Kernen Krant 4 al

eens is geschreven, is echter momenteel
weer gesloten. Er worden mogelijkheden
bekeken om dit multifunctionele centrum
weer zo snel mogelijk te openen. Dan
kunnen inwoners weer gebruik maken
van het bruin café, het cafetaria en het
winkeltje en kan het pand weer functioneren als ontmoetingsruimte voor bijvoorbeeld biljarten, het leggen van een kaartje,
een potje sjoelen of gewoon gezellig
samen zijn. Het dorpsservicecentrum kan
dan ook weer door de plaatselijke jeugd
gebruikt worden om elkaar te ontmoeten.
In buurtschap De Hamert ondervinden
aanwonenden overlast van het vrachtverkeer dat afkomstig is van de Duitse
grindafgravingen. Een goede ontsluiting van het buurtschap Tuindorp, met
land- en tuinbouwbedrijven, is ook een
belangrijk speerpunt. Belangrijk is dat
vrachtauto’s van en naar dit gebied niet
meer door de dorpskern rijden.
Een ander punt van overlast is de langdurige huisvesting van buitenlandse
arbeiders op camping De Looi. Deze bijna
permanente bewoning zorgt niet alleen
voor overlast van de omwonenden maar
heeft ook weinig tot geen meerwaarde
voor Wellerlooi en de toeristische ambities van de gehele regio. Samen met de
gemeente wil de dorpsraad hier een
oplossing voor zoeken.

Dorpennetwerk
Limburg
De dorpsraad ijvert verder voor snel
internet in het buitengebied. Tot nog toe
is er geen ADSL mogelijk, er moet nog
steeds worden ingebeld via een modem.
Toekomstplannen
Ook naar de toekomst wordt gekeken.
Wat speelt er allemaal in Wellerlooi en
wat vinden de inwoners belangrijk waren
de vragen die de dorpsraad in 2008 stelde.
Dit is door middel van een bewonersenquête duidelijk geworden en vastgelegd
in het Dorpsontwikkelingsplan. Dit DOP
is een toekomstvisie op de middenlange
termijn, waarin de wensen en ideeën op
een rijtje worden gezet, zodat de dorpsraad en de gemeente het duidelijk hebben wat er leeft in het dorp en waar men
de aandacht op dient te richten. Zo is
een belangrijk item de reconstructie van
de Kruisstraat. Door bezuinigingen van
de gemeente is dit item helaas van de
agenda gestreept, maar de Dorpsraad legt
er zich hier niet zonder meer bij neer.
Wel heeft de gemeente een financiële
impuls gegeven voor het bouwen van een
uitkijktoren, ook een onderwerp uit het
DOP. Wanneer er daadwerkelijk gestart
gaat worden met de bouw is nog niet
duidelijk want een zojuist geformeerde
werkgroep is pas aan de slag gegaan. Maar
dat een uitkijktoren een grote toeristische
aanwinst is voor Wellerlooi staat al vast.

Samenwerking is belangrijk
Dorpsraad “Infoclub de Loi” werkt op
verschillende manieren samen met de
gemeente. Zo is de Catharinastraat in
het centrum van het dorp opnieuw
ingericht: van een saaie asfaltverharding
is deze straat gereconstrueerd in een
mooie beklinkerde dorpsstraat omzoomd
met bomen en andere aanplanting.
Een aanwinst voor Wellerlooi!
Dorpsraad “Infoclub de Loi” heeft sinds
kort ook overleg met de andere dorpsraden binnen de gemeente Bergen. Dit is
met name belangrijk om te weten wat er
leeft in de verschillende dorpen en om
van elkaar te leren. Mede hierdoor zijn
de “dorpsommetjes”, een wandelroutenetwerk langs de mooiste plekjes en
bezienswaardigheden van ieder dorp, al
in een vergevorderd stadium. Wellicht dat
er door bundeling van krachten nog meer
initiatieven gerealiseerd kunnen worden.
De dorpsraad “Infoclub de Loi” wil bij
voorkeur niet alleen fungeren als een
klachtenloket, maar wil vooral ook hele
leuke dingen initiëren en ontwikkelen. Dit
wil men bereiken door actief te blijven op
alle fronten en een luisterend oor te bieden
aan de inwoners van Wellerlooi. Een ding
is duidelijk: Wellerlooi wil graag een dorp
blijven, met rust en ruimte, midden in de
natuur en met een landelijk karakter!

Centen of
samenwerking?
Op 3 maart organiseerde de VKKL het
Dorpennetwerk Limburg. Vierentwintig
opbouwwerkers en gemeentelijke
leefbaarheidcoördinatoren bezochten
deze bijeenkomst om samen kennis,
methoden en visie uit te wisselen over
het thema: bewoners / leefbaarheidbudget. Een verslag van het Dorpennetwerk
Limburg vindt u terug op www.vkkl.nl.

100% eco-proof
Met ingang van deze editie wordt de
kleine kernen krant 100% eco-proof
geproduceerd. Drukkerij Weemen gebruikt
onder andere groene stroom, BIO-inkten
en FSC-gecertifieerd papier.
Meer informatie via www.weemen.nl

Kijk voor meer informatie over Wellerlooi
en Infoclub de Loi ook eens op de pasvernieuwde website www.wellerlooi.info

De fraai gereconstrueerde Catharinastraat is een resultaat van het Dorpsontwikkelingsplan.
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22 september 2010
Bestuur in de regio
Locatie: nog onbekend
29 oktober 2010
PlattelandsParlement Limburg
Locatie: Gouvernement Maastricht
Kijk voor meer informatie en een
uitgebreide agenda op www.vkkl.nl.

Van de bestuurstafel VKKL...
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Inwoners bepalen zelf de kwaliteit van hun dorp
zelf aangeven wat goed is voor hun dorp.
Zelfsturing betekent een klimaat waarin
overheid, maatschappelijke partners,
gemeenschappen, verenigingen, gezinnen
en individuen, elkaar de ruimte geven.
Citaat: ‘Zelfsturing heeft geleid tot eigenwaarde van het dorp, dat mensen weer geloven in elkaar en iets voor elkaar betekenen.
Dat gevoel kan alleen ontstaan als overheid en
burger elkaar hun betekenis gunnen’.

Geloof in actief burgerschap, ruimte geven
aan burgers, interactieve sturing, sociale
cohesie, buurt aan zet, zelfsturing: een
greep uit de uitspraken van actieve burgers
uit de voormalig gemeente Helden, thans
gemeente Peel en Maas. Uitspraken die tot
de verbeelding spreken en laten zien dat de
tijd van sturing van bovenaf voorbij is. Er is
een probleem en hoe kan de gemeenschap
dit zelf oplossen? “Geef mensen geen vis
als ze honger hebben, maar leer ze vissen.”
Laat mensen ervaren wat nodig is voor het
voortbestaan van hun kern en wijk.
Zelfsturing is meer dan praten
Zelfsturing is voor velen een wij-gevoel.
Het gaat vooral om het bevorderen van de
sociale cohesie, gemeenschapsvorming.
Kansen bieden om met elkaar in gesprek
te gaan en er durven te zijn voor elkaar.
Wat hebben we, wat willen we, wat
kunnen we en vooral wat doen we zelf.
Dat zijn de vragen die het dorp zich moet
stellen. De gemeente, maar ook het maatschappelijk middenveld, moet activeren
en burgers stimuleren en ondersteunen.
Realiseer projecten pas als mensen
aangeven wat ze samen willen, laat ze

Veranderende rollen gemeente en burger
In de dorpen van Helden is een verandering op gang gebracht van consumerende
naar zelfsturende burgers. Vragen die
daarbij aan de orde kwamen waren: Wat is
de verantwoordelijkheid van de gemeente
en wat van de gemeenschap? Wat kan er
binnen de gemeenschap gebeuren zonder
overheid of met een faciliterende overheid?
Hierbij is een belangrijk uitgangspunt de
bewustwording dat de overheid niet alles
oplost maar vooral de gemeenschap zelf
verantwoordelijk is voor wat er gebeurt
binnen hun gemeenschap. Dus ook voor
het maken van plannen voor hun gemeenschap. Een mooi voorbeeld was de bouw
van het nieuwe gemeenschapshuis in
Grashoek: 50% werd door de gemeenschap
gefinancierd en 50% door de gemeente.
Het resultaat: een gebouw dat volledig is
afgestemd op de wensen van de gebruikers
en de burgers zijn trots op wat ze zelf
hebben gerealiseerd. De gemeenschap zelf
verantwoordelijk voor de exploitatie van
hun gemeenschapshuis.
Gemeente in de regierol
Zelfsturing vraagt om een andere aansturing. In deze nieuwe setting krijgt de
gemeente een regierol. Regie voeren betekent in praktijk het samenbrengen van
netwerkpartners om synergie tussen

partners te bewerkstelligen. De regierol
van de gemeente ligt in het stellen van
deze vragen en in het samen vinden,
vasthouden, evalueren en ontwikkelen
van antwoorden op deze vragen. Iedere
schakel neemt haar verantwoordelijkheid,
daardoor blijft de samenhang in de keten
bestaan en wordt het vertrouwen in elkaar
bevestigd en versterkt. Het is de kunst de
regierol zo te vervullen dat de partners er
inspiratie en energie uit putten. Samen
blijven vasthouden aan de vastgestelde
visie en beleid.
Citaat: ‘Op het moment dat partijen als
gelijkwaardig werden beschouwd en elkaar
waardeerden en vertrouwden, is een proces
ontstaan waar wij niet het individueel belang
maar het gemeenschappelijk belang voorop
stelden.’
“Geit neet besteit neet” een motto voor
veel Heldenaren
Geloven in zelfsturing en zich verantwoordelijk voelen voor de eigen woonomgeving
is alleen mogelijk als men zelf actief aan de
slag gaat. Mensen die de kar willen trekken
en ook anderen stimuleren. Veel is in
Helden ontstaan door de mensen in de
dorpen zelf. Daardoor ontstaat een
samenleving waar mensen weer samen
willen leven, samen verantwoordelijk zijn
voor hun woonomgeving. Begin niet met
‘dat gaat niet’ want ‘Geit neet besteit neet’.
Een veel gebruikt motto in de voormalige
gemeente Helden. Ik hoop dat u na het
lezen van dit artikel de handschoen oppakt
en zelf met de inwoners van uw dorp of
wijk aan de slag gaat. Samenleven doe je
niet alleen.
Rinus Janssen,
Bestuurslid VKKL en oud wethouder
van Helden.

