November 2017 - nummer 49

Project ‘Ons Heibloem’:
5

Hoe school en dorp elkaar (weer) weten te vinden
11

In gesprek met Tjeu Scheepers,
directeur a.i. van basisschool de Heihorst
te Heibloem
In dit nummer o.a.:
4 Nederland zorgt voor elkaar
5 Samenwerking buurdorpen
8 Kort nieuws
9 Column Pierre Bakkes
10 Spirato
11 Portret van een kleine Kern
12 Van het Bestuur

Heibloem is een dorp van ruim 900
inwoners in de gemeente Leudal in
Midden-Limburg. Net als vele andere kleine
kernen heeft ook Heibloem te maken met
een vergrijzende bevolking en jongeren die
naar de stad trekken voor studie of werk.
Deze ontwikkelingen hebben de nodige
gevolgen voor het verenigingsleven en de
voorzieningen (waaronder de school) in
het dorp.

Aan de andere kant vinden er ook aan de
onderwijszijde allerlei ontwikkelingen
plaats. Hierdoor is ook het traditionele
beeld van de school sterk aan het veranderen. In dit artikel zoomen we in op het
project ‘Ons Heibloem’, een samenwerking
tussen basisschool de Heihorst en de
inwoners en verenigingen van Heibloem.
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Kwaliteiten van een kleine school
Van alle scholen van scholenkoepel SPOLT
loopt de school in Heibloem als kleinste
op dit moment het grootste risico wat
betreft sluiting. Met het oog op deze vaak
emotionele discussie is het belangrijk om
als schoolbestuur rust uit te stralen over
de toekomst van de school. Dit voorkomt
speculatie. Tjeu Scheepers ziet een mogelijke oplossing in het goedkoper maken
van de bouwgrond in Heibloem, waardoor
meer jongeren in eigen dorp kunnen
blijven wonen. Daarnaast heeft de school
in Heibloem van oudsher ook een aantrekkingskracht vanuit het platteland van
Nederweert en Meijel. Wel is belangrijk te
beseffen dat bij veel schoolbesturen ook
andere belangen meespelen dan alleen
het openhouden van een school in een
kleine kern.
Gelukkig is de kwaliteit van kleine scholen
en de tevredenheid onder ouders in
deze regio erg groot, blijkt uit periodiek
onderzoek onder ouders. De kinderen
voelen zich veilig. De verantwoordelijkheid
voor het onderwijzend personeel is groot:
er zijn geen aparte coördinatoren op het
gebied van lezen, verkeer, cultuur, rekenen
etc. Zo dragen de leerkrachten samen de
school. Dit zijn belangrijke argumenten
voor het openhouden van kleine scholen.
De directeur heeft hierin ook een belangrijke taak op het gebied van PR: verenigingen en ouders betrekken. Hierdoor wordt
de sociale betrokkenheid vergroot, zodat
het dorp achter de school gaat staan.
Visie
De kern van de visie van de Heihorst is dat
de school gedragen wordt door het dorp.
Iedereen doet daaraan mee: verenigingen,
kinderen en ouders. En als je iets in
Heibloem gedaan wilt hebben, is de bereidheid daartoe erg groot. Er is hierdoor
sprake van betrokkenheid, een sociale
bodem en kleine klassen dankzij de kleinescholentoeslag. Ook wordt extra energie
in passend onderwijs gestoken. Budgetten
gaan naar de werkvloer. Over de laatste
jaren is de aantrekkingskracht van de
Heihorst ook gegroeid, er zijn nieuwe leerlingen uit het omliggende buitengebied
gekomen, die voorheen naar andere, grotere scholen gingen. Een te grote school
heeft immers ook nadelen. De ouders van
nu shoppen meer onder het mom van:
“wat heeft de school mijn kind te bieden?”,
waarbij kleinschaligheid een voordeel
kan zijn. Er is in ieder geval geen sprake
meer van een automatische keuze voor de
dichtstbijzijnde school.

Project ‘Ons Heibloem’
De afgelopen tijd zijn er intensieve
gesprekken tussen de gemeenschapsraad
(dorpsraad), gemeente en schoolbestuur
geweest t.a.v. de toekomst van de school
en de samenwerking met het dorp.
Hieruit is onder andere het project
‘Ons Heibloem’ ontstaan. Hieraan is in
2016 8 tot 10 weken door de kinderen
aan gewerkt. Dit heeft o.a. het boekje
‘Heibloem, onze wereld’ en een kunstwerk
opgeleverd. Het project had tot doel
kinderen meer over het dorp te leren en
dorp en school weer meer naar elkaar te
brengen. Er is gestart met een brainstorm
met de kinderen uit de hogere klassen en
de leerkrachten. Hieruit kwamen diverse
ideeën naar voren, zoals de herkomst van
toponiemen, zoals straatnamen, onderzoeken, maquettes van het dorp bouwen,
foto’s maken op plekken in het dorp op
basis van foto’s van vroeger. De kinderen
gingen vervolgens met mensen in het dorp
in gesprek aan de hand van interviews.
Hierdoor komen verhalen op gang,
worden anekdotes doorverteld en ontstaat
binding tussen generaties. De heemkundevereniging was hierbij actief betrokken.

Mensen komen makkelijker in de school
(o.a. de bieb zit nu in de school), er worden
gezamenlijk pannenkoeken gebakken,
ouderen vertellen aan de hand van oude
foto’s over vroeger en kinderen gaan met
fototoestel aan de slag om het dorp van nu
vast te leggen.
Voorheen was de Heihorst een heel gesloten schooltje, nu is er veel meer inloop.
Dit gaat niet vanzelf, zeker senioren
moesten in het begin echt een drempel
over. Je moet er als school daarom veel
energie in steken (o.a. overleggen met
bibliotheek, gemeenschapsraad en verenigingen). De verantwoordelijkheid voor de
leerkrachten gaat hiermee verder dan van
9 tot 5. Het project wordt breed erkend.
Afgelopen januari leverde het de school en
het dorp zelfs de Limburgse onderwijsprijs
2015-2017 op. Daarbij heeft de school
een prijs van € 1.500 ontvangen om vrij te
besteden.
Samenwerking
Het initiatief tot samenwerking lag bij de
gemeenschapsraad, maar de school doet
actief mee. Zo werden de Koningsspelen
eerst door de leerkrachten zelf georganiseerd, nu doen de verenigingen mee.
De verenigingen waren, net als de school,
eerst ook naar binnen gericht, maar geven
nu lessen en clinics aan de leerlingen.
Ouders ontvangen ook periodiek een
nieuwsbrief en zijn nu bewuster met het
bestaansrecht van de school bezig.
Een dorp beseft vaak (te) laat wat de
impact is van het verdwijnen van de
school. Zolang een school levensvatbaar is,

Feiten en cijfers over basisschool
de Heihorst:
- Er zitten 70 leerlingen op school;
- De Heihorst heeft 9 leerkrachten,
1 conciërge, 1 administratieve kracht
en 1 directeur - allemaal parttime;
- De school maakt onderdeel uit van
Scholenkoepel SPOLT, waar nog
14 andere basisscholen in de gemeente
Leudal en 1 speciale school in de gemeente Maasgouw bij zijn aangesloten;
- De Heihorst maakt gebruik van de
landelijke kleinescholentoeslag.
Dit is een toeslag voor scholen met
minder dan 145 leerlingen;
- De meerjarenbegroting voor de school
is, ondanks het kleinere aantal leerlingen, toch gemakkelijk sluitend te
krijgen. Zo wordt de ICT en de overhead
door de scholenkoepel geregeld.
De enige rol die SPOLT als koepel speelt
in de begroting, is het budget voor
passend onderwijs. De rest komt
rechtstreeks binnen n.a.v. het aantal
leerlingen op school. Het aantal leerlingen geeft recht op een bepaald
aantal lokalen en daarmee een bepaald
maximumbudget voor onderhoud van de
school. Daarnaast ontvangt een school
een leerlingenbijdrage. Dit is € 5.500
tot € 6.000 op jaarbasis per leerling;
- In de gemeente Leudal is vanwege de
grote oppervlakte in verhouding tot het
aantal inwoners, sprake van een lage
opheffingsnorm 60 kinderen per school;
- In vergelijking met Heibloem zitten in
de omliggende dorpen Neer 300 leerlingen op school en in Meijel bijna 600.

dien je er volgens Tjeu Scheepers alles aan
te doen deze open te houden. Als kleine
school is Heibloem financieel onafhankelijk en heeft een sluitende begroting, mede
dankzij de kleinescholentoeslag (zie kader).
De school maakt echter niet actief reclame,
om te voorkomen dat scholen in de buurt
elkaar leerlingen gaan afvangen.
Financiering
Het project ‘Os Heibloem’ is vanuit het
programma voor cultuur, drama en dans
op school ontstaan. Vanuit school was er
een budget van € 750 beschikbaar.
Het project was uiteindelijk te realiseren
door onder andere fondsenwerving en
bijdragen van Rabobank, gemeente en
provincie. Het opzetten en realiseren van
dit soort projecten vraagt ook een bepaalde
betrokken houding vanuit de schooldirecteur. Hij/zij is meer dan alleen manager;
er dient immers een goed projectplan aan
ten grondslag te liggen, wat gekenmerkt
wordt door een actieve houding vanuit
school en het inschakelen van lokale
partners in plaats van externen.
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Maatschappelijke ontwikkelingen
Het project ‘Ons Heibloem’ staat natuurlijk
niet op zichzelf. Tegenwoordig verschuift
de ouderparticipatie steeds meer naar de
grootouders (vroeg gepensioneerden),
aangezien de ouders vaak beiden overdag
werken. Zo werken kinderen, leerkrachten
en (groot)ouders in Heibloem gezamenlijk
in de schooltuin. Op deze manier ontstaan
er ook meer contacten tussen ouderen en
kinderen en neemt de betrokkenheid toe.
Het schoolgebouw zelf dateert uit 1952,
dus ook met het energiegebruik dient slim
te worden omgegaan om onnodige kosten
te besparen. Ook is belangrijk om het
onderhoud op orde te houden, immers zit
nu ook het onderhoud van de buitenzijde
van het schoolpand onder de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur.
Extra inkomsten kunnen gegenereerd
worden door verhuur, bijvoorbeeld aan
een kinderdagverblijf. Daarbij is het
gebouw in compartimenten gesplitst,
zodat het niet in zijn geheel moet worden
verwarmd. Wel dien je er rekening mee
te houden dat je bij extra inkomsten je
natuurlijk ook extra uitgaven maakt.
Overigens is er bij het verhuren van
ruimtes beslist géén concurrentie met het
gemeenschapshuis ‘De Klokkenstoel’.
Er is juist een gym- en speelruimte voor de
kleuters van de school. Daarnaast gymmen
de oudere leerlingen in de gymzaal van de
Widdonck (school voor speciaal onderwijs). Voor behoud van de school in de
komende 10 tot 15 jaar is ook woningbouw
nodig. Mensen willen graag in Heibloem
blijven wonen, maar dan moeten er wel
betaalbare woningen zijn. Een werkgroepje
vanuit de Gemeenschapsraad is hiermee
bezig. De ontgroening zet immers door.
Wellicht kunnen er ook nog meer activiteiten binnen de school ontplooid worden.
Er is al samenwerking, maar er kan nog

meer. Denk aan koken met ouderen in
het huiskamerproject, tuintjesonderhoud.
Samenwerking is ook weleens lastig.
De wil moet er van 2 kanten zijn.
Verenigingen zijn het niet gewend en
schooldirecties zijn huiverig; ze vinden
het vaak tijdverspilling en lastig.
Deze activiteiten moet je echter niet zien
als ‘extra’, maar moet je inbedden in
het reguliere programma. Denk aan een
harmonie die muzieklessen verzorgt of het
maken van ornamenten voor een dorpsevenement tijdens een les handenarbeid.
Ouders komen massaal helpen. En zo krijg
je als school mensen van de harmonie
binnen.
Werkdruk
Hoe staat de samenwerking met het dorp
in verhouding tot de veel aangehaalde
werkdruk in het basisonderwijs? Tjeu:
“Iemand die vol overgave ergens aan
werkt, merkt het niet. De school heeft een
taakbeleid, waarin staat welke activiteiten
standaard in het programma zijn opgenomen, om zo een jaarlijks terugkerende
discussie t.a.v. deze activiteiten te voorkomen. Werkdruk wordt vaak aangehaald,
maar leerkrachten willen soms ook gewoon te veel zelf doen. Er is veel hulp
te krijgen, als je er maar actief naar zoekt.
Als school moet je jezelf daarbij ook
kwetsbaar durven opstellen en ruimte
geven voor opbouwende kritiek.
De openheid van de school is belangrijk.”
Experimenteren met nieuwe
onderwijsvormen
De Heihorst heeft vanaf groep 5 voor
bepaalde vakgebieden (rekenen, taal,
spelling) en dagdelen tabletonderwijs
ingevoerd. Hierdoor verschuiven voor leraren de taken. In plaats van het nakijkwerk
komt het plannen en voorbereiden van het

onderwijs gericht op de toekomst.
Kinderen opvoeden in de huidige maatschappij betekent ze voorbereiden op
beroepen die we nu nog niet eens kennen.
Basisvaardigheden als ondernemingszin
en kritisch denken worden immers steeds
belangrijker, naast meer projectmatig
werken. Laat de leerlingen maar onderzoeken en presenteren aan anderen en
kritisch zijn. Kinderen leren zichzelf heel
veel! Daar moet je de leerkrachten in meenemen, maar wel de menselijke maat aanhouden en de leerkrachten de tijd geven
om hierin mee te gaan. Dit bekent voor
leerkrachten vaak loslaten. Kinderen zijn nu
meer zelfstandig en leren veel van buiten
de school. Dit betekent inspelen op de
capaciteiten en talenten van de kinderen;
sommigen weten over bijvoorbeeld
PowerPoint immers meer dan de leerkracht.
Geef ze een opdracht en laat ze aan de
slag gaan, in plaats van starten met de
(saaie) klassieke uitleg. Kijk meer naar het
individu dan (alleen) naar het collectief.
Tjeu Scheepers benoemt tenslotte nog
een voor hem belangrijk aandachtspunt:
De jeugd van tegenwoordig is niet meer
zo gewend om buiten te ontdekken en te
experimenteren, waardoor je ook nog
eens een hele ‘binnen’ generatie krijgt.
Kinderen moeten zelf weerstand oproepen,
nu zijn vooral de volwassenen vaak te
voorzichtig. Risicobeheersing is namelijk
niet mogelijk op ieder moment op elke plek.
Rol voor de VKKL
Binnen het thema ‘samenwerking dorp
en school’ zijn bewonersorganisaties
vaak zoekende naar hun rol. De VKKL kan
dorpsraden ondersteunen wat betreft
mogelijkheden van samenwerking aan de
hand van praktijkvoorbeelden. Daarnaast
kan zij als verbinder kennis en informatie
aanreiken.

Nederland zorgt voor elkaar

4 Landelijk netwerk burgerinitiatieven
Nederland staat voor een enorme uitdaging
om de zorg voor haar inwoners op een
duurzame manier te organiseren, denk
alleen maar aan de toenemende groep
ouderen. Hiervoor is meer nodig dan
professionele ondersteuning vanuit de
overheid. Ook kunnen we dit niet alleen
overlaten aan mantelzorgers. Een deel van
hen is nu al overbelast. We moeten weer
toe naar een betrokken samenleving,
sociale samenhang binnen wijken en
dorpen, buren die elkaar helpen en ondersteunen. Gelukkig gebeurt dat ook.
De lokale bewonersinitiatieven komen
overal als paddenstoelen uit de grond.
Zorgcoöperaties, zorgcollectieven, noaberzorgpunten of stadsdorpen, hoe ze zichzelf
ook noemen, actieve burgers nemen weer
het heft in eigen hand en gaan de zorg en
ondersteuning organiseren voor hun buurtof dorpsgenoten. De positieve effecten
van deze beweging zijn in potentie enorm:
burgerinitiatieven kunnen naar verwachting meer kwaliteit van welzijn, woon- en
zorgvoorzieningen leveren tegen lagere
kosten, gebaseerd op een nieuwe vorm
van gemeenschapszin en het aanspreken
van een groot verborgen potentieel van
vrijwilligers. Begin 2016 heeft een aantal
van hen het initiatief genomen tot het oprichten van een landelijk netwerk voor bewonersinitiatieven in het sociale domein.
Dit netwerk heeft de naam Nederland
Zorgt Voor Elkaar (NLZVE) gekregen.
Maar het gaat niet vanzelf: initiatieven
hebben behoefte aan een emancipatiebeweging, met als doel dat zij door de
‘systeemwereld’ als volwaardige partners
worden behandeld.
In een brief die net voor het zomerreces
naar de Tweede Kamer is verzonden,
heeft demissionair staatssecretaris

Martin van Rijn aangekondigd dat het landelijk netwerk van burgerinitiatieven in zorg
en welzijn ‘Nederland zorgt voor Elkaar’
(NLZVE) op pad gaat om een ‘verkennerstocht’ door het hele land te houden.
Voortbordurend op het in 2016 verschenen
onderzoeksrapport van Movisie en Vilans
‘Wat Knelt?’ is het doel van de verkennerstocht om lokaal knelpunten te inventariseren die burgerinitiatieven ervaren. Ook
worden onderling ervaringen uitgewisseld,
successen en dromen gedeeld en knelpunten zoveel mogelijk direct samen opgelost.
Op basis van de verkenning wordt, in
nauwe samenspraak met het ministerie
van VWS en andere stakeholders, een
actieagenda opgesteld. De staatssecretaris geeft in de brief aan dat het van belang
is dat de op stellen actieagenda kan
rekenen op voldoende steun en draagvlak
van vertegenwoordigers van burgerinitiatieven; daarom wil hij NLZVE voldoende
tijd en ruimte geven om te komen met een
dergelijke agenda. De actieagenda moet in
mei 2018 gereed zijn.
Het landelijke idee om verkenners op pad
te sturen, komt uit Limburg. In juni presenteerden zes onafhankelijke verkenners hun
resultaten van hun tocht in een magazine
dat te downloaden is van de website
www.devereniginglimburg.nl. Zij hebben
met heel veel initiatiefnemers gesproken
over wat goed gaat, maar zeker ook over
wat knelt. De initiatieven zijn terug te
vinden op www.parelkaartlimburg.nl.
Op basis van deze inventarisatie samen
met aanwezige kennis binnen VKKL en
in het bijzonder het project ‘Knooppunt
zorgen voor elkaar’ gaan we verder. Hoe
en op welke manier wordt de komende
maanden duidelijk.

De Limburgse verkenners benoemden 15
gouden tips voor burgerinitiatieven. Deze
willen wij u niet onthouden:
1. Slimme verbindingen en het inzetten
van talent uit het dorp of de wijk is vele
malen beter en krachtiger dan alles zelf
willen doen.
2. De meest krachtige vorm van communicatie is aanbellen, voorstellen en koffie
drinken.
3. Houd je organisatie zo plat mogelijk.
4. Neem de tijd, zeker in contact met
bewoners.
5. Onderzoek eerst goed van wie het terrein is waar je iets wil beginnen.
6. Wees altijd enthousiast, opportunistisch en positief naar alle betrokkenen.
Hoe moeilijk dat soms ook kan zijn
(want dat gaat het zijn!).
7. Borg je onafhankelijkheid.
8. De onafhankelijkheid is goud waard,
maar zoek wel naar oliemannetjes; ambassadeurs van partnerorganisaties.
9. Laat je niet verleiden tot het kiezen
van een kant bij reeds lang lopende
conflicten voordat er sprake van het
burgerinitiatief was.
10. Het tempo van een gemeente is anders
dan het tempo van bewoners. Reageer
je niet af. Dat is negatieve energie en
vaak willen medewerkers ook anders,
maar mogen ze dat niet.
11. Vier elk succes, hoe klein ook. Herken
het, benoem het.
12. Maak jezelf mede-probleemeigenaar
en benader de uitdaging ook op die
manier.
13. Leg sterk de focus op de direct omwonenden en zorg dat je in die groep ook
een oliemannetje of -vrouwtje vindt.
14. Maak een wethouder ambassadeur van
je initiatief. Dat zorgt voor extra olie in
de machine die gemeente heet.
15. Je hebt nog nooit zoveel werkplekken
kunnen hebben. Vergeet het bureau
maar. Ben steeds onderweg en zichtbaar.
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Voormalig schoolgebouw in Castenray

Samengaan basisscholen
Castenray en Oirlo:

Hoe een scholenfusie de samenwerking
tussen 2 buurdorpen illustreert
De redactie spreekt met John Geerts,
lid van dorpsraad Castenray en actief in
de werkgroep die de scholenfusie begeleidde. Het onderstaande artikel is een
bewerkte versie van het interview dat met
hem gehouden is.
Aanloop naar de fusie
Rond 2010 was er in Castenray al sprake
van een schoolstrijd voor het behoud van
een kleine school (De Stek) met minder
dan 50 leerlingen. Destijds is tussen SPOV
(de scholenkoepel), gemeente Venray en
het gezamenlijke dorpsradenoverleg van
alle Venrayse kerkdorpen een kleine
scholen convenant getekend. In dit convenant werden ieders verantwoordelijkheden
benoemd met betrekking tot het in stand
houden van het basisonderwijs (scholen
met minder dan 100 leerlingen) in de
kleine kernen. Daarin stond onder meer
dat meer dan 50 leerlingen als minimumaantal op een basisschool een voorwaarde
was om de school open te houden.
Castenray voldeed hier nog wel aan, maar
het was voorzienbaar dat dat op termijn zou
veranderen als gevolg van de ontgroening
in het dorp. De ouderraad zag in dat het

dalende leerlingenaantal voor problemen
ging zorgen en SPOV had belang bij een
fusie met de school in het buurdorp Oirlo.
Toch kwam een fusie er toen niet van.
5 jaar later (2015) was er een nieuwe
realiteit ontstaan: het leerlingenaantal op
de basisschool in buurdorp Oirlo liep óók
terug. Als er niet ingegrepen zou worden,
zou ook de school in Oirlo op de langere
termijn wel eens kunnen verdwijnen.
Dit besef leidde ertoe dat er nu 2 partijen
waren die baat hadden bij samenwerking.
Schoolbestuur, ouders en beide scholen
kozen ditmaal voor een andere tactiek:
meer gericht op samenwerking. De noodzaak was reeds aanwezig gezien het
dalende leerlingenaantal in beide dorpen.
Men wilde bewust géén slachtofferrol, maar
eigen inbreng van alle betrokkenen, wat
uiteindelijk stapsgewijs leidde tot een fusie.
Het fusieproces
Alle betrokkenen dienden van de noodzaak
tot samengaan doordrongen te worden.
In beide dorpen was deze noodzaak,
als gevolg van de sterk dalende leerlingenaantallen, duidelijk aanwezig. Als eerste
stap werd een gezamenlijke werkgroep

(uit beide dorpen) van betrokken ouders,
schooldirecteur en dorpsraadleden gevormd, die startte met verkenningen: wat
speelt er? Wat is er mogelijk? Wat zijn onze
opties? Met de uitkomsten en eerste ideeën
heeft deze werkgroep een eerste openbare
vergadering georganiseerd, waarin de
bewoners op de hoogte werden gebracht
van de noodzaak van de samenwerking.
Ook konden hier de mensen hun angsten
ventileren richting het samengaan van de
school. Op neutraal terrein - de reeds
gefuseerde voetbalclub - werd vervolgens,
toen de tijd daarvoor rijp was, met beide
dorpen gezamenlijk vergaderd. Hier presenteerden beide ouderraden het gezamenlijke
fusievoorstel. Vervolgens kwam de fusie
tot stand omdat, gezien de historie van
beide dorpen, het sentiment overwonnen
werd. Oirlo en Castenray kenden natuurlijk
zoals vele buurdorpen de nodige rivaliteit,
maar doordat in 2001 beide voetbalclubs
al zijn samengegaan, lag er een goede
basis voor samenwerking gebaseerd op
wederzijds vertrouwen. Dit is gedurende
het hele proces continue als voorbeeld aangehaald. Een bepaald stukje verlies is nou
eenmaal onvermijdelijk om meer winst te
kunnen behalen. Eerst verlies, dan winst.
Geen samenwerking staat gelijk aan dood
achterblijven. Een harde, maar realistische
boodschap. Andere factoren die positief
aan het proces bijdroegen: de ouderverenigingen hadden de noodzaak tot samenwerking snel door, de scholen waren van
dezelfde gezindte en dezelfde koepel en
er was al een gezamenlijke directeur voor
beide scholen, waardoor deze snel bereid
waren tot samenwerking.
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Gezamenlijke sportvereniging SVOC’01

Toen het besluit tot fusie eenmaal was
genomen, werden de discussies schoolinhoudelijk (grootte van de klassen, onderwijsmethodieken, etc.). Wat langer duurde
was de discussie over de locatie. Het
schoolgebouw in Castenray was kleiner,
maar bouwtechnisch beter, dat in Oirlo
groter, maar meer gedateerd. Gestreefd
werd naar een nieuw te bouwen schoolgebouw tussen beide dorpen in, grenzend
aan het gezamenlijke sportpark. Dit bleek
echter financieel, milieutechnisch en planologisch niet haalbaar.

Achtergrond samengaan scholen
Castenray en Oirlo
Zowel Oirlo (1200 inwoners) als Castenray
(800 inwoners) zijn kerkdorpen van de gemeente Venray. Tot in 2015 had ieder dorp
zijn eigen school, De Heilige Mariaschool
Oirlo en De Stek Castenray. Per 1 september
2015 zijn deze gefuseerd tot basisschool
Eigenwijs, gevestigd in het schoolgebouw
in Oirlo. Tussen beide dorpen bestonden al
de nodige samenwerkingsverbanden.
Zo is er vanaf 2001 een gezamenlijke sportvereniging waar voetbal, korfbal en tennis
is ondergebracht. Hierdoor was het voor
betrokken partijen als scholen, ouders,
kinderen, dorpsraden, schoolbestuur en
gemeente makkelijker te refereren aan bestaande goede ervaringen met onderlinge
samenwerking. Inmiddels werken ook de
dorpsraden samen, zijn de ondernemersverenigingen nader tot elkaar gekomen en
is er verregaande samenwerking tussen
allerlei verenigingen uit beide dorpen.

Gevolgen van de fusie: een nieuwe
school en genomen maatregelen
De nieuwe school in Oirlo is qua opzet
dezelfde als de oude. Vanaf het begin
was er gezamenlijke inbreng, waardoor
beide dorpen zich herkennen in de nieuwe
school. Er werd gekozen voor een nieuwe
naam - Basisschool ‘Eigenwijs’ - en nieuwe
schoolregels. Hierdoor werd er samen een
nieuw begin gemaakt en een gezamenlijk
gevoel gecreëerd.
Er is ook gekeken naar te nemen maatregelen gezien de locatie van de nieuwe
school. Zo moest bijvoorbeeld een weg
worden afgesloten, waardoor de fietsroute
van Castenray naar Oirlo kon worden aangepast. De gemeente Venray is daar faciliterend in geweest. De verkeersveiligheid
is uiteindelijk het grootste item geweest.
Kinderen uit Castenray moesten immers
opeens gaan fietsen, terwijl ze altijd te
voet door hun ouders gebracht werden.
Dit is door de ouders zelf praktisch opgelost: tot een bepaalde leeftijd fietsen
de ouders mee of brengen ze weg met de
auto. Angsten en aannames blijken mee te
vallen: in de praktijk nemen de leerlingen
het verkeer serieus en fietsen ze niet met
z’n zessen langs elkaar. Aannames spelen
vooraf wel een rol, maar worden zo in de
praktijk getackeld.
Samenwerking in Oirlo en Castenray
anno 2017: voortschrijdend inzicht bij de
verenigingen
De leerlingen uit beide dorpen zijn
vriendjes van elkaar geworden, of waren
het al via de sportclub. Voor hen maakt het
echt helemaal niks uit. De afstand tussen
beide dorpen is nog geen 3 kilometer,

waardoor dit goed te fietsen is. De samenwerking tussen de dorpen gaat nu steeds
verder, zo werken ook de fanfares en de
carnavalsverenigingen samen door elkaar
te versterken en onderling uit te helpen.
Sentimenten spelen nauwelijks nog en
de meeste mensen staan positief tegenover samenwerking. Ook de dorpsraden
blijven de boodschap van samenwerking
benadrukken: in deze tijd van verlies (van
inwoners en voorzieningen) heb je elkaar
hard nodig. Geen van beide dorpen heeft
er baat bij alles naar één kant te trekken.
Dit bewustzijn is in beide dorpen aanwezig.
Zo zijn er inmiddels vanuit beide dorpsraden
5 bovendorpse commissies opgestart die
zich bezig houden met zaken als woningbouw en verkeerspunten. Op meerdere
vlakken wordt zo het voortouw genomen
richting een toekomst gebaseerd op
steeds intensievere samenwerking.
Op lange termijn gaan waarschijnlijk
vrijwel alle verenigingen van beide dorpen
samen; dit scenario bleek tijdens een
recente verenigingsavond behoorlijk
realistisch. De jeugd smelt immers al
samen. Dit heeft gevolgen voor de opzet
van de verenigingen: jeugdafdelingen
worden samen georganiseerd, zoals bij
de fanfares. De verenigingen verleggen
hun focus. Die was eerst gericht op de
Castenrayse kinderen van een bepaalde
leeftijd. Nu is die veel breder en worden
er door de verenigingen ook activiteiten
georganiseerd waarbij de Oirlose jeugd
wordt betrokken, zoals de wandelvierdaagse of Rollebol (een regionale spellendag). In de praktijk is er geen vereniging
meer die niet samenwerkt.

Bewustwordingsproces nieuwe
werkelijkheid
In de praktijk van de fusie gingen zaken
uiteindelijk vanzelf en losten zichzelf op.
De angst om voorzieningen en andere
verworvenheden als dorp te verliezen,
waarbij de natuurlijke reactie is om te
gaan ‘graaien, eisen stellen en claimen’,
speelde in het begin een grote rol.
Bij het verlies van de school dreig je
immers vanuit een slachtofferrol met een
vernauwde blik te gaan kijken, waardoor
je allerlei niet haalbare eisen gaat stellen.
Alhoewel je deze angst serieus moet
nemen, zijn dit eigenlijk belemmerende
gedachtes. Het is belangrijk om iemand in
de werkgroep te hebben, die je heel bewust
wijst op deze vermeende slachtofferrol,
je daaruit kan halen en daarmee juist de
focus blijft leggen op de gezamenlijke
winstkansen. Voor Castenray was er immers
geen alternatief; de school zou hoe dan
ook niet levensvatbaar blijven. Dus als je
als werkgroep, als dorp op tijd bereid bent
om te kijken naar de winstmogelijkheden,
kun je nog een rol spelen. Als er geen
school meer is, heb je ook geen positie
meer binnen een samenwerking. Daar moet
je niet te moeilijk over gaan doen: zie het
perspectief, de winstmogelijkheden en
blijf mensen daar continue op wijzen.
Procesondersteuning tijdens het
fusietraject
De werkgroep had een aantal goede
mensen in huis die feeling hadden voor
het op de juiste manier voeren van de
contacten met het dorp. Hiervan vormde
het masseren en bijstellen van meningen
van bewoners t.a.v. het fusieproces een
groot onderdeel.
Achteraf gezien is dit door de werkgroep
goed aangepakt. De werkgroep had wel
meer behoefte gehad aan ondersteuning
in de contacten met de gemeente.
Daar stonden ze 1-0 achter omdat ze
niet wisten hoe het in het gemeentehuis
‘werkt’. De gemeentelijke gebiedsgerichte
werker was wel bekend, maar daarbuiten
was de gemeente en de regelgeving
onbekend terrein, ook voor de Castenrayse
dorpsraad. Als werkgroep- en dorpsraadleden moest men bovendien wennen aan
het ‘spel’ in verkiezingstijd. Er was wel de
nodige aandacht vanuit de politiek, maar
dit leverde te weinig resultaat. De kreten
‘burgerinitiatief’ en ‘eigenaarschap vanuit
de burgers’ die vanuit de politiek werden
geroepen, vielen tegen in de praktijk.
Daardoor kreeg de werkgroep niet alle
medewerking waarop ze hadden gehoopt.
Deze ervaring leerde dat als je als dorp de
weg kent en weet hoe het spelletje werkt,
je makkelijker opereert.

Invulling van het voormalige schoolpand
Vanuit het dorp zijn er de laatste 2 jaren
een aantal initiatieven bij de gemeente
neergelegd voor een herbestemming van
het leegstaande schoolgebouw.
Echter, doordat de samenwerking met de
gemeente lastig is, komt initiatief moeilijk
van de grond. Er is onduidelijkheid over
de kosten en de bestemming. Bovendien
is er sprake van een beslissingsvacuüm.
De gemeente redeneert immers dat als zij
het pand voor 1 euro aan de gemeenschap
geeft, dadelijk de andere dorpen hun panden ook voor 1 euro willen aankopen.
Tenslotte heeft deze herbestemming voor
de gemeente geen prioriteit. Door deze
combinatie van factoren loop je als burgerinitiatief tegen een muur op. De faciliterende rol van de gemeente is zeer belangrijk in dit proces en zeker voor mensen
die geen directe ingangen in de politiek
hebben. Het uiteindelijke resultaat tot
nu toe is dat er nog steeds plannen voor
herbestemming op de plank liggen en het
voormalige schoolgebouw nu al 2 jaar
antikraak bewoond wordt, waarbij er wel
sprake is van kleinschalig ondernemerschap.
Welke vragen liggen nu nog open?
De school heeft voor de eerste 5 jaren
vanaf de gezamenlijke start de nodige
fusiegelden liggen, daardoor heeft ze de
transitie goed kunnen inkleden; ze zat o.a.
ruim in de leraren. Nu komt de afbouwfase, en daarmee komen de combiklassen
weer. Hoe het daarna verder gaat…?
Verder telt de school nu 145 leerlingen,
maar het leerlingenaantal daalt nog
steeds. Door de afbouw en de krimp zijn
er nu weer combinatieklassen gevormd,
hoe vul je die in?
Zeggenschap ouders
Na veel discussie vooraf is het continue
rooster (in de middagpauze blijven kinderen
op school) ingevoerd. En niemand die er
achteraf van baalt, zeker voor Castenray
is dit een goede oplossing. Het gros van
de ouders is er gelukkig mee, de rest
heeft het geaccepteerd. Deze maatregel
werkte bevrijdend: uiteindelijk waren het
de ouders die beslissen. Je bent immers
vrij om de school van je kind te kiezen.
Het is ook belangrijk om ouders die positie
te geven. Geef ze medeverantwoordelijkheid voor de gekozen oplossing, dit zorgt
voor eigenaarschap en haalt het sentiment
eraf. Waardoor de focus niet op het verlies
komt te liggen, maar op de gezamenlijke
winst. Zo stemden alle ouders ermee in
de kinderen in Oirlo naar school te laten
gaan, in plaats van naar buurdorpen als
Horst en Leunen. Let daarbij op dat je als
initiatiefnemer niet teveel in 1 keer wilt.
De jeugd bedenkt het over 10 jaar zelf wel.
Je hoeft ook niet alles in een keer op te
lossen.

Zoals gezegd zaten de ouders in het begin
in een slachtofferrol. Langzaam bewoog
dit naar het accepteren van het feit dat de
school op termijn weggaat, en uiteindelijk
kwam het besef dat je als ouder zelf de
mogelijkheden hebt om een rol te spelen
in de beste oplossing. En die oplossing
kan een andere zijn dan je zelf vooraf had
bedacht. Zo wilde men eerst een school in
het midden van beide dorpen, maar is men
in Castenray nu toch tevreden over het
resultaat.
Het zien van beren op de weg leidt daarbij
tot het versterken van elkaar. Zet bijvoorbeeld 10 ouders bij elkaar, waarvan er
2 hard schreeuwen en het is al bijna een
verloren strijd om uit de slachtofferrol te
komen. Terwijl je 1 op 1 heel goed met de
mensen kunt spreken en hen met goede
argumenten kunt overtuigen. Meteen de
mond snoeren werkt in een grote groep
vaak het beste: ‘We begrijpen jullie angst,
maar dit zijn de feiten. En nu vooruit.’

Goh, samenwerken met de buren…
hoe pakken we dat aan?
1. Start een werkgroep bestaande uit
mensen die binding hebben met het
dorp en die ook strategisch kunnen
handelen naar de lange termijn;
2. Doordring betrokkenen (ouders, verenigingen) van de noodzaak of meerwaarde
van samenwerking, dan wel fusie met
de buren. Wacht daarbij niet tot het
water je aan de lippen staat, er dient
voldoende ruimte en tijd te zijn voor het
voorbereidende proces;
3. Zoek naar een gemeenschappelijke
deler of gezamenlijke successen met
de beoogde fusiepartner, het buurdorp.
In dit voorbeeld is dat de gemeenschappelijke sportclub. Een gemeenschappelijke deler schept een noodzakelijke vertrouwensband, geeft aan
dat beide kunnen samenwerken en kan
historische sentimenten overwinnen;
4. Ga met een open houding en op basis
van gelijkwaardigheid de gesprekken
met de buren aan. Kruip niet in een
slachtofferrol en waak ervoor te denken
vanuit de opvatting ‘What’s in it for me?’;
5. Neem je verlies en focus op de gezamenlijke winst. Blijf kansen benadrukken en
hou het verhaal positief;
6. Communiceer gedurende het hele proces
intensief met alle betrokkenen, probeer
iedereen mee te nemen in de te zetten
stappen. Maak mensen mede verantwoordelijk voor het proces, zodat ze zich
ook eigenaar van de nieuwe werkelijkheid gaan voelen. In dit voorbeeld zijn
dat vooral de ouders geweest.

7

Kort nieuws
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Algemene Leden Vergaderingen
VKKL & Spirato

Voorafgaand aan de inspiratiebijeenkomst
vond voor zowel VKKL als Spirato de
Algemene Leden Vergadering plaats.
Tijdens deze ALV’s werden 2 belangrijke
zaken gemeld: enerzijds hebben VKKL en
Spirato het voornemen om in de loop van
2018 als gefuseerde vereniging samen
verder te gaan. Hiertoe zal in het voorjaar
van 2018 een aparte Ledenvergadering
worden georganiseerd; de leden van VKKL
en Spirato beslissen hier immers over.

Weg afgesloten voor fietsroute jeugd
Castenray
- vervolg van pagina 7 Laat de jeugd samenwerken, de rest komt
vanzelf. Je kunt wel met 2 dorpen vasthouden aan je eigen fanfare, maar op een
bepaald moment is daar de wens niet
meer. Je kunt wel je eigen voetbalvereniging
overeind houden met 9 spelers en 2 leenspelers in de D1, maar een aantal hebben
minder talent en drie voelen zich te goed
voor het team. Dan kun je beter samen
met het buurdorp iedereen op zijn eigen
niveau laten spelen. Op eigen niveau zijn
ook de verenigingen zich aan het ontwikkelen: vanuit kansen beredeneren,
dat gaat nu eenmaal gepaard met een
stukje verlies. Er komen nog steeds jonge
mensen in het dorp wonen, ondanks dat
er geen school meer is. Er zijn nog steeds
bouwkavels en fietsen naar het buurdorp
is geen probleem. En de huizenprijzen
wijken niet af. Dit waren vooraf allemaal
aannames om een fusie te kunnen tegengaan. Daardoor zie je alleen nog de
problemen en de gevolgen, niet de kansen.
De aantrekkelijke woonomgeving blijft.
Ontgroening is er wel, maar die was er
vóór het samengaan van de school ook al.
Tot slot
De fusie en de zaken daaromheen zijn nu
geen onderwerpen meer die de dagelijkse
praktijk beheersen. Er is steeds meer
sprake van kruisbestuiving tussen beide
dorpen met de school als hub: zo leidt het
gezamenlijk pannenkoeken bakken in
Oirlo met de kermis tot méér ontmoeting
tussen beide dorpen en gaan bewoners
naar elkaars kermissen. Dit was vroeger
vóór het samengaan van de scholen niet
het geval.

De ondernemersverenigingen werken nu
ook intensief samen. Hieruit komen gezamenlijke projecten (o.a. braderie) voort.
Daardoor ontmoeten mensen elkaar vaker.
Het naar elkaar toegroeien is begonnen bij
de dorpsraden, daar is het initiatief voor
samenwerking genomen. Zij zijn nadrukkelijk bij elkaar gekomen en hebben de
toekomstsituatie geschetst. Van daaruit
zijn meerdere gezamenlijke commissies
gestart (o.a. school, bouwgrond, verkeer).
Op meerdere fronten wordt toenadering
gezocht om gezamenlijke doelen na te
streven.
Zoek een gemeenschappelijke deler.
Kijk of samenwerking breder opgezet kan
worden, niet alleen op de school toespitsen, maar ook de verenigingen meenemen. Dit versterkt en ondersteunt elkaar.
De school is eerste signaal voor een
grotere boodschap:
Als het met de school slecht gaat, gaat
het ook slecht met de jeugdafdeling van
de voetbalclub, de fanfare en het jeugdwerk. Voor verenigingen is een geslaagde
schoolintegratie cruciaal. Als de schoolfusie mislukt, kijken de dorpen elkaar
niet meer aan en krijgen de verenigingen
over 5 jaar een probleem. Daarom is het
belangrijk te investeren in een goede
samenwerking.
Gebruikte bronnen:
www.spovenray.nl/page/214/
Kleine+Scholen+Convenant
www.svoc01.nl
www.bseigenwijs.nl/School

Het doel van de samenvoeging is vooral
om de dienstverlening te verhogen en
daarmee meer voor onze leden te kunnen
betekenen. Tevens worden daarmee een
aantal organisatorische zaken opnieuw
ingericht. Ook is voor de samengevoegde
vereniging een kandidaat-voorzitter op
het oog. Dit is Birgit op de Laak, wellicht
bekend als wethouder van de gemeente
Horst aan de Maas.
In de volgende Kleine Kernen Krant komen
we hier zeer uitgebreid op terug. Bovendien ontvangen de leden van VKKL en
Spirato van hun bestuur een brief waarin
e.e.a. nader wordt toegelicht.

Inspiratiebijeenkomst Zuid-Limburg
Op woensdag 11 oktober vond in het ZuidLimburgse Elsloo de halfjaarlijkse inspiratiebijeenkomst plaats, georganiseerd door
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Column
Hup veur waem?
door Pierre Bakkes in ‘t Mofers plat

Oranjefonds en groene buurtprojecten
In samenwerking met IVN en Movisie ontwikkelde het Oranjefonds een praktische
handleiding voor groene buurtprojecten,
die hen kan helpen in de omgang met
vrijwilligers. Op de website
www.oranjefonds.nl/groen-verbindt
is deze gids te vinden. Hierop staan ook
de mogelijkheden beschreven die het
Oranjefonds biedt voor financiering van
groene buurtprojecten.

VKKL, Spirato en Knooppunt Zorgen voor
elkaar Limburg in samenwerking met
gastheer gemeente Stein. De bezoekers
deelden hun kennis, problemen en
ervaringen met elkaar aan de hand van
een zestal thema’s. Onderwerpen die o.a.
aan bod kwamen: het opzetten van een
buurtontmoetingscentrum, het zelf organiseren van vervoer in het dorp (wensauto), de fusie van 4 basisscholen tot één
nieuwe, het LEADER programma ZuidLimburg en de verbouwing van een kerk
tot wijk- en zorgcentrum. Op onze website
www.vkkl.nl kunt u korte samenvattingen
van iedere gesprekstafel terugvinden.

Miensen oet klein plaatse gáón veurein.
Dao hoof nieks boetegewoeans te gebeuren
of det wuuert ouch boetegewoean gevierd.
Is emes kampioen of levert emes ‘n gooj
prestatie, dan is eder klein dörp te klein.
En: es kampioene oet naoberdörper kómme,
dan wuuert det ouch nag bekaldj en stilkes
mitgevierd. E good veurbeeldj: Max, oze
coureur, wuuert door bekans alle Moferter
oppen televisie gevolg. Waat hae presteert,
wuuert duchtig bekaldj. Zien fanclub - die
mit alleman alles volg - besteit oet hieël
get Moferter. Max wuuert op henj gedrage
bie ós.
D’n ieëste kieër det ich zónne kampioen
mitmaakdje, waas ich nag e kindj.
Wullem van Diel waerdje wielrenner,
naeve det hae es smeedsknech de Moferter
wèrkpaerd hoofiezers ónger zat. Hae brach
‘t toet amateur. Wie ‘ne wedstried wo hae in
mitfietsdje euvere Riekswaeg tösse Mofert
en Brach koom, leep half Mofert twieëen-’nen halve kilemaeter haer en trök óm
Wullem in e duchtig peleton zjiemmm langs
te zeen fietse. Twieë keer ‘n half oer loupe,
‘n oer wachte, nag gein menuut sport zeen!
Zjiemmm.
‘Hup Wullem, gaef dich!’ en dergelike
dinger waerdje gesjrieëf. Wullem wón neet,
meh die Moferter hawwen ‘m gezeen.
En Wullem waerdjen op henj gedrage.
Ouch es ‘n èlftal van R.K.S.N.A.
(‘Sport Na Arbeid’; de spotters zagte:
‘Soep Na Aardappelen’) kampioen waas,
waerdje det e dörpsfieës. Det waas ouch
zoea es de fómfaar, de sjötterie of ‘t
trómmelkorps ‘ne pries haw gehaoldj.
Die Moferter hóngen ech aan häör luuj.

Begin sèstiger jaore zoot S.N.A. diek inne
gooj voetballers. ‘t Waas zoea ‘erg’ det me
mit alle gemaak twieë ‘ieëste’ èlftallen op
kós stèlle. Det losdje m’n op dore spelers
veur en nao allemaol ‘n beurt in ‘t ieëste te
gaeve, zoeadet nemes ónkóntent kós waere.
Pietje, ‘nen ajere jónkgezèl, lètterlik krómp
van ‘t boerewerk en daobie graotmager,
waas waal de troewtste S.N.A.-supporter.
Alle èlftalle volgdjen hae mit duchtig te
ropen en ‘aanwiezinge’ te gaeve wie
‘Stank neet te slaope!’ of ‘Links vrieje man!’.
Meistal begós hae mit flink hel ‘Hup S.N.A.!’
te rope. Det koom dan later geregeldj trök.
Ich ging altied kort bie ‘m staon óm meh
nieks van ziene kal te misse.
Meh door die gooj spelers koom ouch de
ieëlenj. ‘t Ieëste en ‘t twieëdje komen inne
zelfdje klas - de ieëste klas óngeraafdeiling
- terech. Det haw waal e veurdeil:
me hoofdje minder te reize. Meh veur
Pietje waas ‘t ‘ne ramp. Veur waem mós
hae zeen: veur ‘t ieëste of ‘t twieëdje?
‘Jóng, help mich èns!’ zag hae taenge mich.
Ich wis ‘t onneet. De ieëste vief menute
vanne wedstried S.N.A.-1 taenge S.N.A.-2
bleef Pietje moesstil. Mer inèns waas hae
droet. De ganse res vanne wedstried reep
hae zien ónvergaetelik ‘Hup veur allebei!’
Pietje! Ich huuer ‘m nag!
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Samenwerken loont!
In toenemende mate ontstaat bij besturen
en beheerders van gemeenschapsaccommodaties de behoefte tot samenwerking.
Deze samenwerking kan op verschillende
manieren vorm krijgen: van enkele keren
per jaar kennis en ervaringen uitwisselen
tot een formele statutaire stichting of
vereniging.
Spirato wordt steeds vaker benaderd met
de vraag om een gemeentelijk overleg van
gemeenschapsaccommodaties te initiëren
en dit -langdurig of incidenteel- te ondersteunen. Deze initiërende of ondersteunende rol vervult Spirato momenteel op
uiteenlopende manieren in de gemeenten
Leudal, Valkenburg, Maastricht en Venlo.
In de gemeenten Leudal en Venlo op
verzoek van de gemeenschapsaccommodaties zelf; in de gemeenten Valkenburg en
Maastricht op verzoek van de gemeente.
In alle gevallen faciliteert de gemeente
de ondersteuning van Spirato door een
collectief lidmaatschap af te sluiten en de
kosten van extra ondersteuning voor haar
rekening te nemen.
Leudal
De gemeenschapsaccommodaties in de
gemeente Leudal hebben zich sinds kort
verenigd in een formeel samenwerkingsverband. Nadat de statuten door alle leden zijn
goedgekeurd, zal na het passeren van de
akte bij de notaris de Vereniging OOG Leudal
een feit zijn. Aan deze geformaliseerde
samenwerking gaat een geschiedenis van
4 jaar vooraf. In 2013 werd door Spirato
voorzichtig gestart met het uitnodigen van
alle besturen/beheerders van de gemeenschapshuizen voor een bijeenkomst.
Als gevolg van de gemeentelijke herindeling
werden de gemeenschapshuizen geconfronteerd met een voorgenomen wijziging van
het gemeentelijk accommodatiebeleid.
Er was immers sprake van vier gemeenten
die voorheen elk een ander beleid hanteerden. Samenvoeging van dit beleid tot één
gemeentelijk accommodatiebeleid bleek
uiterst moeizaam tot stand te komen.
Dat leidde regelmatig tot frustratie en in
het begin was het vooral deze frustratie
die tijdens de gezamenlijke bijeenkomsten
werd gedeeld. Gaandeweg ontstond er
echter ook het besef dat je als collectief
meer invloed kunt uitoefenen dan als
individuele accommodatie en sloten steeds
meer besturen zich bij het overleg aan.

Op dit moment zijn alle zestien gemeenschapsaccommodaties vertegenwoordigd
in OOG Leudal en is een voorlopig bestuur
van vijf personen belast met het vormgeven
van de samenwerking. De gemeente Leudal
is nauw betrokken in dit proces en Spirato
biedt praktische ondersteuning aan de
kersverse vereniging.
Venlo
Voor de totstandkoming van nieuw accommodatiebeleid werd enkele jaren geleden
door de gemeente Venlo een klankbordgroep van beheerders en gebruikers van
accommodaties ingesteld. Er werd tijdens
de bijeenkomsten van de klankbordgroep
en de interactieve bijeenkomsten met
beheerders en gebruikers veel informatie
uitgewisseld over diverse onderwerpen en
de gedachte ontstond om hiermee door te
gaan.
In oktober 2016 werden alle besturen en
beheerders van de Venlose gemeenschapsaccommodaties uitgenodigd voor een
bijeenkomst. De insteek van deze eerste bijeenkomst was: het peilen van de behoefte
aan overleg en samenwerking en komen tot
een vervolg. Hoewel het initiatief niet vanuit
de gemeente komt is de gemeente wel bij
elk overleg vertegenwoordigd.
Dit nieuwe samenwerkingsverband is
gestart met het inventariseren van onderwerpen die van elke accommodatie aandacht en tijd vragen. Bijvoorbeeld: inkoop,
exploitatie, vrijwilligersbeleid, nieuwe
huurders, enz.. Gezamenlijk wordt vervolgens gezocht naar oplossingen, voordelen,
deskundigheid e.d..
Momenteel worden stappen gezet om te
komen tot een officiële Stichting Multifunctionele Accommodaties Venlo (SMAV
2.0). Spirato is als adviseur bij dit overleg
betrokken.
Valkenburg
Ongeveer 2 jaar geleden gaf de gemeente
Valkenburg aan dat zij voornemens was om
beleid voor gemeenschapshuizen te gaan
maken. Daarbij was allereerst van belang
om de besturen van de accommodaties met
elkaar in contact te brengen. De gemeente
vroeg de regioadviseurs van Spirato of zij
een gezamenlijk overleg zouden kunnen
initiëren. De eerste bijeenkomst was nog
wat onwennig maar al snel bleek er veel gespreksstof te zijn. De gemeente faciliteerde
dit overleg, en was ook bij elk overleg vertegenwoordigd. De wethouder en de

verantwoordelijke ambtenaar stelden zich
erg ontvankelijk op tijdens het overleg.
Spirato had de regie voor de overlegmomenten. Inmiddels is het in Valkenburg
zover dat de gemeente goed in gesprek
is met de accommodaties en er in overleg
gestuurd wordt op goed beleid waarbij de
besturen een duidelijke rol spelen.
De overlegmomenten zullen in 2018 waar
nodig onder regie van de besturen gaan
vallen. Spirato houdt voorlopig de adviesrol.
Maastricht
In Maastricht staat men aan de vooravond
van de oprichting van een OOG (Overleg
Orgaan Gemeenschapshuizen). De gemeente
heeft een aantal trajecten ingezet om gemeenschapshuizen te ondersteunen en een
positie te geven binnen de wijken, buurten
en gemeenschappen. Er is inmiddels een
voorstel gemaakt voor een ondersteuningsregeling die medio oktober in de gemeenteraad zal worden behandeld.
Eveneens is er door Spirato een pilot uitgevoerd om vraag en aanbod vanuit gemeenschapsaccommodaties in kaart te brengen.
Deze pilot is bijna afgerond en loopt
naadloos over in de vraag om een samenwerkingsverband voor gemeenschapshuizen op te richten. Spirato zal in de laatste drie maanden van dit jaar inventariseren
waar de mogelijkheden liggen, en eventueel
volgend jaar de regie nemen tot de oprichting van een collectief van gemeenschapshuizen.

WAAROM
MOEILIJK DOEN
ALS
HET SAMEN KAN
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Portret
van een kleine kern…

Nieuw Bergen

Dorpsraad Nieuw Bergen
(de jongste in de gemeente Bergen)
Nieuw Bergen is met ongeveer 4500
inwoners de grootste kern binnen de
gemeente Bergen. Ook zijn hier de
meeste voorzieningen geconcentreerd.
Medio 2015 werd er in Nieuw Bergen een
initiatief gelanceerd om te komen tot
een actieve dorpsraad. Eerdere pogingen
waren gesneuveld en een nieuwe poging
was de moeite waard. Ook de gemeente
hechtte er waarde aan om in de laatste
kern zonder bewonersorganisatie een
vertegenwoordiging te hebben.
Inmiddels is de raad een niet weg te
denken onderdeel van de gemeenschap.
De raad heeft voorafgaande aan de
oprichting wel heldere doelstellingen
geformuleerd.

Een dorpsraad “anders dan anders
voor iedereen”.
Centraal staat dat de dorpsraad er voor
het dorp en haar inwoners hoort te zijn.
Dit betekent dat er zo veel mogelijk participatie vanuit de inwoners van Nieuw Bergen
dient te komen. Een variabele bezetting
binnen de dorpsraad met veel diversiteit
heeft dan ook de voorkeur.
Daarnaast mag het duidelijk zijn dat er ook
sprake dient te zijn van een herkenbare
structuur voor zowel participanten als
externe partners. Gebieden als financiën,
organisatie en vertegenwoordiging naar
derden dienen geregeld te zijn. Het belangrijkste blijft echter de input vanuit de
inwoners.
Dit betekent dat we streven naar:
• zo veel mogelijk participatie vanuit
de inwoners van Nieuw Bergen;
• een variabele bezetting met veel
diversiteit;
• een herkenbare structuur voor zowel de
raad als de burgers;
• dat de input vanuit de inwoners het
belangrijkste aspect voor de dorpsraad
vormt;
• het zijn van een schakel tussen inwoners
enerzijds, en gemeente, provincie,
verenigingen en ondernemers anderzijds;
• namens de inwoners te fungeren als
gesprekspartner van alle belangengroepen en instellingen in het dorp;
• een toegevoegde waarde te hebben
voor alle betrokken partijen en voor de
leefbaarheid in het dorp;
• het leveren van een bijdrage aan de
sociale samenhang in het dorp.

In haar visie staan de inwoners centraal.
Dit vertaalt zich ook de werkwijze. Er is een
dagelijks bestuur geformeerd, waarin het
secretariaatswerk , het voorzitterschap en
de rol van penningmeester zijn belegd.
Alle leden van de dorpsraad verbinden zich
en zetten zich in voor de diverse onderwerpen. Het gaat hier in eerste instantie
om de vijf speerpunten ‘natuur’, ‘jongeren’,
‘ouderen’, ‘werkgelegenheid’ en ‘winkelaanbod’. Op dit moment worden deze
aangevuld met onderwerpen als ‘recreatie’,
‘verkeersveiligheid’ en ‘dijkversterking’.
Deze onderwerpen worden qua bemensing
aangevuld met belangstellenden vanuit de
inwoners die aangegeven hebben iets te
willen doen. Zo ontstaan er diverse variabele
werkgroepen met een coördinator die ook
wisselend kan zijn.
Resultaten
Ondanks het feit dat de dorpsraad er voor
de inwoners is, en zichzelf meer afrekent op
input vanuit de bewoners dan op geboekte
resultaten, zijn er enkele zaken te noemen
waar de Dorpsraad zich heeft laten gelden
als vertegenwoordigend orgaan:
• Discussie inzake de verwijdering van
portaalborden in de gemeente;
• Deelname aan het dorpsradenoverleg in
de gemeente;
• Deelname aan het dijkverzwaringstraject
vanuit het waterschap;
• Organisatie van een dorpsbijeenkomst;
• Uitwerking van een plan m.b.t. verkeersveiligheid samen met omwonenden;
• Initiëren van jeugdactiviteiten zoals de
realisatie van een speelveldje en een
jeugd disco;
• Organisatie van het digitale dorpsplein;
• Verenigen van ouderen organisaties in
Nieuw Bergen;
• Participeren in de optimalisering van
winkels en maatschappelijk vastgoed.

Visie Dorpsraad Nieuw Bergen
Dorpsraad Nieuw Bergen wil de bewoners zodanig bij het sociale, culturele en
maatschappelijke leven in Nieuw Bergen
betrekken, dat alle inwoners ongeacht
leeftijd en situatie binnen hun wensen en
mogelijkheden op basis van gelijkwaardigheid hier aan kunnen deelnemen.
Missie Dorpsraad Nieuw Bergen
Dorpsraad Nieuw Bergen wil dit bereiken
door te opereren als platform, bemiddelaar
en initiator, en zo de inwoners van Nieuw
Bergen te vertegenwoordigen.

van het bestuur
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Leefbaar buitengebied
Als het leefbaarheidsthema´s betreft,
krijgt in het algemeen ons buitengebied
minder aandacht dan de kernen van onze
dorpen.
Toch wordt er in de media de laatste jaren
veel geschreven en gesproken over allerlei
zaken, die de leefbaarheid op het platteland aangaan. Meestal is het de intensieve
veehouderij, die daarbij negatief in het
nieuws komt. Denk hierbij aan de berichten
over o.a. de milieubelastende vleesindustrie, het mestprobleem, het gebruik
van chemische bestrijdingsmiddelen,
ammoniakuitstoot, Q-koorts, dierenwelzijn,
fipronil in eieren ….en vooral ook over de
stankoverlast en de uitstoot van fijnstof.
De sector schaalt de omvang van de
bedrijven op tot megabedrijven om de
investeringen, die nodig zijn om aan de
toenemende milieueisen te voldoen, terug
te kunnen verdienen.
Als we op landelijk niveau kijken zal daardoor de hoeveelheid uitstoot mogelijk
afnemen, echter voor de directe omgeving
geldt dit zeker niet. Je ziet dan ook steeds
meer, dat de directe omgeving zich mobiliseert om te voorkomen dat deze megastallen zich kunnen vestigen of uitbreiden.
Ook de mensen in het buitengebied hebben
recht op een gezonde leefomgeving.
In Dagblad de Limburger van 31 juli j.l.
werd in een artikel van een veearts aangegeven, dat de “huidige intensieve veehouderij economisch en moreel failliet is.
Dat we toe moeten naar een totaal nieuwe
structuur, die goed is voor dier, milieu en
economie. Je kunt dat niet overlaten aan
de sector en de politiek”.
Lang heeft de agrarische sector de problematiek ontkent en heeft het ontbroken
aan een zelfreinigend vermogen. De sector
(LLTB) heeft onlangs aanvullende eisen opgesteld voor o.a. fijnstof en geur uitstoot,
bovenop die van het provinciaal beleid.
De uitstoot van fijnstof zal hiermee in
13 jaar halveren. Dit is een eerste stap.
Dat de sector zelf met deze extra eisen
komt, getuigt ook van een weinig ambitieus
provinciaal beleid.
Doorgaan op de huidige weg van nog
grootschaligere bedrijven is m.i. niet de
richting die het op moet gaan.

Kernwaarden zouden kwaliteit, duurzaamheid en lokale productie kunnen zijn.
Met name productie en consumptie meer
bij elkaar brengen levert ook logistiek
veel voordelen op, zoals minder verkeer,
minder files, minder verkeersongelukken
en minder uitstoot van het verkeer.
Om maatschappelijk draagvlak te krijgen,
zouden door de politiek, de burger
(samenleving) en de agrarische sector
gezamenlijk doelstellingen en een tijdspad
voor de lange termijn moeten worden vastgelegd, o.a. ook passend in het klimaatakkoord van Parijs.
Of dierenvlees als voedselbron voor de
mens in de toekomst nog een rol speelt,
is een grote vraag.
De 17 miljoen mensen in Nederland, de
honderden miljoenen in Europa en ook
de miljarden andere mensen over de hele
wereld zullen gevoed moeten worden.
Samenwerking is hierbij, vanwege noodzakelijk draagvlak, van wezenlijk belang
voor het slagen van een dergelijk traject.
De tijd van ‘pappen en nathouden’ is voorbij. De burger en de veehouderij hebben
recht op een duidelijk beleid naar de
toekomst toe. Niet alleen het economisch
belang telt hierbij, maar ook het milieu
dient een belangrijke rol te spelen om
uiteindelijk een goede balans hiertussen
te vinden, zodat we groeien naar een voor
iedereen gezond leefklimaat (bodem,
water, lucht) in het buitengebied.
Het buitengebied is tenslotte van ons
allemaal, dus we moeten er in harmonie
en op een gezonde wijze kunnen wonen,
werken en recreëren.
Zeker is dat we toegaan naar een duurzame samenleving, echter de weg hiernaar
toe (het hoe) en het bijbehorende tijdspad
(het wanneer) zullen gezamenlijk met
alle belanghebbende partijen (de sector,
de burger en de politiek) moeten worden
bepaald. Hiervoor is visie en durf nodig.
Partijen moeten worden afgerekend
op resultaten en niet langer op goede
bedoelingen.
Graag willen wij dat onze kinderen en
kleinkinderen ook nog op een mooie en
leefbare aarde gelukkig kunnen leven.
Zou dat niet ons hoofddoel moeten zijn?
Ik wens ons de komende decennia veel
wijsheid toe bij deze transitie.
Hay Engels
Bestuurslid VKKL
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