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Voor wie?
Het PlattelandsParlement Limburg is in 
eerste instantie bedoeld voor dorpsraden, 
provinciale politici en bestuurders. Maar 
ook andere geïnteresseerden die zich 
betrokken voelen bij het behoud en de 
verbetering van de leefbaarheid van hun 
dorp of het platteland zijn van harte uitge-
nodigd om deel te nemen aan de dialoog.

De afgelopen weken hebt u waarschijnlijk 
al een uitnodiging in de bus gehad. Op 10 
juni organiseert de Vereniging Kleine Ker-
nen Limburg (VKKL) namelijk het eerste 
PlattelandsParlement Limburg. Met het 
PlattelandsParlement Limburg wil de VKKL 
de afstand tussen dorpen en provincie ver-
kleinen. Dorpen met wensen of problemen 
zoeken in eerste instantie contact met de 
gemeente. De provincie komt nog niet snel 
in beeld. Dorpen lopen echter geregeld 
tegen knelpunten aan waarmee ze bij de 
gemeente niet verder komen en waarbij de 
provincie wel een oplossing zou kunnen 
bieden. De provincie heeft namelijk een 
grote invloed op het leven op het platteland 
en in de dorpen. Andersom bepalen de dor-
pen voor een groot deel het karakter van de 
Provincie Limburg. Een goede wederzijdse 
verstandhouding en kennis van zaken is 
daarom van belang. Tijdens het Platte-
landsParlement willen we de dialoog tus-
sen dorpen en provincie op gang helpen. 

 Zaterdag 10 juni 2006

PlattelandsParlement Limburg
 van 10:00 tot 15:00 uur
 Gemeenschapshuis De Zaal en andere locaties in Griendtsveen

Griendtsveen decor PlattelandsParlement
Het dorp Griendtsveen in de gemeente Horst a/d Maas vormt het decor voor de dia-
loog tussen dorpen en provincie. Griendtsveen is in de 19de eeuw gesticht voor de 
ontginning van de Peel. Het karakter van het dorp wordt nog steeds bepaald door de 
kanalenstructuur en de typische veenkoloniale architectuur. Na het beëindigen van de 
ontginning is Griendtsveen niet doodgebloed. Het dorp is gegroeid en heeft nog steeds 
een actief verenigingsleven, een kerk, een school, een herberg en een pas gerenoveerd 
gemeenschapshuis. In de zomermaanden verandert het dorp in een toeristische trek-
pleister. Verschillende ondernemers spelen hier op in met onder andere solex- en fiet-
senverhuur, bed and breakfastaccommodaties en een knapzaklunch. Het dorp toont 
hiermee aan dat ook een klein dorp heel leefbaar kan zijn. Griendtsveen is daarmee 
een ideale locatie voor het PlattelandsParlement Limburg. Gedurende de dag zullen we 
dankbaar gebruik maken van diverse soms karakteristieke locaties in het dorp. 

In het pas gerenoveerde gemeenschapshuis “De 
Zaal” in Griendtsveen wordt de start gemaakt van 
het PlattelandsParlement Limburg
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De dialoog tussen dorpen en provinciale 
bestuurders en politici staat centraal 
tijdens deze dag. Na een inleiding in het 
gemeenschapshuis zullen de deelnemers 
zich verspreiden over verschillende loca-
ties in Griendtsveen. Op deze locaties 
zullen de deelnemers in kleine groepen 
in gesprek gaan over actuele thema’s. We 
streven er naar de Gedeputeerden en Sta-
tenleden evenredig en naar vakgebied te 
verdelen over de themagroepen. 
Na een lunch op locatie zal in de middag 
verder gegaan worden met een gezamen-
lijke bespreking van de resultaten uit de 
themagesprekken. Ook zal worden toege-
werkt naar een Dorpsakkoord, waarin een 
aantal duidelijke boodschappen naar de 
provincie wordt verwoord. 

Opgeven!
U kunt uw deelname aan het eerste Lim-
burgse PlattelandsParlement nog tot 24 

mei aan ons bekend maken. Heeft u geen 
uitnodiging en antwoordkaart ontvangen, 
maar wilt u wel graag deelnemen aan het 
PlattelandsParlement? Op onze website 
www.vkkl.nl vindt u een digitaal exem-
plaar van de uitnodiging en kunt u zich 
tevens online aanmelden. U kunt zich 
ook direct aanmelden via onderstaand 
emailadres. Geef in uw email uw naam, 
adres, organisatie en uw eerste en tweede 
voorkeur voor een themagroep aan ons 
door (zie blz.4 en 5). Na 24 mei ontvangt 
u van ons een programmaboekje met een 
uitgebreide beschrijving van de zeven 
gespreksthema’s en de indeling in de the-
magroepen.

Vragen?
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met het secretariaat van de 
VKKL, via telefoonnummer 077-3978503 of 
vkkl@synthese.nl

09.30 uur Ontvangst in gemeenschapshuis De Zaal 
te Griendtsveen

10.00 uur Welkomst door dhr. B. van Essen, 
 voorzitter VKKL en dhr. K. van Rooij, 
 burgemeester Horst aan de Maas

10.15 uur Opening door dhr. L. Frissen, Gouverneur 
Provincie Limburg

10.30 uur Korte discussie met het provinciebestuur

11.00 uur Themagesprekken op diverse locaties in 
Griendtsveen

12.30 uur Typische ‘Turfarbeiders’ lunch op locatie

13.30 uur Presentatie uitkomsten themagesprek-
ken voor het Dorpsakkoord. Aansluitend 
een plenaire discussie met provinciale 
politici 

14.30 uur Informele afsluiting 

Na afloop van het officiële programma 
is er de gelegenheid om na te praten.
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PlattelandsParlement

Plattelands–
Parlementen in 
de provincies
We hebben u vorig jaar al bericht over 
het Landelijke PlattelandsParlement in 
2005. In Voorthuizen kwamen vanuit 
het hele land dorpsbelangenorgani-
saties bijeen om met parlementariërs 
in gesprek te gaan over de toekomst 
van het platteland. In navolging van 
dit landelijke PlattelandsParlement 
zullen in 2006 verschillende provin-
ciale PlattelandsParlementen worden 
georganiseerd in Nederland. De VKKL 
is de eerste die een dergelijke mani-
festatie organiseert, gevolgd door de 
Verengingen voor Kleine Kernen in de 
provincies Overijssel (najaar), Drenthe 
(najaar), Zeeland (28 oktober), Gelder-
land (4 november) en Groningen (18 
november). De Landelijke Vereniging 
voor Kleine Kernen (LVKK) en de KNHM 
stimuleren deze provinciale initia-
tieven zoveel mogelijk en zien ze als 
onderdeel van een grote nationale plat-
telandsbeweging. De uitkomsten van 
de provinciale Plattelandsparlementen 
zullen – waar van toepassing – worden 
meegenomen in een 2e landelijke Plat-
telandsParlement in 2007.P
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Carla Dieteren Mart Thijssen
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Het zou goed zijn wanneer ook dorpsra-
den rechtstreeks met de provincie kunnen 
overleggen over provinciale onderwerpen.

Voor welke zaken kan de dialoog tussen 
dorp en provincie belangrijk zijn?
Carla Dieteren: De provincie ziet graag dat 
dorpsgemeenschap en gemeente samen 
een verbeteropgave voor het dorp formu-
leren en een gezamenlijk uitvoeringsplan 
maken voor de komende jaren. Dat kan 
niet vanachter het bureau gebeuren. 
Overleg met de burger is belangrijk om in 
beeld te krijgen wat er leeft in de dorpen. 
De provincie stimuleert gemeenten en 
dorpsraden om DorpsOmgevingsProgram-
ma’s en Sociale Structuurschetsen te 
maken. Voor de realisatie van de concrete 
projecten nodigt de provincie gemeenten 
uit om gezamenlijke inspanningen vast 
te leggen in een meerjarig afspraken-
kader. Die plannen kunnen betrekking 
hebben op onder meer brede scholen, 
multifunctionele gemeenschapshuizen en 
wonen-welzijn-zorg-arrangementen maar 
bijvoorbeeld ook de bouw van starterswo-
ningen in eigen beheer. 
Mart Thijssen: Dorpsraden weten vaak 
niet wat de taken en bevoegdheden van 
de provincie zijn. Wanneer het gaat over 
het openbaar vervoer, de reconstructie of 
de aanleg van fietspaden en de aanpak 
van verkeersknelpunten op provinciale 
wegen dan is het dorp en de gemeente 
afhankelijk van de provincie. Ook met 
bestemmingsplannen en woningbouwpro-
gramma’s heeft de provincie een belang-
rijke vinger in de pap. Het kader voor 
bestemmingsplannen ligt vast in het Pro-
vinciaal Omgevingsplan Limburg (POL). Het 
is belangrijk dat de provincie duidelijkheid 
geeft over haar taken en aangeeft waar de 
grenzen liggen. Daarnaast is het ook voor 
dorpsraden van belang te weten welke 
subsidiemogelijkheden de provincie heeft.

Op welke onderdelen kan de communica-
tie tussen dorp/regio verbeteren en heb je 
ideeën over hoe dat zou kunnen?
Carla Dieteren: De provincie stimuleert 
de regionale ontwikkeling van beleid en 
samenwerkingsverbanden. De overlegtafels 
Wonen-Welzijn-Zorg zijn daarvan een voor-
beeld. Hierin zitten partijen die veel voor 
de realisatie van plannen in een dorp kun-
nen betekenen zoals woningstichtingen en 
zorginstellingen. Hoewel aan deze overleg-
tafels de grote lijnen voor een regio worden 
uitgezet, kunnen deze verbanden nog veel 
meer gevoed worden met informatie van 
onderop uit de dorpen. Momenteel hebben 
wel vertegenwoordigers van cliënten- en 

Het PlattelandsParlement Limburg op 10 
juni is vooral een dialoog tussen provinci-
ale politici en vertegenwoordigers van de 
dorpen. In de praktijk van alledag verlo-
pen veel contacten tussen dorpsraden en 
overheid via ambtenaren. Vooruitlopend 
op het PlattelandsParlement is daarom 
aan twee ambtenaren gevraagd hoe zij 
aankijken tegen de dialoog van dorp en 
provincie. Carla Dieteren is een van de 
themamanagers van “Vitale kernen en 
buurten” van de Provincie Limburg en 
Mart Thijssen is leefbaarheidcoördinator 
van de gemeente Horst aan de Maas.

Vinden de gemeente en de provincie een 
directe dialoog tussen dorp en provincie 
wel belangrijk, hoort de communicatie 
tussen dorp en provincie niet te verlopen 
via de gemeente?
Carla Dieteren: De relatie dorpsraad en 
gemeente komt natuurlijk op de eerste 
plaats. De Provincie Limburg wil geen 
grote broek aantrekken en hiertussen gaan 
staan. Maar het kan voorkomen dat de 
communicatie tussen dorp en gemeente 
niet zo soepel verloopt omdat bijvoorbeeld 
de vraagstukken in het dorp complex zijn 
en de gemeente behoefte heeft aan kennis 
en ondersteuning van elders. In die situ-
aties kan de provincie waar nodig een rol 
vervullen als kennismakelaar of als inter-
mediair tussen dorp en gemeente. 
Mart Thijssen: Niet alle zaken die dorps-
raden aandragen vallen onder de verant-
woordelijkheid van de gemeente. 

ouderenorganisaties zitting in deze over-
legtafels. Daarnaast is in elke regio ook een 
klankbordgroep van consumenten- en  
cliëntenorganisaties actief. Het zou goed 
zijn als ook de dorpsraden een inbreng 
kunnen hebben op de plannen. Zeker wan-
neer deze overlegtafels het brede terrein 
van leefbaarheid (gaan) oppakken.
Mart Thijssen: Dorpsraden weten nog 
onvoldoende hoe de lijnen met de provin-
cie lopen. “Maastricht” is voor veel dorps-
raden onbereikbaar. Er zijn daar zoveel 
verschillende afdelingen en ambtenaren. 
Die organisatie is niet toegankelijk voor 
bewonersorganisaties. Het zou goed zijn 
als de provincie net zoals de gemeente 
Horst aan de Maas werkt met één aan-
spreekpunt. Zo’n aanspreekpunt zorgt 
er niet alleen voor dat de vraag van een 
dorpsraad bij de goede ambtenaar terecht 
komt, maar bewaakt ook dat er wat mee 
gebeurt. We moeten er voor oppassen 
dat er niet te veel overlegvormen ont-
staan. Dorpsraden zijn geïnteresseerd in 
concrete resultaten binnen hun kern. Ik 
ben voor een goede inbreng van onderop, 
maar vraag me af of deelname aan allerlei 
regionale overleggen door dorpsraden op 
prijs wordt gesteld. Ik zie meer in sociale 
structuurschetsen en dorpsontwikke-
lingsprogramma’s. Van daaruit kunnen 
de gemeentelijke en provinciale doelen 
geformuleerd worden. 

Wat verwacht je van het Plattelandsparle-
ment Limburg op 10 juni?
Carla Dieteren: Op de eerste plaats goede 
gesprekken waarin nog concreter wordt 
wat er leeft in de dorpen en waar de 
kracht van bewonersinitiatieven ligt. Ik 
verwacht dat het niet alleen blijft bij het 
uitwisselen en verzamelen van gege-
vens voor het beleid en het maken van 
plannen, maar vooral ook dat dorpen, 
gemeenten en provincie gezamenlijk en 
in aanvulling op elkaar gaan optrekken in 
de daadwerkelijke realisatie ervan.
Mart Thijssen: Ik verwacht ook dat de 
provincie een beter beeld krijgt van de 
vraagstukken in de dorpen. Ik heb de 
indruk dat de provincie niet altijd gebruik 
maakt van de beschikbare informatie over 
de dorpen. De gemeente Horst aan de 
Maas beschikt over sociale structuurschet-
sen per dorp en sommige dorpen hebben 
al dorpsplannen gemaakt. Er ligt dus al 
heel veel materiaal. Als meer gemeenten 
hiermee aan de slag gaan, levert dat niet 
alleen informatie op voor dorpsraden en 
gemeenten, maar ook voor de provincie. 
Tevens ontstaat zo de mogelijkheid om 
dorpen met elkaar te vergelijken. 

Carla Dieteren Mart Thijssen



De afgelopen maanden hebben we 
alle bij ons aangesloten dorpsraden 
opgeroepen onderwerpen voor het 
PlattelandsParlement aan te dragen. 
Uit alle reacties zijn zeven actuele the-
ma’s gedestilleerd die tijdens het Plat-
telandsParlement bij de kraag zullen 
worden gevat. In kleine groepen kunnen 
dorpsraden hierover een gesprek aan-
gaan met provinciale bestuurders en 
politici. De resultaten van deze gesprek-
ken zullen worden opgenomen in het 
Dorpsakkoord. Hieronder volgt aan de 
hand van gefingeerde situaties en een 
probleembeschrijving een korte aandui-
ding van de zeven themagroepen.

1. Zonder woningbouw heeft het dorp  
geen toekomst

De heer en mevrouw Janssen worden er moede-
loos van. Al jaren doen ze verwoede pogingen 
om in Middelaar een huis te mogen bouwen. 
Door het vrijgeven van het bouwcontingent 
door de provincie, lijken er kansen te ontstaan. 
Maar bij de aankoop van het door hen zo 
gewenste stukje bouwgrond blijkt al snel het 
volgende obstakel. En dat is niet de eerste keer.
Woningbouw is een belangrijke pijler van 
de leefbaarheid in dorpen. De laatste jaren 
wordt door de Provincie Limburg gelukkig 
niet uitsluitend ingezet op een concentratie 
van wonen en werken in de steden en regi-
onale kernen. Daardoor lijkt er ogenschijn-
lijk ruimte te komen voor woningbouw 
in dorpen. Juist nu dat oude beleid wordt 
losgelaten, blijken veel dorpen toch nog 

steeds op slot te zitten. Regelgeving zoals 
voor stankcirkels, ‘Ruimte voor de rivier’, 
natuurbestemmingen houden veel woning-
bouwplannen in Limburgse dorpen tegen.

Kernbegrippen binnen dit thema zijn: 
Ruimte voor de rivier, stankcirkels, con-
tourenbeleid, vrijkomende agrarische 
bedrijfsgebouwen, starterswoningen, 
wonen met zorg, bouwen in eigen beheer, 
dorpsontwikkelingsmaatschappij.

2. Het Gemeenschapshuis: het kloppend 
hart van het dorp

Peter Barends beheert het gemeenschapshuis 
in het dorp. Hoewel hij geen geboren en geto-
gen ‘Joeksenaer’ is, is hij al jaren de spil waar 
omheen heel veel draait. Carnavalsvereniging 
‘De Joeks’ heeft hem afgelopen carnaval nog 
erelid gemaakt. ‘Vanwege alle verdiensten voor 

het dorp, voor de verenigingen en voor de lol’ 
stond in zijn oorkonde. Peter voelt zich thuis in 
het dorp. Maar hij maakt zich ook wel zorgen 
over de toekomst van het gemeenschapshuis.
Het gemeenschapshuis is het kloppende 
hart van het verenigingsleven en vrijwilli-
gerswerk in het dorp. Ondanks de uittocht 
van winkels, consultatiebureau, bankfi-
liaal en postkantoor houdt het gemeen-
schapshuis zich nog staande. Toch hebben 
veel besturen van deze dorpsaccommo-
daties het moeilijk om de touwtjes aan 
elkaar te knopen. Daarnaast wordt men 
geconfronteerd met steeds meer regels 
rond Arbo, milieu, veiligheid en belas-
tingen. Tegelijkertijd zien veel gemeen-
schapshuizen kansen voor samenwerking 
met nieuwe voorzieningen zoals de brede 
school, bibliotheek, zorgvoorzieningen of 
commerciële diensten. 

k4 Themagroepen 
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Woningbouw dorpen soms afhankelijk van verplaatsing boerderijen  foto: Guus Queisen



Kernbegrippen binnen dit thema zijn: 
Bedrijfsvoering, hinderlijke regelgeving, 
multifunctioneel centrum, professiona-
lisering, vrijwilligerswerk, informatie en 
ondersteuning.

3. We werken vanuit onze eigen  
toekomstvisie voor het dorp

Laat Jan Bekx over zijn ervaringen vertellen 
van het verkrijgen van subsidie en je bent het 
eerste uur onder de pannen. Hij weet onder-
tussen dat heel veel wegen naar Rome leiden, 
maar dat de wegwijzers heel vaak ontbreken. 
Het uit zijn brein ontsproten evenement ‘Drie-
dorpenband’ kent dit jaar al de vierde editie. 
Jan is er trots op.
Om stevig te werken aan de leefbaarheid 
in het dorp heb je een visie nodig, een 
actieve groep bewoners die daar samen 
met de overheid aan wil werken en een 
goede communicatie. De provincie sti-
muleert het maken van een toekomst-
visie voor de dorpen, de zogenoemde 
DorpsOmgevingsProgramma’s (DOP). In de 
DOP’s liggen kansen voor de ontwikkeling 
van een vitaal platteland.

Kernbegrippen binnen dit thema zijn: 
Visieontwikkeling, bottom-up, eigen initi-
atief, DorpsOmgevingsProgramma’s, loket-
tenstructuur, professionele ondersteuning.

4. Hoe leuk is het om jong te zijn op  
het platteland?

Hans Mertens wordt in augustus dertien. 
Daar verheugt hij zich op want dan kan hij 
op zaterdagavond eindelijk met zijn grotere 
zus van twintig mee naar ‘De Klos’, de enige 

cafézaal in Peelrand. Zij is daar leidster op de 
wekelijkse discoparty voor de jeugd van 13 tot 
en met 16 jaar.
Jongeren zorgen voor leven in het dorp. 
Ook voor de dorpen geldt: wie de jeugd 
heeft…. Jongeren moeten dus meetellen in 
het dorp. Dat begint met kinderopvang en 
de belangrijke rol van de basisschool. Na 
de basisschool moeten de jongeren voor 
het vervolgonderwijs meestal het dorp uit. 
Dan zijn veilige fietsroutes en goed vervoer 
belangrijk. Maar er moet ook wat te bele-
ven zijn in het dorp, bijvoorbeeld in het 
verenigingsleven. Of ze treffen elkaar in 
de Keet, waar ze zichzelf kunnen zijn. Ze 
moeten ook de ruimte krijgen.

Kernbegrippen binnen dit thema zijn: 
Jongeren op het platteland, onderwijs, 
subculturen, vrijetijdsbesteding, starters-
woningen. 

5. Het groene platteland  
kleurt grijs

Berend Philipsen woont al 45 jaar, met zijn 
vrouw, in het Limburgse Egchel. Tot zijn 63-ste 
heeft hij samen met zijn jongste zoon het tuin-
dersbedrijf gerund. Hij heeft twéé zoons. De 
oudste woont in Roermond. De jongste heeft 
het tuindersbedrijf gemoderniseerd en er een 
florerend bedrijf van gemaakt. Berend woont 
met zijn vrouw in de “aanleunwoning” naast 
het bedrijf. Dat bevalt prima, maar er zijn de 
laatste tijd ook twijfels.
Het is belangrijk dat de ouderen in hun 
eigen omgeving kunnen blijven wonen 
omdat ze belangrijk zijn voor de leefbaar-
heid. Veel activiteiten drijven op de vitale 
en ondernemende ouderen. De vergrijzing 
van de dorpen biedt veel kansen voor 
nieuwe voorzieningen en activiteiten 
(senioreneconomie). Als met het stijgen 
van de leeftijd de behoefte aan zorg groter 
wordt, moeten we de oplossing daarvoor 
zoeken in de dorpen zelf.

Kernbegrippen binnen dit thema zijn: 
Vergrijzing, voorzieningen, mantelzorg, 
wonen en zorg, senioreneconomie.

6. Is openbaar vervoer  
een recht?

Vaak stroken commerciële belangen niet met 
maatschappelijke belangen. Buslijnen worden 

k5opgedoekt omdat ze niet meer rendabel zijn. 
Opstapplaatsen verdwijnen en bussen rijden 
minder vaak of helemaal niet meer. In Stramp-
roy strijdt men voor een creatieve oplossing. 
Maak van twee onrendabele lijnen één renda-
bele, is het voorstel van Mia Manders. Zij wil 
koste wat het kost de voorziening voor haar 
dorp behouden.
Door het lage aanbod verdwijnen steeds 
meer opstapplaatsen en rijden bussen 
minder vaak. Daarbij zijn de afstanden 
tot voorzieningen de laatste jaren op het 
platteland groter geworden. Denk maar 
eens aan de komst van de huisartsen-
posten. Voor mensen die niet beschikken 
over eigen vervoer betekent het dat deze 
voorzieningen bijna onbereikbaar zijn 
geworden. 

Kernbegrippen binnen dit thema 
zijn: Behoud netwerk, bereikbaarheid 
(zorg)voorzieningen, vraaggestuurd ver-
voer, (grensoverschrijdende) samenwer-
king en afstemming.

7. Hoe vrijwillig houden we  
het vrijwilligerswerk?

‘Je moet tegenwoordig bijna een jurist zijn 
om vrijwilligerswerk ‘verantwoord’ te kun-
nen doen’. Joop’s sarcastische accentje op het 
woord ‘verantwoord’ spreekt boekdelen. Hij 
is nog van het slag vrijwilligers dat meehelpt 
omdat hij dat bij het dorpsgebeuren vindt 
horen. Maar ze moeten bij hem niet aankomen 
met Arboregels of andere wetmatigheden.
Het lijkt wel eens dat hoe kleiner het dorp 
is, hoe meer verenigingen er zijn. Dat 
komt omdat dorpsbewoners opgroeien in 
het besef dat je elkaar nodig hebt. Zo lijkt 
vrijwilligerswerk een vanzelfsprekend 
iets. De vrijwilligers zijn het fundament 
van het krachtige verenigingsleven.
Een aantal ontwikkelingen tast dat funda-
ment aan. Zo worden er steeds meer eisen 
(opleidingen) aan vrijwilligers gesteld. 
De ingewikkelde regelgeving bederft het 
plezier of zadelt de vrijwilliger op met 
verantwoordelijkheden waar ze niet voor 
kiezen.

Kernbegrippen binnen dit thema zijn: 
Fundament verenigingsleven, taken en 
bevoegdheden, regelgeving, professionele 
ondersteuning.

Gemeenschapshuis De Hoefslag in Veulen gereali-
seerd dankzij jarenlange inspanning van dorpsraad

Basisschool De driehoek in Griendtsveen Herberg De Morgenstond in Griendtsveen 



Dorpsraad voorwaarde voor een DOP
Voor het slagen van een DOP is het 
belangrijk dat een gemeente wil meewer-
ken aan de samenstelling en de uitvoering 
van een DOP. Wanneer die bereidheid er 
niet is, heeft het weinig zin om een DOP 
te maken. Een andere voorwaarde voor 
het slagen van een DOP is de aanwezig-
heid van een bewonersorganisatie die de 
schouders wil zetten onder het maken 
en het uitvoeren van een DOP. In diverse 
Limburgse gemeenten zijn dorpsraden of 
vergelijkbare bewonersgroepen nog niet 
actief. In die situatie adviseert de VKKL 
eerst een dorpsraad of vergelijkbare bewo-
nersorganisatie op te richten voordat er 
met een DOP begonnen wordt. Wanneer 
er geen bewonersgroep is die samen met 
de gemeente de handen uit de mouwen 

DOP gaat verder dan dorpsomgeving
In een DOP geven bewoners aan hoe zij 
de toekomst van hun dorp zien. Wat dient 
de komende 10 tot 15 jaar behouden te 
blijven of wat dient er juist te veranderen? 
Daarbij gaat het niet alleen om de kern-
randzone en het buitengebied, maar ook 
om de voorzieningen, de verenigingen en 
het vrijwilligerswerk. Met een DOP wil de 
provincie per dorp in beeld krijgen waar 
stankcirkels een belemmering vormen 
voor woningbouw of andere ontwikke-
lingen. Welke projecten willen bewoners 
samen met de overheid ontwikkelen om 
de leefbaarheid in hun dorp een impuls te 
geven? Tenslotte ziet de provincie het DOP 
ook als de mogelijkheid om in goed over-
leg met bewoners tot invulling en uitvoe-
ring van de reconstructiedoelen te komen.

VKKL gestart met campagne voor 
DorpsOmgevingsProgramma’s

steekt, dan is het maken van een DOP niet 
zinvol.

DOP ook impuls voor dorpsraden
De stimuleringsregeling voor DOP’s van 
de provincie is aanleiding om dorpsraden 
of dorpsbelangengroepen op te richten of 
nieuw leven in te blazen. In overleg met 
gemeenten worden in diverse dorpen 
informatieavonden gehouden. Dan wordt 
ingegaan op het belang van een dorpsraad 
en een dorpsplan. Dorpsraadsleden die 
ervaring hebben met een DOP vertellen 
dan over hun ervaringen met de dorps-
raad en een dorpsplan.

DOP informatiebijeenkomsten voor dorps-
raden en gemeenten
De VKKL organiseert op 15 juni een infor-
matieavond voor dorpsraden over DOP’s 
en voor gemeenten wordt zo’n bijeen-
komst georganiseerd op 22 juni. Dorps-
raden en gemeenten die al ervaringen 
hebben met DOP’s informeren elkaar hier 
dan op praktische wijze over de succes-
sen, maar ook over de valkuilen en aan-
dachtspunten.

Hebt u belangstelling voor deze informa-
tiebijeenkomsten, neem dan contact op 
met Alle Postmus en Sjaak Sluiters, secre-
tariaat VKKL.
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Steeds meer gemeenten en dorpsraden besluiten om dorpsvisies en dorpsplannen 
te maken. De aanleidingen daartoe zijn verschillend. Soms neemt een gemeente 
het initiatief omdat zij behoefte heeft aan een samenhangende aanpak van de 
vraagstukken in hun dorpen. In veel gevallen komt het initiatief van dorpsbewo-
ners. De dorpsraad vindt het dan belangrijk om in kaart te brengen wat bewoners 
nu belangrijk vinden voor de toekomst van het dorp. De Provincie Limburg stimu-
leert eveneens het maken van dorpsplannen. Onder de titel van DorpsOmgevings-
Programma (DOP) kunnen gemeenten uit de reconstructiegebieden in Noord- en 
Midden-Limburg dit jaar gebruik maken van een provinciale subsidie van 1 20.000,- 
voor het maken van een DOP. Voor Zuid-Limburg heeft de Provincie een verge-
lijkbare regeling gemaakt. Diverse gemeenten hebben hiervan om verschillende 
redenen nog geen gebruik gemaakt. De VKKL informeert nu de gemeenten en 
dorpsraden over de mogelijkheden en kansen van een DOP. 

Oude boerderijwoning in Kronenberg
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Dorpsraden maken gebruik 
van Sociale Structuurschetsen
Deze aanpak schept een uitstekende basis 
voor het opstellen van dorpsplannen. De 
eerste stap die dorpsraden gewoonlijk zet-
ten bij het opstellen van een dorpsplan 
is namelijk het verzamelen van gegevens 
over het dorp en het inventariseren van 
de mening van bewoners. De gemeente 
Horst aan de Maas heeft de tweede Soci-
ale Structuurschets dan ook aangeboden 
aan de dorpsraden van haar 10 kernen. 

Alle aspecten van 
leefbaarheid per dorp
Het grote voordeel van de Sociale Struc-
tuurschets is dat zowel de objectieve als 
de subjectieve gegevens op dorpsniveau 
verzameld zijn en vervolgens verwerkt 
worden in een karakterschets per dorp. 
Deze karakterschets bestaat uit een korte 
ruimtelijke beschrijving van het dorp 
en bevat daarnaast de opvallendste uit-
komsten van een zestal dimensies. Deze 
dimensies: werkklimaat, woonklimaat, 
het sociale klimaat, voorzieningenniveau, 
bestuurlijk klimaat en de identiteit vor-
men samen het begrip leefbaarheid. Deze 
dimensies zijn concreet vertaald naar bij-
voorbeeld vragen over de ervaren stank- 
of lawaai overlast, de verkeersveiligheid of 
deelname aan het verenigingsleven. Al die 
gegevens tezamen geven een goed beeld 
van hoe de burgers de leefbaarheid in hun 
kern beleven en laten ook zien over welke 

Diverse dorpsraden uit verschillende 
Limburgse gemeenten zijn actief aan 
de slag met het opstellen van dorps-
plannen. Uit eigener beweging omdat 
de dorpsraad zich niet alleen wil bezig 
houden met incidentele problemen en 
knelpunten of gestimuleerd door de 
gemeenten. Zo ook in de gemeente Horst 
aan de Maas. 

Horst aan de Maas 
2e Sociale Structuurschets
In 1999 heeft Horst aan de Maas voor de 
eerste keer, op basis van het door de Pro-
vincie Limburg ontwikkelde instrumenta-
rium voor Sociale Structuurschetsen, een 
leefbaarheidonderzoek uitgevoerd. Verle-
den jaar heeft de gemeente, in samenwer-
king met Spark Result, op dezelfde manier 
een herhalingsmeting uitgevoerd. De aan-
pak van de Sociale Structuurschets zoals 
die door Spark Result gehanteerd wordt 
bestaat uit drie stappen:

1ste stap: Verzamelen en analyseren van 
objectieve gegevens via een 
tabellenboek bij de gemeente.

2de stap: Verzamelen en analyseren 
van subjectieve data via een 
enquête onder bewoners.

3de stap: Consulteren van bewoners per 
woonkern.

Sociale Structuurschets 
basis voor Dorpsplan

aspecten men minder tevreden is. In een 
dorpsplan kunnen de verschillen tussen 
de huidige situatie en de gewenste ont-
wikkeling vertaald worden naar concrete 
acties en projecten om bij te dragen aan 
de door de inwoners gewenste situatie.

Raadplegen van bewoners
Zoals al aangegeven maakt ook het con-
sulteren van bewoners deel uit van het 
instrumentarium van de Sociale Struc-
tuurschets. Hierbij worden de resultaten 
uit de enquête per woonkern teruggekop-
peld en voorgelegd aan de bewoners van 
het dorp. Enerzijds om vast te stellen of 
de bewoners de uitkomsten herkennen, 
anderzijds om knelpunten te inventariseren 
en gezamenlijk met de bewoners ook naar 
mogelijke oplossingen te kijken. Bij deze 
raadplegingen worden bij voorkeur (ook) 
willekeurige inwoners uit het dorp betrok-
ken. Hierdoor kunnen deze bijeenkomsten 
voor dorpsraden een goede gelegenheid zijn 
om in gesprek te komen met bewoners die 
voorheen niet betrokken waren bij activitei-
ten van de dorpsraad. Daarnaast biedt het 
mogelijkheden om de ideeën die de dorps-
raad heeft over leefbaarheid en de ont-
wikkeling van het dorp te toetsen aan de 
mening van bewoners waarmee men vooraf 
mogelijk geen contact had. De consultaties 
kunnen daarmee een goede opstap zijn 
voor het opstellen van een dorpsontwikke-
lingsplan of dorpsomgevingsprogramma.

Voor meer informatie over de Lokale Sociale 
Structuurschets kunt u contact opnemen 
met Wim Desserjer van Spark Result, 046-
4113763, W.Desserjer@Spark-Result.com.



Een van de meest opvallende resultaten in het bestaan van de 
Dorpsraad Kronenberg is de opening van het nieuwe gemeen-
schapshuis en multifunctionele centrum De Torrekoel in 2003 
waarmee Kronenberg een nieuw en sterk “kloppend hart” heeft 
gekregen. Daarnaast was Kronenberg een van de eerste dor-
pen in Limburg die in november 2004 haar DorpsOmgevings-
Programma (DOP) presenteerde aan de lokale en provinciale 
overheid. In de tussentijd zijn er al diverse DOP-projecten 
gerealiseerd of in gang gezet in goede samenwerking met de 
gemeente Sevenum.

Om het 12½-jarig bestaan te vieren organiseert de Dorpsraad 
Kronenberg op donderdagavond 28 september 2006 in gemeen-
schapshuis De Torrekoel in Kronenberg een symposium met als 
thema “De toekomst van de Dorpsraad”.

Voor de pauze zullen onderstaande sprekers ieder vanuit hun 
eigen achtergrond (provincie, gemeente en dorpsraad) het thema 
toelichten terwijl na de pauze een paneldiscussie plaatsvindt.

• Namens de Provincie Limburg: Gedeputeerde Herman Vrehen.
• Namens de gemeente Sevenum: Burgemeester Paul Mengde.
• Namens de dorpsraad Heusden: Secretaris Tiny Leenders – v.d. 

Beuken.

In de pauze zal een stukje Kronenbergse cultuur ten gehore wor-
den gebracht. De avond begint om 19.30 uur met ontvangst van 
de deelnemers en eindigt om 22.30 uur. De presentatie van deze 
avond ligt in de bekwame handen van Ben van Essen, voorzitter 
Limburgse Vereniging van Kleine Kernen.

Voor dit symposium worden binnenkort uitnodigingen verstuurd 
aan alle dorpsraden en gemeenten uit de peelregio (Limburg en 
Brabant) maar ook dorpsraden van buiten de regio zijn van harte 
welkom. U kunt zich hiervoor, uitsluitend via e-mail en uiterlijk 
31 juli 2006, aanmelden op g.janssen23@home.nl met vermelding 
van het contactadres en het aantal bezoekers. Na aanmelding 
ontvangt u een gedetailleerd programmaoverzicht en route 
informatie. Voor het verkrijgen van verdere informatie kunt u 
genoemd e-mail adres gebruiken. Wij zouden het fijn vinden u 
op 28 september in Kronenberg te mogen verwelkomen.

Ger Janssen, Voorzitter Dorpsraad Kronenberg.
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Gemeenschapshuis De Torrekoel resultaat van de Dorpsraad Kronenberg

Reconstructie dorpsplein één van de wensen van de Dorpsraad Kronenberg

“De toekomst van de Dorpsraad”
Dorpsraad Kronenberg viert 121/2-jarig bestaan met symposium

Op 21 september 2006 is het 12,5 
jaar geleden dat de Dorpsraad 
Kronenberg werd opgericht op 
de fundamenten van een stilge-
vallen verenigingsraad. Met als 
voorbeeld florerende en actieve 
dorpsraden in de gemeenten 
Horst aan de Maas en Venray 
nam een vijftal inwoners van 
Kronenberg het initiatief ook in 
hun dorp een dorpsraad op te 
richten om hiermee de gemeen-
schappelijke belangen van de 
inwoners van het kleine Seve-
numse kerkdorp (1100 inwoners) 
te behartigen.
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Geslaagde start 
Dorpsraad Budschop

om de leefbaarheid te verbeteren, kan 
door de bewoners ook gewerkt worden 
aan projecten waarvoor geen geld van de 
gemeente nodig is.

Tijdens de informatieavond werden de 
bewoners uitgenodigd aan te geven wat 
zij het belangrijkste vonden rond de 
drie thema’s: ontgrijzen, ontsluiten en 
verfraaien. Bij deze brainstormsessie die 
enthousiast werd uitgevoerd, kwamen 
zeer veel ideeën naar voren. Elke 
bezoeker kreeg de mogelijkheid om door 
middel van stickers aan te geven welke 
onderwerpen hij/zij het belangrijkste 
vond. Uit deze mini-enquête kwam 
het thema “ontgrijzen” met 41,5% als 
belangrijkste uit de bus gevolgd door 
“ontsluiten” met 37% en “verfraaien” met 
21,5%.
Opvallend was de wens van het 
zwembad in Budschop. Na het behoud 
van het zwembad in Budschop 
vonden de inwoners het behouden en 
herinrichten van het Rochusplein zonder 
woningbouw en het aantrekken van 
winkels (supermarkten) erg belangrijk. 
Tot slot werd veel waarde gehecht aan 
woningbouw voor starters en senioren, 

De informatieavond op 16 januari van 
de Dorpsraad Budschop, gemeente 
Nederweert, is een groot succes 
geworden. Aan circa 100 inwoners 
van Budschop werd het bestuur 
van de dorpsraad voorgesteld en 
werd informatie gegeven over de 
mogelijkheden en onmogelijkheden 
van deze bewonersinitiatiefgroep. 
Tevens werden door de aanwezigen 
veel ideeën naar voren gebracht. 
Budschop staat als dorpskern bij de 
gemeente op de agenda en er is geld 
uitgetrokken voor het opstellen van een 
dorpsontwikkelingsvisie met als doel het 
woongenot in deze kern te verbeteren.

Na de introductie door de voorzitter 
van de dorpsraad was het woord aan 
mevrouw Manse van de gemeente 
Nederweert. Zij gaf aan dat de gemeente 
zeer veel waarde hecht aan de mening 
van de dorpsraad. Voor de gemeente is 
het daarbij van belang dat deze mening 
gesteund wordt door de bewoners van 
Budschop. Informatieavonden zoals deze, 
waarbij de mening van de achterban 
centraal staat en waarbij de mogelijkheid 
wordt geboden om inbreng te leveren, zijn 
hierbij erg belangrijk.

Ben van Essen, voorzitter van de 
Vereniging Kleine Kernen Limburg ging 
in op de meerwaarde van de dorpsraad 
voor de bewoners van Budschop. Hij prees 
hierbij ook de houding van de gemeente 
die graag gehoor wil geven aan de inbreng 
van de dorpsraden en hiervoor uren van 
ambtenaren beschikbaar wil stellen.
Ten aanzien van het indienen van de 
aandachtpunten en wensen gaf hij het 
advies om ook naar de haalbaarheid te 
kijken. Naast de inbreng van de gemeente 

een aparte brug voor langzaam verkeer, 
het herinrichten 5-hoek/Hulsenweg en het 
weren Biomassacentrale.

De onderwerpen die als belangrijkste zijn 
aangegeven krijgen van de dorpsraad 
de meeste aandacht. Alle overige ideeën 
worden door de dorpsraad opgepakt in de 
toekomstvisie van Budschop. In overleg 
met de bewoners en de gemeente wil de 
dorpsraad dit jaar starten met het maken 
van een dorpsplan. 
De aanwezigen werd ook gevraagd 
een oordeel te geven over deze 
informatieavond. Tevens werd gevraagd 
wie een bijdrage wil leveren in de nog op 
te richten werkgroepen. De meerderheid 
van de aanwezigen vond het een zeer 
zinvolle avond, 11 mensen hebben zich 
opgegeven voor een werkgroep van de 
dorpsraad.

Stichting Dorpsraad Budschop 
e-mail adres: 
DorpsraadBudschop@hotmail.com

Onthulling dorpsnaambord Budschop erkenning 
identiteit gemeenschap

Gemeente ondersteunt 
dorpsraad

VKKL wijst op de kansen 
van bewoners zelf

Bewoners Budschop geven 
prioriteiten aan

Dorpsraad gaat dorpsplan 
maken

Centrum Budschop
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Agrarisch karakter behouden
En dan het agrarische karakter van het dorp. De inwoners zijn 
daar heel stellig in: Zij willen dat de boerenbedrijven behouden 
blijven. Inmiddels zijn er nog maar zeven over, en het moeten er 
niet veel minder worden. Maar dan moet nieuwe recreatie bij de 
Mookerplas geen hindernissen opwerpen voor jonge boerenge-
zinnen, omdat die daardoor nauwelijks nog bestaansrecht hou-
den in Middelaar. 
De inwoners van Middelaar willen graag de handen uit de mou-
wen steken om de toekomst van hun dorp mee gestalte te geven. 
Maar onze handen zijn gebonden. Als er niet gauw iets veran-
dert, komen de toeristen straks een kijkje nemen in een prachtig 
groen, landelijk dorpje, verscholen achter een hoge dijk. Een 
dorpje waar helemaal niks meer te beleven valt. 

Rick gaat in Milsbeek wonen, net als Roel. Miranda woont al 
een tijdlang in Gennep, en Hugo in Boxmeer. Hans heeft mazzel 
gehad, hij kon een huis kopen in de straat waarin hij is opge-
groeid. Een paar weken geleden werd hij vader, dat was feest in 
de straat!
‘Jongeren trekken weg’, iedereen kent dat zinnetje wel als het 
gaat over kleine dorpen en de toenemende vergrijzing. ‘Jongeren 
trekken weg’, dat klinkt heel algemeen. 
Maar in een klein dorp als Middelaar hebben we Miranda, Rick, 
Roel, Hugo en Hans jarenlang zien opgroeien. We kennen ze, ze 
zijn een energiek deel van onze gemeenschap. Tot het moment 
dat ze op eigen benen willen staan en eventueel aan kinderen 
gaan denken want dan zullen ze in bijna alle gevallen naar een 
ander dorp of naar een stad moeten om een huis te kunnen kopen 
of huren. 

Middelaar zit op slot
Middelaar, het Maasdorpje met ruim 900 inwoners, zit letterlijk 
op slot. Na het hoogwater van 1995 trok Rijkswaterstaat de con-
touren waarbinnen nog gebouwd mocht worden en dat was dat. 
De contouren bleken zo krap om de bestaande bebouwing heen 
te liggen, dat nieuwbouw nauwelijks nog mogelijk was. Er werd 
rigoureus een streep gehaald door het geplande begin van een 
nieuw woonwijkje. En de particulieren die eventueel nog grond 
hadden om een huis op te bouwen, bleken in de meeste gevallen 
helemaal geen trek te hebben in nieuwe buren op hun terrein. 
Nieuwbouw is al jarenlang allesbehalve vanzelfsprekend. 

Jonge volwassen nodig voor verenigingen en gemeenschapshuis
Middelaar gaat langzaam kapot als bijna alle enthousiaste jonge 
volwassenen vertrekken want zij zijn hard nodig om clubs en 
verenigingen draaiende te houden, om taken voor de school uit 
te voeren, om een Boerendag of een voetbalkamp mee te helpen 
organiseren of gewoon om boodschappen mee te nemen voor de 
oudere buren. Ze zijn nodig voor de leefbaarheid. En levendig-
heid. 
Ook het gemeenschapshuis is heel belangrijk voor de leefbaar-
heid. Mensen kunnen er elkaar ontmoeten, samen musiceren, 
zingen, carnaval vieren of gewoon vergaderen. Ons gemeen-
schapshuis heeft inmiddels zijn beste tijd gehad. Maar hoe moet 
een nieuw Dörpshuus gestalte krijgen? 

Middelaar wil huizen
voor Rick, Roel, Miranda en Hugo

Dorpscentrum Middelaar Dorp Middelaar ingeklemd tussen Maas en recreatiegebied
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In de afgelopen maanden zijn zowel de Groningse als Friese 
vereniging voor kleine kernen gefuseerd met de provinciale 
belangenorganisaties voor dorpshuizen. De nieuwe organi-
saties heten respectievelijk Vereniging Groninger Dorpen en 
Doarpswurk. 

Vereniging Groninger Dorpen
In Groningen zijn de belangenorganisaties voor kleine kernen en 
dorpshuizen samen verder gegaan als de Vereniging Groninger 
Dorpen (VGD). De VGD is een koepelorganisatie voor dorpsbelan-
genorganisaties, dorpshuizen en buurt- en wijkcentra. Hiermee 
vertegenwoordigt de nieuwe organisatie in principe de belangen 
van alle bewoners op het platteland. De VGD streeft naar “leef-
bare en ondernemende dorpen met daadkrachtige en zelfred-
zame inwoners”. Naast belangenbehartiging en ondersteuning 
van de achterban, zijn projecten als ‘ondernemende dorpshui-
zen’ of het opstellen van dorpsplannen belangrijke activiteiten 
van de VGD.

Stichting Doarpswurk
Ook in Friesland is er sprake van een zelfde ontwikkeling. Ook 
hier zijn de beide belangenorganisaties voor kleine kernen en 
dorpshuizen samengegaan. Onder de naam Doarpswurk zetten 
ze zich in voor het “instandhouden en stimuleren van de sociale 
samenhang en de leefbaarheid van het Friese platteland”. Acti-
viteiten die daar bij horen zijn belangenbehartiging en onder-
steuning, het onderhouden van een plattelandsnetwerk, het 
uitvoeren van projecten. Daarnaast wil de nieuwe organisatie 
een kennisinstituut opzetten voor vitale lokale samenlevingen. 
De nieuwe organisatie telt momenteel acht medewerkers.

In beide provincies werkten de fusiepartners al veel samen. Een 
structurele relatie was daarom een voor de hand liggende keuze. 
Meer informatie over de nieuwe organisaties is te vinden op: 
www.groningerdorpen.nl of www.doarpswurk.nl.

 Nieuws uit andere provincies…

Noordelijke kleine kernen 
fuseren met dorpshuizen

De laatste tien jaar zag het Nederlandse platteland veel voorzie-
ningen verdwijnen. De bakker vertrok, de slager ging met pensi-
oen, op de dienstregeling van het lokale openbaar vervoer werd 
ernstig beknibbeld en in sommige dorpen moest de basisschool 
zelfs de deuren sluiten. 
Toch ziet de situatie voor dorpen met weinig voorzieningen 
er verre van hopeloos uit. Het dorp dat met enthousiasme de 
ervaring en expertise van oudere inwoners weet te bundelen, 
kan ook zélf haar voorzieningen opzetten. In het project ‘Oude-
rencoöperaties op het Platteland’ van het NPOE gingen oudere 
bewoners van vijf plattelandsdorpen zelf aan de slag om samen 
voorzieningen op te gaan zetten. 

Aan de hand van de ervaringen in de vijf dorpen die bij dit 
project betrokken waren, is de handleiding ‘Het Ondernemende 
Dorp’ opgesteld. Met deze handleiding kunnen dorpsbewoners 
zelf hun eigen voorzieningen opzetten. Stap voor stap laat het 
boek zien hoe je problemen en wensen in het dorp inventa-
riseert, op basis waarvan je een goed doortimmerd plan kunt 
maken. Dat plan helpt je vervolgens om een voorziening op te 
zetten, waar het hele dorp van kan profiteren. Kijk voor meer 
informatie op www.npoe.nl of bel met 030-2736133.

Ouderencoöperaties 
op het Platteland

Het Oranje Fonds ondersteunt dit jaar initiatieven in de buur-
ten en dorpen. Dat doen ze onder andere met de nieuwe 
campagne ‘Nederland Ontmoet de Buurt’. Het doel van de 
campagne is kennisuitwisseling tussen bestaande buurtor-
ganisaties en nieuwe initiatieven te bevorderen. Daarnaast 
reserveren ze voor buurtinitiatieven een bijzonder budget 
van m 1,4 miljoen. Buurtinitiatieven ván en dóór bewoners die 
de leefbaarheid en/of de sociale cohesie bevorderen, komen 
in aanmerking voor een financiële bijdrage. Het Oranjefonds 
nodigt buurtorganisaties uit een beroep te doen op hun budget. 
Kijk voor meer informatie op www.oranjefonds.nl of bel naar 
030-6564524

Oranjefonds:
1,4 miljoen euro
voor buurtinitiatieven

Veel agrarische bedrijvigheid verdwijnt en daarmee zal ook een 
deel van de werkgelegenheid op het platteland verdwijnen. De 
Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant (VKK N-B) heeft het 
PON gevraagd dieper in te gaan op deze economische ontwik-
kelingen en de gevolgen daarvan voor de leefbaarheid van het 
platteland. Naar aanleiding van dit onderzoek is de brochure 
‘Ondernemen in de kern’ ontwikkeld. 

Uit het onderzoek komt naar voren dat er in de onderzochte  
dorpen meer bedrijvigheid is dan in eerste instantie was ver-
wacht. Ondanks de terugtrekkende agrarische sector blijken er 
namelijk ook veel nieuwe bedrijven te ontstaan, zoals zorgboer-
derijen of minicampings. Voor werk zijn de bewoners niet van het 
dorp afhankelijk. Het merendeel werkt buiten het dorp. Het PON 
constateert verder dat werkgelegenheid op zich geen directe bij-
drage aan de leefbaarheid van het platteland levert. Deze bijdrage 
wordt vooral geleverd door de aanwezigheid van bedrijven die 
zich inzetten voor het dorpsleven. Ze ondersteunen verenigingen 
of activiteiten door sponsoring of een bijdrage in natura.

Bij het PON rijst de vraag of nieuwe economische dragers in alle 
dorpen noodzakelijk zijn. Het is veel meer van belang om de 
binding van de bedrijven met de dorpen te behouden en zono-
dig te versterken. Gezien het spanningsveld dat kan ontstaan 
tussen economische vitaliteit en leefbaarheid van bewoners is 
het belangrijk bewoners te betrekken bij de ontwikkeling van 
nieuwe economische dragers op het platteland.
Kijk voor meer informatie over de brochure ‘Ondernemen in de 
kernen: voor een vitaal en leefbaar platteland’ op 
www.ponbrabant.nl of bel naar 013-5351535.

Ondernemen
in de kern



1913 voor elkaar te krijgen dat er een ver-
harde rijweg, een ijsbaan en maar liefst 
drie straatlantaarns in het dorp kwamen. 
Verder vormt een nieuwbouwplan in de 
jaren ’90 een van de hoogtepunten in het 
bestaan van de dorpsbelangenorganisatie.

Dit betekent dat er in Limburg op het 
gebied van dorpsbelangen en bewoners-
initiatieven nog veel werk te doen is. In 
Midden- en vooral Zuid-Limburg zijn nog 
weinig initiatieven van de grond gekomen. 
In de gemeente Hunsel en Heythuysen 
zijn recent nieuwe dorpsraden in het 
leven geroepen of is er sprake van een 
eerste verkenning. Vooral de gemeen-
telijke herindeling lijkt hierin een rol te 
spelen. De VKKL kan deze initiatieven 
ondersteunen met informatie en advie-
zen. 

Je zou denken dat we met name in 
Noord- en Midden-Limburg toch al enige 
ervaring hebben met dorpsraden als 
belangenbehartigers van het dorp. Vooral 
in de gemeenten Venray en Horst a/d 
Maas hebben dorpen soms al dertig jaar 
of langer een dorpsraad. Vergeleken met 
andere provincies staan echter zelfs deze 
dorpsbelangenorganisaties nog maar in 
de kinderschoenen. 

Zo vierde een dorpsbelangenorganisatie 
in Friesland – in Fochteloo om precies te 
zijn – onlangs haar honderdste verjaar-
dag. Het dorp telt nog geen 500 inwoners, 
maar kent een actief dorpsleven. Tijdens 
een speciale jubileumbijeenkomst werd 
ingegaan op opmerkelijke successen 
van de dorpsbelangenorganisatie in de 
afgelopen honderd jaar. Zo wisten ze in 
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 Van de bestuurstafel VKKL...

Vijftigste lid
Hoewel de Vereniging Kleine Kernen 
Limburg nog maar een jonge vereni-
ging is – zusterorganisaties zijn soms 
al meer dan 25 jaar actief – hebben 
we in 2005 al het vijftigste lid mogen 
verwelkomen. Dorpsoverleg Grashoek 
was de gelukkige en luidde daarmee 
een belangrijke mijlpaal in. Ruim twee-
derde van de dorpsbelangenorganisa-
ties in Limburg is momenteel bij ons 
aangesloten.
Maar bij dat vijftigste lid is het niet 
gebleven. In de afgelopen maanden 
hebben zich al weer vier nieuwe leden 
aangemeld. Onder deze leden is ook 
het eerste gemeenschapshuis, Stichting 
gemeenschapshuis Middelaar. Mogelijk 
kunnen wij in de toekomst nog meer 
gemeenschapshuizen als lid verwelko-
men.

Lid worden?
Bewonersorganisaties, gemeenten 
en alle nadere organisaties die zich 
verwant voelen met het platteland 
kunnen lid worden van de VKKL. De 
jaarlijkse contributie bedraagt:
- voor dorpsraden en andere  

bewonersorganisaties o 40,-
- voor gemeenten < 10.000  

inwoners o 100,-
- voor gemeenten > 10.000  

inwoners o 150,-

U kunt zich aanmelden met vermel-
ding van uw adresgegevens bij het 
secretariaat van de Vereniging Kleine 
Kernen Limburg: Bemmelstraat 2, 5961 
HN Horst, tel 077-3978503, fax 077-
3978505 of email: vkkl@synthese.nl.

Dorpsraden Limburg 
nog in de 
kinderschoenen

De redactie van de Kleine Kernen Krant 
wil meer aandacht besteden aan lokale 
nieuwtjes en ontwikkelingen uit de dor-
pen, zoals het maken van een dorpsplan of 
de succesvolle uitvoering van een project. 
We zijn daarom op zoek naar correspon-
denten die goed thuis zijn in hun regio.

Lijkt het u leuk om ook eens wat te schrij-
ven over dorpszaken of ontwikkelingen in 
uw regio? Laat het ons weten! 

Neem contact op met het secretariaat van 
de VKKL via vkkl@synthese.nl of 
077-3978503.

Correspondenten gezocht

Entree gemeenschapshuis De Ankerplaats 
in Grashoek


