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Regelmatig krijgt de VKKL vragen van dorps- 
raden hoe ze de jongeren in hun dorp bij het  
werk van de dorpsraad kunnen betrekken. 
Je kunt je zelfs afvragen of je de jongeren 
wel bij de dorpsraad moet betrekken.  
Maar welke rol hebben ze dan in het leef-
baar houden van het dorp? Hoe kunnen we  
in gesprek komen met de jongeren in het 
dorp? En wat kunnen we als dorpsraad voor 
hen betekenen? Op deze en ander vragen 
wil de VKKL de komende twee jaar een  
antwoord krijgen. Een uitgebreidere project-
omschrijving is te lezen op www.vkkl.nl.

Maart 2011 - nummer 25

“Op zoek naar jongeren?!”
VKKL start zoektocht naar best practices in Limburg

Twee studenten van de Hogeschool Zuyd 
zullen in opdracht van de VKKL de komende 
maanden op zoek gaan naar best practices 
rond jongeren en leefbaarheid in de kleine 
kernen. Wij zijn nu al benieuwd naar uw 
ervaringen. Mail ze naar vkkl@synthese.nl.

De vijfentwintigste editie van de 
Kleine Kernen Krant Limburg is een 
feit. Tijd voor een klein feestje dat we 
vieren met een opgefriste opmaak. 
Alle voorgaande edities zijn te 
downloaden via www.vkkl.nl.

Thema: Bibliotheken
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schapshuizen met WMO-gerelateerde  
activiteiten geld besparen voor de gemeente. 
Ook in de gemeente Peel en Maas denken 
de gemeenschapshuizen er over na zich 
met eenzelfde verzoek tot die gemeente te 
wenden. 

De functie van veel gemeenschapshuizen is  
de laatste jaren namelijk sterk aan het ver-
anderen en wordt uitgebreid met allerlei  
activiteiten die ook onder de WMO vallen.  
Van clubhuis voor de plaatselijke vereni-
gingen vormen zij zich vooral in veel 
kleinere kernen om tot een soort Wonen, 

De regionale economie in Noord-Limburg 
is vanaf de jaren negentig mede afhanke-
lijk geworden van de inzet van Oost-
Europese werknemers, vooral van Poolse 
afkomst. Aanvankelijk was dit vooral van 
toepassing op het seizoenswerk in de 
agrarische sector. De laatste jaren zijn 
Oost-Europese werknemers ook sterk 
aanwezig in de sectoren van logistiek, 
industrie en bouw. De verwachting is dat 
de ontwikkeling zich uitbreidt naar de 
sectoren in de zorg- en dienstverlening. 

Door het openstellen van de Europese 
grenzen neemt het aantal Oost-Europese 
werknemers verder toe. De bijdrage van 
arbeidsmigranten aan de regionale eco-
nomie is onmisbaar. Het is dus van groot 
belang om deze nieuwkomers een plek te 

“Polen cruciaal voor economie Noord-Limburg”

geven in de samenleving. Voor de mensen 
zelf, maar ook voor hun omgeving is het 
belangrijk dat de huisvesting goed geregeld 
is en dat er voorzieningen zijn op sociaal en 
cultureel gebied. Zoals eind vorige eeuw 
de Marokkaanse en Turkse werknemers 
naar Nederland kwamen en zich langzaam 
voorgoed in Nederland vestigden, zullen 
ook de Poolse werknemers met hun gezin 
zich graag in Nederland willen vestigen. 
Er is een aantal redenen dat dit helaas 
belemmert. De Stichting ARKA (ARKA staat 
voor Activiteiten-Recreatie-Kultuur-Advies) 
wil hier graag hier aandacht voor vragen. 
Sinds 2006 werkt ARKA samen met andere 
instanties om activiteiten te ontplooien 
voor de Poolse gemeenschap. De relatie 
met de Poolse parochie en het gemeen-
schapshuis in Meterik is in dit proces van 
vitaal belang geweest evenals de betrok-
kenheid van de gemeente Horst aan de 
Maas, verenigingen en de werkgevers.

De stichting ARKA vraagt aandacht voor de 
generatie blijvers. Op initiatief van ARKA is 
de afgelopen maanden in nauwe samen-
werking met Wonen Limburg en Welzijn- 
instelling Synthese een onderzoek naar 
het welzijn (welbevinden) van Poolse  
migranten tot stand gebracht. De nota zal 
op 1 april 2011 tijdens een minicongres 

gepresenteerd worden aan de Noord-
Limburgse gemeenten, welzijninstellingen, 
gezondheidszorg, woningcorporaties, 
onderwijs en andere organisaties. De nota 
geeft aan dat er nog veel verbeterd kan 
worden en daar willen we samen graag aan  
gaan werken. Een aantal aanbevelingen 
wordt genoemd, zoals: verbeteren van 
de huisvesting, aandacht voor onderwijs, 
meer voorlichting, aandacht voor de kinde-
ren en andere thema’s. ARKA spreekt de 
wens uit dat het resultaat van deze notitie 
een aanzet zal zijn om met alle instanties 
te gaan samenwerken in de regio Noord- 
en Midden-Limburg om de knelpunten op 
te pakken. Er zijn kansen die we moeten 
benutten en daar moeten we aan werken.

Dankzij de bijdragen van de gemeente 
Horst aan de Maas is vanaf 2006 gewerkt 
aan de integratie van Poolse migranten in  
Horst aan de Maas en de regio. De stichting  
ARKA gaat in gesprek met de andere ge-
meenten in Noord-Limburg om, samen met 
organisaties die een bijdrage kunnen leve-
ren, het verblijf van Poolse en andere Oost 
Europese werknemers en hun gezinnen te 
verbeteren zodat ze zich thuis voelen in 
ons land met wederzijds respect.

Rinus Janssen is voorzitter van Stichting 
ARKA (en tevens secretaris van VKKL)

door Rinus Janssen

ARKA zet zich in voor Oost-Europese 
     werknemers in Limburg

door Piet Selen

Welzijn en Zorg steunpunten. Allerlei nieuwe 
activiteiten als eetpunten, dorpsdagvoor-
zieningen, maar ook voor- en naschoolse 
opvang vinden er bijvoorbeeld onderdak. 
Gemeenschapshuizen groeien daarmee 
nog meer dan voorheen uit tot de centrale 
ontmoetingsplekken en leveren daarmee 
een bijdrage aan de leefbaarheid en sociale 
cohesie in veel dorpen. 
Door hierin als gemeente en gemeenschaps- 
huizen de samenwerking te zoeken en  
elkaar hierbij te ondersteunen en prestatie- 
afspraken te maken, snijdt het mes aan 
twee kanten. Voor de gemeente wordt hier-
mee uitvoering gegeven aan gemeente- 
lijk beleid en de gemeenschapshuizen 
kunnen taken en functies uitbreiden en 
worden hierin door de gemeente (financieel) 
ondersteund.

Piet Selen is voorzitter van Stichting  
Gemeenschapsvoorzieningen Kronenberg 
die ‘De Torrekoel’ beheert.

gemeenschapshuis

De gemeente Skarsterlân in Friesland kent  
al enkele jaren tot tevredenheid een conve- 
nant met de gemeenschapshuizen in haar 
gemeente waarin zij prestatieafspraken op 
het gebied van de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO) hebben gemaakt. 
Op initiatief van gemeenschapshuis  
De Torrekoel in Kronenberg gaat een aantal 
gemeenschapshuizen in de gemeente Horst 
aan de Maas nu ook met deze gemeente 
in gesprek om de mogelijkheden op dit 
gebied te onderzoeken. Wethouder Birgit 
op de Laak heeft al aangegeven dat er 
best wat tegenover mag staan als gemeen-

Gemeenschapshuizen 
in gesprek over WMO taken 



Het dorp in de mens…
Wie me langer dan twee seconden 
aankijkt, groet ik. Het lijkt er op dat ik 
tegenwoordig als stadsmens veel meer 
mensen groet dan mijn plaatsgenoten die 
in een stad zijn opgegroeid. Het zou eens 
statistisch nagegaan moeten worden: 
groeten dorpsbewoners vaker dan stads-
bewoners? Ik heb de stellige indruk dat 
dat zo is!
Ik werd opgevoed met als stelregel: ‘Je 
groet iedereen, behalve kleine kinderen!’ 
Dat heb ik dan ook lang gedaan. Er is nog 
meer dan alleen maar die regel: als je 
eenmaal iemand gegroet hebt, blijf je dat 
doen. In mijn dorp was dat gebruik heel 
gewoon: je groeide op met bekende men-
sen die je minstens de goeiedag gunde. 
Nu heeft dat tot gevolg dat ik mensen 
groet met wie ik nog nooit gesproken heb, 
gewoon omdat zij vriendelijk zijn.
Dorpse gewoontes raak je moeilijk kwijt: 
ze zitten diep in je geest. En er zijn er heel 
wat: groeten, een praatje maken, geen 
collectebus of loterij voorbij laten gaan, 
het verenigingsleven leuk vinden, om je 
huis heen lopen, gaan wandelen langs 
weiden en velden, kijken of de uitzichten 
vanaf de van vroeger bekende ‘bergen’ 
nog dezelfde zijn.
In het Papiaments heb ik een treffend en - 
voor mij - waar spreekwoord gevonden:  
je haalt een mens wel uit het dorp, maar 
het dorp niet uit de mens.

Pierre Bakkes

In navolging van de gemeenschapsraad 
Heibloem, die in de decembereditie van de 
Kleine Kernen Krant haar 40 jarig jubileum 
meldde, kwam vanuit Boekender Belang 
het onderstaande artikel.

Boekend is een kerkdorp van de gemeente 
Venlo en is gelegen op de westelijke oever 
van de Maas, langs de rijksweg A73. Het dorp  
telt circa 800 inwoners. Al ruim 60 jaar is er  
in Boekend de belangenvereniging “Boeken- 
der Belang” actief. Hoewel de vereniging 
statutair in maart 1979 werd opgericht, blijkt  
uit de notulen van het toenmalige kerkbestuur  
dat de belangenvereniging reeds vanaf 1950 
werkzaam is. De vereniging is in dat jaar 
voortgekomen uit een samenbundeling van  
enkele belangengroeperingen en het kerk- 
en schoolbestuur. Het hoofddoel van de 
vereniging is in al die jaren ongewijzigd 
gebleven, namelijk de behartiging van de 
gezamenlijke belangen van het kerkdorp 
Boekend. Dat is ook anno 2011 nog steeds 
het belangrijkste doel van de vereniging. 

Jubileumfeest
In oktober jl. hebben wij het 60-jarig bestaan  
van onze vereniging gevierd in ons gemeen- 
schapshuis Boostenhof, dat mede op initia-
tief van onze vereniging in 1974 is geopend. 
Wij hebben er ‘n leuk feest van gemaakt in de  
vorm van een bijeenkomst van oudbestuurs- 
leden met partners. Weliswaar geen groots 
opgezette festiviteiten maar wel belangrijk 
voor al die mensen die het mede mogelijk ge- 
maakt hebben dat we deze mijlpaal hebben 
bereikt!

Doelstellingen
Welke doelstellingen hebben wij zoal bij 
onze vereniging? We kunnen noemen:
•	 het	streven	naar	een	voorzieningenpakket	 

dat voor het functioneren van deze ge-
meenschap minimaal noodzakelijk is.

•	 het	fungeren	als	intermediair	tussen	de	
gemeente Venlo en het dorp.

•	 het	stimuleren	van	het	aanwezige	en	toe-
komstige verenigingsleven, door ondermeer 
mee te werken aan voorzieningen met be-
trekking tot outillage, het ondersteunen 
en het ontplooien van nieuwe initiatieven.

•	 de	zorg	voor	het	milieu.

Boekender Belang 
viert 60e verjaardag
Belangenvereniging uit Boekend een 
van Limburgs oudste dorpsraden 

door Piet Billekens

Dorpsontwikkelingsplan
In 2008 hebben wij een dorpsontwikkelings- 
plan opgesteld met daarin de visie van de  
burgers met betrekking tot Boekend voor  
de komende 10 jaar. Een van de belangrijk-
ste onderdelen in dit plan is een mogelijke 
uitbreiding/aanpassing van ons gemeen-
schapshuis Boostenhof naar een multi-
functioneel gebouw voor onze gemeen-
schap. Hiervoor zijn inmiddels de eerste 
stappen gezet.

www.boekenderbelang.nl
Wat zeker nog vermeld moet worden is dat 
onze vereniging zorgt voor het informatie-
bulletin “de Schakel” dat elke 14 dagen 
kosteloos huis-aan-huis voor de inwoners  
wordt bezorgd. Ook hebben we een website  
www.boekenderbelang.nl waarop allerlei 
informatie te vinden is; van adressen van 
verenigingen tot alle verslagen van onze 
bestuursvergaderingen. 

Zelf de broek ophouden
Als vereniging krijgen we geen subsidie 
van de gemeente. Financiering van de 
kosten van activiteiten gebeurt via de jaar-
lijkse donatieronde, waaraan 95% van de 
gezinnen in Boekend mee doet. Voor onze 
taken als dorpsraad krijgen we jaarlijks 
wel organisatie- en projectengeld van de 
gemeente. 
U ziet: wij doen er alles aan om te overleven  
en ons in te zetten voor onze gemeenschap  
tot een volgend jubileum!

Piet Billekens is secretaris van de  
Belangenvereniging Boekender Belang
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Een greep uit de activiteiten:
•	 financiële	ondersteuning	van	het	

Oranje Comité voor Koninginnedag;
•	 het	organiseren	van	feestelijk-

heden zoals Sintermerte en Sint 
Nicolaas;

•	 het	jaarlijks	organiseren	van	een	
opschoningactie, waarbij vrijwil-
ligers samen met de Boekendse 
jeugd het zwerfvuil in het buitenge-
bied opruimen.

Column
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Steeds meer bibliotheekorganisaties zien 
zichzelf genoodzaakt om te bezuinigingen.  
In sommige regio’s wordt de oplossing 
gezocht in het terugbrengen van het aantal 
vestigingen, waardoor met name de kleinere  
bibliotheeksteunpunten in de dorpen ver-
dwijnen. Op andere plaatsen wordt gezocht 
naar nieuwe oplossingen of wordt gezocht 
naar samenwerking met andere voorzienin-
gen. Wat betekent dit voor de toekomst van 
de dorpsbibliotheek?

Meer dan boekenuitleen
De laatste jaren is de bibliotheek steeds meer  
opgeschoven van een boekenuitleen naar 
een voorziening waar informatieuitwisseling 
en ontmoeting centraal staan. Dit is mede 
ingegeven door allerlei technologische ont- 
wikkelingen. We hebben via internet toegang 
tot een onbeperkte stroom van informatie, 
maken gebruik van Wikipedia in plaats van 
de encyclopedie en lezen nieuwsfora in 
plaats van de krant. Maar denk ook eens 
aan nieuwe producten zoals luisterboeken 
en e-readers. Deze ontwikkelingen zullen de 
dienstverlening van de bibliotheek ook de 
komende jaren sterk veranderen. En wellicht 
bieden ze kansen voor de kleine kernen.

Kansen voor zelfsturing
De uitvoering van bibliotheken is door de 
jaren heen sterk geïnstitutionaliseerd.  
De organisatie ligt in handen van bibliotheek- 
stichtingen, uitgevoerd door professionals. 
Op onderdelen wordt ook wel gebruik ge-
maakt van vrijwilligers, maar deze hebben 
vooral een uitvoerende taak. In het kader van  
bezuinigingen door gemeenten zoeken deze 
stichtingen naar oplossingen die vooral op 
bedrijfsmatig vlak liggen. Maar er wordt nog  
onvoldoende gekeken naar het zelforganise- 
rend vermogen van dorpen. Het verdwijnen 
van bibliotheekvoorzieningen biedt kansen 
voor actieve bewoners om het initiatief over 
te nemen en met creatieve oplossingen te 
komen.

Onbemande bibliotheek
Dat het ook anders kan, laten ze in Horn 
zien. Daar is onlangs de eerste onbemande 
bibliotheek geopend. Door bezuinigingen 
heeft Bibliocenter zowel het boekenaanbod 
als het personeel teruggeschroefd. Als er 
geen medewerkers zijn, kunnen de inwoners  
van Horn met hun lidmaatschapspas toegang 
krijgen tot de bibliotheek. Hierdoor is de 
bibliotheek iedere doordeweekse dag 
geopend van half negen ’s ochtend tot acht 
uur ’s avonds. En wellicht dat de openings-
tijden in de toekomst nog uitgebreid kunnen 
worden.

Heibloem.daarleefje.nl
Op 7 december 2010 is in het servicepunt 
van Bibliocenter in Heibloem de website 
heibloem.daarleefje.nl in de lucht gegaan. 
Naast een fysiek loket van de bibliotheek, 
gevestigd in basisschool De Heihorst,  
beschikt het dorp nu dus ook over de  
mogelijkheid om via een digitaal loket 
boeken te zoeken en te bestellen. Daarnaast 
is de website te gebruiken als dorpswebsite, 
waar alle informatie voor en door het dorp 
gebundeld kan worden. 

Biedt Bibliobus de oplossing?
Op 18 september 2010 organiseerde 
Bibliotheekhuis Limburg een Nationale 
Bibliobussendag. De vraag die tijdens deze 
bijeenkomst centraal stond was of de biblio-
bus dé oplossing was voor het verdwijnen 
van steeds meer bibliotheken in de kleine 

kernen. Uit het hele land waren mensen naar 
Meijel afgereisd om hun ervaringen te delen. 
Ze hadden zelfs hun eigen bus meegenomen. 
En die bleek lang niet altijd meer die bus te 
zijn waar je alleen boeken kunt lenen. Zo had 
de bus die in de Zaanstreek rondrijdt een 
extra verdieping met een leeszaal. Lekker op 
een kussen lezen of gebruik maken van de 
computer. In Zeeland hebben ze een biblio-
bus die ook dienst doet als reizend loket van 
Rabobank, TNT Post en vervoersmaatschap-
pij Connexion. Je kunt er ook strippenkaarten 
of postzegels kopen, geld pinnen, internetten 
of een kopietje maken. Door de bundeling 
van diensten blijft de bus betaalbaar.
Tegenover dagblad de Limburger vertelde  
directeur Vincent Freriks: “Er zijn veel plaat-
sen waar geen bibliotheek meer is of waar 
deze dreigt te verdwijnen. Voor die plaatsen 
zou zo’n bus ideaal zijn.”

De toekomst van de bieb
Bezuinigingen als kans voor vernieuwing?

In Limburg rijden geen 
bibliobussen meer! 
Nou ja, ééntje nog …. ! door Wim Desserjer
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Onder de naam Bibliocenter vormen de 
bibliotheken in de gemeenten Leudal, 
Maasgouw, Nederweert en Weert sinds  
1 juli 2008 één grote bibliotheekorganisa-
tie. In het logo van de naam Bibliocenter 
komen de vijf verschillende functies van 
de bibliotheek tot uiting: informatie,  
recreatie, educatie, ontmoeting en cultuur.  
Met één lenerspas kan men in alle eenen-
twintig vestigingen terecht om te lenen en 
om terug te brengen. 

Directeur Liesbeth Vogelaar van Biblio- 
center geeft aan dat het biblotheekwerk 
moet innoveren. Deze innovatie wordt niet  
alleen ingegeven door bezuinigingen maar  
ook door nieuwe ontwikkelingen, bijvoor-
beeld op het gebied van ICT. Een eerste 
resultaat van deze veranderingen is de 
opening van de eerste grotendeels onbe-
mande bibliotheek in Limburg, gevestigd 
in Horn, en de samenwerking met de 
dorpswebsite Heibloem.daarleefje.nl.  
Het is wennen voor sommige leners, maar 
het gebruik tot nu toe stemt tot tevreden-
heid. Het personeel dat hierdoor vrij komt, 
kan ingezet worden om het lezen op de 
scholen te bevorderen. 

Limburg “onleest” 
Dat dit hard nodig is blijkt als Liesbeth 
Vogelaar aangeeft dat Limburg “ontleest”.  
Ze ziet het als een kerntaak van de biblio- 
theken om het leesplezier terug te krijgen 
bij de jeugd. Kinderen moeten in een vroeg  
stadium leren omgaan met taal zodat ze 
later meer kansen hebben in de maat-
schappij. Bibliocenter is daarom het project  

“Boekstart” begonnen, om zelfs de aller-
kleinsten door middel van boeken van stof  
of plastic vertrouwd  te maken met boeken.  
Onderzoek wijst uit dat dit een voorsprong 
geeft als het kind op school begint. 

Meer dan lenen
In steeds meer bibliotheken kun je ook 
(ook als niet lid) terecht voor het lezen van 
de krant, een tijdschrift en een kop koffie. 
Het groeit hiermee uit tot een ontmoetings- 
centrum. Bibliocenter werkt daarom ook 
samen met welzijnsinstelling Punt Welzijn 
en het Centrum voor de Kunsten. Niet het  
aanbod staat daarbij centraal, maar het  
tegemoet komen van de vraag van de 
gebruiker. In Heythuysen heeft de biblio-
theek daarom de uitstraling van een winkel  
gekregen, waar je naar eigen behoefte 
kunt shoppen. Het aantal volwassen leden 
is hierdoor al toegenomen.

Door het rijk wordt er inmiddels veel geld 
gestoken in de ontwikkeling van de “digi-
tale bibliotheek”. Ook dit is een van die 
nieuwe ontwikkelingen waar Bibliocenter 

Bibliotheekwerk ook van 
belang voor  de toekomst 

door Tiny Reijnders

In het najaar van 2010 heeft de bibliotheek 
Maas en Peel nog de Bibliobussendag, een 
landelijke studiedag, georganiseerd waar 
onder meer nieuwe ontwikkelingen voor  
bibliotheekbussen aan de orde zijn gekomen  
en prijzen zijn toegekend aan de mooiste 
en meest innovatieve bibliotheekbus. Dus, 
niets aan de hand met de bibliobus, zou je 
zeggen. 
Helaas, de bibliobus staat onder druk. In 
Drenthe krijgt de bus een andere rol; meer 
gekoppeld aan scholen en toch gericht 
op kinderen én ouderen. In Gelderland 
verdwijnen de bibliotheekbussen zeer 
waarschijnlijk per 2013 omdat er dan geen 
subsidies meer zijn. 
Vincent Freriks, directeur van Maas en 
Peel en vertegenwoordiger Kleine Kernen 
Beleid vanuit het Limburgse Bibliotheek-
huis, vertelt dat in Limburg helemaal geen 

bibliobussen meer rijden. Nou ja, eentje 
nog, naar Arcen. Het besluit om wel of 
geen bibliobussen te laten rijden ligt bij 
de basisbibliotheken, waarvan er twaalf in 
Limburg zijn.

Wisselend beleid
Vanzelfsprekend spelen bezuinigingen een 
grote rol in het handhaven van bibliotheek-
voorzieningen op het platteland. En onder 
de 12 basisbibliotheken zijn grote verschil-
len. Zo bestaat bijvoorbeeld de bibliotheek-
voorziening Venray uit één vestiging en 
zijn de Venrayse kernen ervan verstoken. 
De basisbibliotheek Roermond sluit haar 
filialen in Herten en in de wijk Donderberg. 
Bibliotheek Peel en Maas heeft wel besloten  
de voorzieningen in de kernen aan te houden.  
En de gemeente Beesel onderkent het 
belang van de bibliotheekvoorziening in 

de voorschoolse fase en heeft men apart 
beleid op de laaggeletterdheid van haar 
inwoners uitgezet.  

Kleinschalige voorzieningen weer in 
opmars
Een ander lichtpunt, weliswaar landelijk 
gezien, betreft het feit dat kleinschalige 
bibliotheekvoorzieningen weer voorzichtig  
opgang maken in kleine kernen. Kleinscha-
lige voorzieningen die mede tot stand  
kunnen komen door de inbreng van dorps-
raden. Het tijdschrift “Bibliotheekblad” 
publiceerde onlangs een artikel met voor-
beelden die bewoners van kleine kernen 
wellicht op interessante gedachten en 
samenwerking kunnen brengen. Er zitten 
bekende en minder bekende suggesties 
bij. Kijk op www.vkkl.nl welke voorbeelden 
dit zijn.
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in mee wil gaan. De digitale bibliotheek is  
altijd geopend, vanaf je eigen computer, en  
heeft een uitgebreid assortiment. E-books 
kun je zelfs downloaden en op je computer 
lezen. Hoewel het misschien nog toekomst- 
muziek is, kan het in de toekomst wellicht 
kansen bieden voor de kleinen kernen.
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Altweerterheide is een van 5 dorpen in de 
Limburgse gemeente Weert, op slechts 
enkele	kilometers	van	de	grens	met	België	
en de provincie Noord-Brabant. Het dorp 
is omgeven door allerlei natuurgebieden, 
waaronder de Laurabossen, de IJzeren 
Man en de Tungeler Wallen. Met een  
oppervlakte van ongeveer 3000 hectare is 
Altweerterheide een klein derde deel van 
de totale oppervlakte van Weert. 

Koos Daniëls, secretaris van de dorpsraad 
vertelt: “Altweerterheide is een bruisend 
maar ook een rustig dorp. ’s Avonds kun 
je buiten de fluitende vogels horen zonder 
gestoord te worden door geluiden van 
snelwegen of treinen. Het dorp is omgeven  
door natuur- en bosgebied en toch is de 
afstand tot het centrum van Weert maar 
4,5 km. Het aantal inwoners is zo’n 1100. 
In het dorp zijn er jammer genoeg geen 
winkelvoorzieningen, maar door een 
rijdende kruidenier en bakker is dit gemis 
goed opgevangen”. 

Betrokken bewoners
De betrokkenheid van bewoners bij hun 
leefomgeving is erg groot. Op initiatief 
van de dorpsraad werd in 2007 en 2009 
een prijs gewonnen met het project “Kern 
met Pit” van de Koninklijke Nederlandsche 
Heidemaatschappij (KNHM). In 2007 met 
het uitzetten van de Bolle Jan wandel- en 
fietsroute. Dit zijn wandel- en fietsroutes 

van verschillende afstanden, die starten 
en finishen in Altweerterheide en door 
gemengde bossen via Weert lopen.  
In 2009 met de bouw van de rustieke abri 
in de dorpskern. Toekomstige gebruikers 
van lijn 2 kunnen straks beschut wachten 
op het bus van Stadsdienst Weert en het 
is tevens een mooi ontmoetingspunt in de 
kern van Altweerterheide. 
In 2010 deed Altweerterheide weer mee 
met het project “Kern met Pit” door het 
creëren van een natuurlijke speelplek  
“Op den Das”. Door de inzet van veel 
vrijwilligers staat er nu een groene heuvel 
met klimladder, een klimboom in het zand 
en veel extra natuur. Klapper is de totem-
paal die ontworpen is door 5 kinderen van 
Altweerterheide, uit hout gemaakt door 
de dorpstimmerman en is voorzien van 
diverse kleuren door een buurtbewoner. 
Met “Op den Das” is Altweerterheide een 
mooie en unieke speelplek rijker. 

Gezamenlijk de kermis ‘pimpen’
Altweerterheide heeft ook een rijk vereni-
gingsleven met veel activiteiten. Naast de 
buurtverenigingen zijn er ongeveer 26  
andere verenigingen in het dorp. Ondanks 
de tendens van de laatste jaren dat mensen 
minder verplichtingen willen en zich vaker 
niet meer aansluiten bij een vereniging, 
zijn er heel veel mensen actief bezig  
binnen een of meerdere verenigingen.  
De verenigingen organiseren samen  

van een kleine kern…

diverse activiteiten waaronder de kermis 
in het eerste weekend van juli. Daniëls: 
“Om deze kermis een beetje te “pimpen”  
en aantrekkelijker te maken zijn er extra 
activiteiten opgezet zoals: zang- en dans-
wedstrijden, een Limburgse avond, een 
grote barbecue en veel optredens met 
diverse artiesten. Dit jaar was de primeur 
van deze aanpak, met de nieuwe naam 
‘Zomerheifeest’, en het werd een groot 
succes!”

Toekomstplannen
De dorpsraad werkt goed samen met de  
gemeente Weert en de coördinator wijk- 
gericht werken. Zo is er onlangs een infor-
matiebijeenkomst georganiseerd over het 
project “Mijnstraatjouwstraat”. Dit is een 
initiatief van de wijk- en dorpsraden van 
Weert, de gemeente, PUNT Welzijn, politie 
Limburg Noord en Wonen Weert. Zij probe-
ren de bewoners van de wijken en dorpen 
te enthousiasmeren om mee te doen bij 
het verbeteren van de buurt. 
Vanuit het project wordt ook een gezamen-
lijke leefbaarheidsagenda opgesteld, met 
daarin vooral thema’s die binnen 1 jaar 
uitgevoerd kunnen worden. 

Verder zijn er nog langetermijnplannen, 
bijvoorbeeld om de oude dorpskern te 
herinrichten. Dit zou volgens de dorpsraad 
goed te combineren zijn met de renovatie- 
en nieuwbouw van seniorenwoningen.  
“In het verleden zijn er al gesprekken ge-
weest met de gemeente Weert en Wonen 
Weert om gezamenlijk te denken over de 
renovatie van de 40 jaar oude senioren-
woningen. De besprekingen zijn stilgevallen 
en door nieuw beleid van Wonen Weert 
zullen er minder huizen gerenoveerd gaan 
worden. “Dit zeer ten spijt van de dorps-
raad”, vertelt Daniëls. “De dorpsraad en de  
inwoners van Altweerterheide willen graag 
levensloopbestendige woningen met even-
tueel een ingebouwde ontmoetingsruimte 
voor de senioren. Hierdoor zullen meer 
oudere inwoners langer zelfstandig kunnen 
wonen en genieten van al het moois dat 
Altweerterheide te bieden heeft.”

Toch weer bouwen?
Na het schrijven van dit artikel kwam er 
toch goed bericht voor de dorpsraad.  
Het in 2010 uitgevoerde Woningmarkt- 
onderzoek heeft geleid tot een plan voor 
de bouw van maximaal 30 woningen.  
In het plan zijn onder andere zes starters-
woningen en acht levensloopbestendige  
huurwoningen opgenomen. Op zijn vroegst  
kan in 2012 gestart worden met de bouw. 

Altweerterheide
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Wilt u uw dorp ook eens in de 
schijnwerpers zetten? 

Mail uw verhaal naar vkkl@synthese.nl 
of neem contact op met de redactie.

Portret
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Op 6 april ontvangen 28 Limburgse actieve 
dorps- en buurtinitiatieven het predikaat 
Kern met Pit en een bedrag van € 1.000,-.  
Zij ontvangen deze prijs voor het uitvoeren 
van een project ter verbetering van hun 
buurt, wijk of dorp. De tien meest bijzondere 
projecten in Nederland ontvangen bovendien 
een extra prijs van € 1.500,-. De Limburgse 
prijzen worden op 6 april uitgereikt tijdens 
een feestelijke bijeenkomst in het Gouver-

nement in Maastricht. Tijdens deze bijeen-
komst presenteren de initiatiefgroepen hun 
project op de projectenmarkt.

Niet wachten tot overheid iets doet
Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij 
(KNHM) organiseert sinds 1978 de leefbaar- 
heidswedstrijd Kern met Pit. Uitgangspunt 
van Kern met Pit is dat bewoners zelf het 
beste weten hoe zij hun woonomgeving  

Stichting DOEN
Stichting DOEN is het fonds van de drie  
goededoelenloterijen: de Nationale Postcode  
Loterij, de VriendenLoterij en de BankGiro 
Loterij. DOEN werkt aan een leefbare wereld 
waaraan iedereen kan meedoen door aan-
jager te zijn van duurzame, culturele en  
sociale voorlopers. DOEN doet dit door jaar- 
lijks meer dan 200 kleine en grotere initiatie-
ven door middel van subsidies, participaties 
en leningen te ondersteunen.

Nieuwe Ontmoetingsplekken
Met de bijdrage van de Nationale Postcode 
Loterij ondersteunt DOEN onder andere  
organisaties die zich richten op de ontwikke- 
ling van nieuwe ontmoetingsplekken.  
Deze ontmoetingsplekken kunnen verschil-
lend van aard zijn. Dit zijn bijvoorbeeld 
projecten waarbij braakliggende plekken 
in de openbare ruimte door bewoners en 
buurtorganisaties tot kleine parkjes als 
ontmoetingsplek worden omgevormd.  
Maar ook initiatieven waarbij wijkmedia 
wordt ingezet om de contacten tussen buurt- 
bewoners te versterken. Gemene deler van 
deze projecten is dat de ontmoetingsplek 
een positieve bijdrage levert aan de onder-
linge betrokkenheid tussen de buurtbewo-

ners en buurtorganisaties. DOEN streeft 
naar het versterken van sociale verbanden. 
Initiatieven dienen een groot draagvlak 
te hebben onder de bewoners en gaan 
uit van een gemeenschappelijk belang. 
Voorwaarde voor ondersteuning van DOEN 
is een creatieve en eigenzinnige aanpak 
met een duurzaam karakter, zodat de 
ondersteunde initiatieven als inspirerende 
voorbeelden voor anderen kunnen dienen.

Bijvoorbeeld: Digitaal Dorpsportaal 
www.telebrink.nl
Een goed voorbeeld is Telebrink. Telebrink 
is een eigentijdse ontmoetingsplek voor 
inwoners van kleine dorpen in Drenthe, 
in de vorm van een digitaal dorpsportaal. 
Via de website komen onder andere vraag 
en aanbod van diensten, maar ook lokaal 
nieuws en onderling contact binnen ieders 
bereik. Zo komen bewoners, clubs, vereni-
gingen en andere organisaties in dorpen 
(weer) met elkaar in contact. Telebrink geeft 
met het dorpsportaal op een vernieuwende 
manier antwoord op vraagstukken als ver-
schraling van voorzieningen, krimp en het 
uiteenvallen van dorpsgemeenschappen. 

Heeft u ook een goed idee? 
Misschien is er bij u in de buurt behoefte 
aan nieuwe ontmoetingsplekken.  
DOEN kan u ondersteunen bij realisatie of 
u met de juiste mensen in contact brengen. 
Ga voor meer informatie naar www.doen.nl.

Wie wint Limburgse 
Kern met Pit trofee?

Wie goed doet, goed ontmoet!
Meer ontmoetingsplekken met hulp van 
Stichting DOEN 

28 Limburgse projecten dingen mee in 
wedstrijd KNHM

kunnen verbeteren. De wedstrijd daagt hen 
uit om zelf initiatieven te ontwikkelen en niet  
te wachten tot de overheid iets doet. De enige  
criteria voor deelname zijn: het project vindt 
plaats in de directe woonomgeving en wordt 
door en voor de bewoners zelf uitgevoerd. 
Sinds de start van de wedstrijd zijn tien-
duizenden mensen actief geweest met het 
inrichten van een speelterrein, het opknappen  
van een dorpshuis, het uitzetten van een 
natuurpad, het opzetten van een wijkkrant, 
het organiseren van een evenement en nog 
veel meer.

Regionale jury’s, bestaande uit vrijwilligers, 
hebben alle projecten bezocht en hun advies 
aan de hoofdjury uitgebracht. De hoofdjury, 
onder leiding van Pieter Winsemius (lid 
Wetenschappelijke Raad voor het Regerings-
beleid en oud-minister van VROM) heeft een 
definitief oordeel geveld. Van de 225 deelne-
mende projecten in Nederland ontvangt ruim 
170 een prijs. 

Ook begeleiding voor andere projecten
Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij 
(KNHM) begeleidt actieve bewoners bij de 
verbetering van hun fysieke leefomgeving. 
KNHM treedt daarbij vaak op als sparring-
partner. De begeleiding richt zich enerzijds  
op bewoners die zelf hun idee willen  
realiseren ter verbetering van hun fysieke 
leefomgeving, anderzijds op bewoners die 
actief willen participeren in besluitvorming. 
Diensten zijn onder andere het bijeenbrengen  
van netwerken, communicatieplannen,  
projectopzet, plannen van aanpak, project-
communicatie, workshops. Thema’s zijn: 
stadslandbouw, leefbaarheid en bevolkings-
krimp, lokale duurzame energie, cultuur-
historie en landschap en vrijetijdseconomie. 

Kijk voor meer informatie, bijvoorbeeld  
over de 28 Limburgse initiatieven, op  
www.kernmetpit.nl.
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De kranten staan er vol van: de overheid 
moet bezuinigen. In Den Haag, maar zeker 
ook bij de gemeenten. Die gemeenten 
komen nu met bezuinigingsplannen.  
De onderwerpen waar bewoners zich 
sterk voor maken, worden stevig geraakt. 
Bijvoorbeeld in Koningsbosch waar de ge-
meente de medewerking aan het belang-
rijkste DOP-project, het multifunctioneel 
centrum, stop zet. Of in Mook waar de 
bibliotheek dicht dreigt te gaan. Bovenop 
die bezuinigingsdrift komt ook nog eens 
de krimp. In Vredepeel, Heide en Bemelen 
gaan de scholen dicht. Ook het provincie-
bestuur spreekt over bezuinigingen, wat 
invloed kan hebben op het werk van de 
VKKL. Er is dus zwaar weer op komst voor 
de bewonersorganisaties. 

Tip: download de krant en mail hem 
naar de andere dorpsraadsleden, uw 
collega’s of andere geïnteresseerden. 

Colofon:
De Kleine Kernen Krant Limburg is een 
uitgave van de Vereniging Kleine Kernen 
Limburg en wordt  verspreid onder de 
leden van de VKKL en abonnees.

Redactie:
Tiny Reijnders, Alle Postmus, 
Annemie Alaerds, Wim Desserjer.

Foto voorkant:
Wim Jenniskens.

Met bijdragen van:
Pierre Bakkes, Piet Billekens, Piet Selen, 
Rinus Janssen, Koos Mirck, DOEN en KNHM.

Realisatie:
Weemen Drukwerk & Communicatie, Horst. 
100% eco-proef.

Abonnementen:
Leden van de VKKL ontvangen de 
Kleine Kernen Krant Limburg gratis. 
Een jaarabonnement kost € 20,- en voor 
instellingen en overige organisaties € 50,-.

VKKL, 
Bemmelstraat 2, 
5961 HN Horst

T 077-3978503
F 077-3978505
VKKL@synthese.nl
www.vkkl.nl

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

Op 4 februari jongstleden schreef minister 
Donner in een brief aan de Tweede Kamer 
dat het kabinet een herverdeling van taken 
op het terrein van de leefomgeving wil. 
Donner schrijft: “Veel bewoners zijn in 
staat om op eigen kracht verbeteringen  
in hun directe omgeving te realiseren.  
Zij willen dat doorgaans ook graag. 
Daarom ligt bij hen een sleutelrol. De uit- 
daging voor bestuurders, ambtenaren en 
professionals is om ruimte te geven aan die 
eigen kracht van burgers en deze te onder-
steunen.  De herverdeling zal wel plaats 
moeten vinden tegen de achtergrond van 
de hevigste crisis sinds de jaren dertig. 
Rijk, gemeenten en maatschappelijke 
partners kunnen minder investeren dan 
voorheen.”

We zien dus dat de overheid de bezuini-
gingen koppelt aan de wens om burgers 
meer eigen verantwoordelijkheid te geven. 
De vraag is nu of de overheid oprecht 
investeert in meer verantwoordelijkheid 
voor burgers of het probleem van de 
bezuinigingen over de heg gooit. Als het 
eerste punt geldt, liggen er kansen voor 
bewonersorganisaties, mits de gemeente 
ook ondersteuning erbij levert. Als burger-
participatie slechts een fopspeen is om de 
bezuinigingen van zich af te schuiven is 
het de taak van elke bewonersorganisatie 
om daar scherp met de gemeente over in 
gesprek te gaan. Elke crisis biedt kansen, 
maar we zullen wel op onze tellen moeten 
passen.

Ben van Essen, voorzitter VKKL

Donkere wolken
Agenda VKKL
15 april 2011
 Werkplaats Topdorpen en Krimp
 Locatie: Zuid-Limburg
8 juni 2011
 Dorpennetwerk Limburg
 Locatie: nog niet bekend
19 oktober 2011
 Algemene Ledenvergadering
 Locatie: nog niet bekend

Kijk voor meer informatie op www.vkkl.nl

De Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen  
(LVKK) is met KNHM en Netwerk Platteland 
druk bezig met de voorbereidingen van 
het Nationale PlattelandsParlement dat  
op 12 november aanstaande gehouden  
zal worden. Echter: de inhoudelijke voor-
bereidingen staan op een laag pitje omdat 

PlattelandsParlement Nederland 2011
Eerste voorbereidingen zijn gestart

eerst alle tijd zit in de lobby voor voldoende 
(financiële) ondersteuning. Ook hebben we 
als LVKK een projectvraag ingediend dat 
de landelijke ondersteuning voor dorps-
huizen (Dorpshuizen.nl) moet borgen 
en zijn we in gesprek met Binnenlandse 
Zaken om dorpsbewoners te ondersteunen 

bij het actief anticiperen op de demografi-
sche ontwikkelingen die komen.

Alle provinciale “Verenigingen van kleine 
kernen” in Nederland zijn aangesloten bij 
de LVKK.

van het bestuur


