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Dorpsraden en andere bewonersorgani-
saties hebben aan agendapunten geen 
gebrek. Maar is de agenda van de dorps-
raad ook datgene wat de bewoners in het 
dorp belangrijk vinden? 
Dorpsraden hebben vaak het idee dat de 
meerderheid van de achterban het wel 
goed vindt dat er een klein groepje de 
belangen van het dorp bewaakt en zich 
zonodig inzet voor behoud van voorzie-
ningen. Soms heeft de dorpsraad het idee 
er alleen voor te staan. Het contact met 
de achterban is één van de belangrijkste 
zaken van een dorpsraad. Hoe voer je de 
dialoog met het dorp en hoe zorg je dat 
bewoners betrokken blijven? Deze vragen 
stonden centraal in het themagesprek dat 
Joop Verhulst, adviseur van bureau Veer-
kracht en voorzitter Dorpsraad Itteren, tij-
dens de algemene ledenvergadering 2009 
met de bezoekers aanknoopte. 

Feiten en problemen
Joop startte met de prikkelende stelling 
dat veel dorpsraden zich bezig houden 
met door henzelf verklaarde problemen. 
Er worden bijvoorbeeld projecten in het 
dorp gerealiseerd om niet achter te blijven 
bij andere dorpen of omdat de gemeente 

en andere instanties die belangrijk vin-
den. Daarnaast worden feitelijke situaties 
en problemen door elkaar gehaald. Een 
drukke verkeerssituatie of geluidsover-
last van jongeren zijn bijvoorbeeld geen 
problemen maar feitelijke situaties. Vaak 
komen klachten over verkeer, jongeren 
en rotzooi in de straat bij de dorpsraad 
terecht. Veel dorpsraden voelen zich ver-
volgens verantwoordelijk om die klachten 
op te lossen. Daarmee haalt de dorpsraad 
niet alleen een zware taak op de hals, 
maar ook een onmogelijke opgave. Een 
situatie, bijvoorbeeld de verkeersdrukte of 
de luidruchtige jongeren, is pas een pro-
bleem wanneer betreffende bewoners iets 
willen veranderen. Als mensen iets willen 
dan gaat men met elkaar in gesprek en 
worden ideeën geboren voor aanpak van 
de situatie. Pas als mensen iets willen en 
zich daarvoor willen inzetten is er sprake 
van een probleem, is de stelling van Joop 
Verhulst. De dorpsraad kan een belang-
rijke rol vervullen om die processen van 
bewoners mogelijk te maken. De eerste 
belangrijke stap daarin is om het gesprek 
tussen bewoners mogelijk te maken. 

(vervolg op pagina 2)
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Hoe houden dorpsraden het dorp betrokken?

Mariet Dexters nam na 5 jaar afscheid  
als bestuurslid van de VKKL.
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Op woensdag 3 maart 2010 vinden in 
bijna alle Limburgse gemeenten verkie-
zingen plaats. Beleid en besluiten van 
gemeenten spelen een belangrijke rol in 
de leefbaarheid van de kleine kernen. 
Het is dus zaak dat alle stemgerechtigden 
gebruik maken van zijn of haar stem-
recht, want zo kun je invloed uitoefenen. 

Leefbaarheid in de verkiezingsprogramma’s
Iedereen spreekt over leefbaarheid maar 
wat willen de politieke partijen in Lim-
burgse gemeenten nu daadwerkelijk de 
komende jaren? Wat wil men doen om de 
leefbaarheid in stand te houden, te bevor-
deren? Hoe denkt een partij over de voor-
zieningen in de kernen? Kan woningbouw 
voor starters, maar zeker ook voor de 
senioren, worden bevorderd? Welk beleid 
heeft men voor ogen met betrekking 
tot het verenigingsleven en de vrijwil-
ligers? In hoeverre staat men open voor 
inbreng/ initiatieven door de burgers om 
de leefbaarheid te bevorderen? Hoe staat 
het met de verkeersveiligheid? Allemaal 

vragen waarvoor u mogelijk een antwoord 
vindt in de verschillende verkiezingspro-
gramma’s en waar u de gekozenen straks 
ook op kunt aanspreken. 

Uw rol voor de verkiezingen?
Iedere stemgerechtigde dorpsbewoner kan 
zelf de verkiezingsprogramma’s doorne-
men en op 3 maart een hokje rood kleu-
ren. Veel bewoners komen echter niet zo 
ver om al die programma’s naast elkaar te 
leggen, men kiest op hoofdlijnen, traditie 
of op de persoon. 

Kunt u als dorpraad/overleg of leefbaar-
heidsinitiatief een actieve rol spelen voor 
de verkiezingen? Kunt u de leefbaarheids-
thema’s in uw dorp/gemeente een pro-
minentere rol geven? Volgens ons zijn er 
mogelijkheden/kansen. 

Enkele voorbeelden. U kunt:
-  de belangrijkste leefbaarheidsthema’s op 
een rij zetten (beperk het aantal thema’s, 
anders selecteren partijen zelf en wordt 

uw belangrijkste thema overgeslagen),
-  deze thema’s onder de aandacht bren-

gen bij de verschillende politieke par-
tijen en vragen wat hun visie / actie op 
dit onderdeel is,

-  met iedere partij hierover afzonderlijk in 
gesprek gaan,

-  iedere partij per brief/mail attenderen op 
deze leefbaarheidsthema’s,

-  een debat met alle partijen organiseren 
rond de leefbaarheidsthema’s,

-  op uw website per leefbaarheidsthema de 
standpunten uit de verkiezingsprogram-
ma’s van alle partijen op een rij zetten,

-  partijen vragen om in hun verkiezings-
programma uitspraken te doen over de 
leefbaarheidsthema’s.

Als uw leefbaarheidsthema’s bij (alle) 
partijen op de agenda komen, dan is de 
kans groot dat uw wens uiteindelijk ook 
terechtkomt in het bestuursakkoord (na 
de verkiezingen). Zo bent u als dorpsraad 
succesvol in het behartigen van de belan-
gen voor de leefbaarheid in uw dorp.

3 maart gemeenteraadverkiezingen
Kiezen voor leefbaarheid?

(vervolg op pagina 1)

World café
Er zijn verschillende manieren voor de 
dorpsraad om de dialoog in het dorp te 
voeren. Tijdens de algemene ledenver-
gadering is gesnuffeld aan de methode 
van “world café”. Dit is een manier om 
zoveel mogelijk ideeën via gesprekken 
naar boven te laten komen, te verzame-
len en op elkaar te laten inwerken. De 
achterliggende gedachte hierbij is dat 
bewoners van elkaar horen wat men van 
bepaalde situaties vindt en ontdekt wie 
er gezamenlijk de schouders onder moge-
lijke oplossingen wil zetten.  De methode 
waarmee werd geoefend bestaat uit:
1.  formeren van tafels waar circa vijf 

mensen een gesprek voeren rond een 
thema. De resultaten worden genoteerd 
op een groot tekenblad. 

2.  Na een bepaalde tijd (nu was dat erg 
kort met circa 10 minuten) wordt cen-
traal een signaal gegeven en ruilen de 
deelnemers van tafel. Eén deelnemer 
blijft achter als gastvrouw/-heer voor 
diegenen die aan tafel komen.

3.  De gastvrouw vertelt in het kort wat er 
gezegd en geschreven werd. De dialoog 
wordt nu verder voortgezet binnen de 
nieuwe groep.

4.  De opdracht is verder te bouwen op wat 
er al op tafel staat.

5.  Deze procedure wordt enkele malen 
herhaald.

6.  Na enkele rondes wordt de opdracht 
gegeven om actiepunten te halen uit 
wat er op de tekenbladen staat of  
actiepunten toe te voegen.

Hier stopte de oefensessie van de VKKL-
ledenvergadering. Wanneer dorpsraden 
deze methode in de praktijk toepassen 

worden de resultaten overzichtelijk geor-
dend in actiepunten. Een World café wordt 
afgesloten met het maken van afspraken. 
Voor een dorpsraad is het van belang om 
bij de vervolgafspraken het initiatief bij 
de betreffende bewoners of verenigingen 
te laten. Daarmee wordt betrokkenheid 
van bewoners gecreëerd. Zonodig infor-
meert, faciliteert en verbindt de dorpsraad 
de initiatieven die voortkomen uit deze 
gesprekken. 

Reacties uiteenlopend
De reacties op de benadering van feiten 
en problemen riepen veel reacties op 
onder de VKKL-leden. Sommige leden 
vonden het maar niks en andere leden 
waren juist enthousiast en zijn van plan 
om deze aanpak ook in het eigen dorp toe 
te passen. 

Joop Verhulst: "Veel dorpsraden houden zich 
bezig met door henzelf verklaarde problemen".
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De bijeenkomst richtte zich met name  
op de vraag hoe de kleine kermis inte-
ressant te houden voor exploitanten  
van kermisattracties. Steeds vaker is  
het aantal bezoekers van de kermis in 
dorpen te klein om de attracties rendabel 
te houden. Exploitanten kunnen in de 
dorpen hun brood niet meer verdienen 
en haken hierdoor af.

Er was voor de deelnemers, uit alle hoe-
ken van Limburg, volop gelegenheid om 
praktijkkennis en ideeën uit te wisselen. 
Samen kwam men tot een eerste lijst van 
aanbevelingen die als “randvoorwaarden” 
kunnen dienen om de kermis voor de 
kleine kern te behouden. De lijst biedt geen 
garantie, maar opent mogelijkheden.

Steun gemeente:
- Koppel toekenning staplaats grote plaats 
/klein dorp. Exploitant die staplaats in 
grote kern inneemt verplicht zich om ook 
in één of meerdere kleine dorpen in de 
gemeente met zijn attractie te staan.

- Eén evenementenvergunning waarin alles 
wordt geregeld. Organisaties moeten nu 
vaak meerdere vergunningen aanvragen.

- Indien de gemeente de kermis een belang-
rijk onderdeel vindt voor de leefbaarheid 
in het dorp, kan zij overwegen hulp te  
bieden door middel van faciliteiten en/of 
een financiële bijdrage.

- Locatie: als dit fysiek mogelijk is, zorg dan 
dat kermisattracties en horecalocaties op 
elkaar aansluiten.

Regionale afstemming:
-  Tijdstip / spreiding activiteiten
- Eventueel gezamenlijke afspraken  
exploitanten.

Draagvlak in het dorp:
- Actieve kermisgroep
- Randprogramma: zorg dat het programma 
publiek naar de kermis trekt, maar zorg 
dat het geen concurrent wordt voor de 
exploitanten

- Betrek lokale verenigingen bij het  
randprogramma

- Goede relatie met lokale horeca.

Bouw een goede relatie op met de 
exploitant(en) P.R. – publiciteit.

Extra tip:

Maak een afspraak met de lokale basis-
school dat zij op de maandag(ochtend) 
gewoon les geven. De verleiding om 
een lang weekend met vakantie te gaan 
wordt dan minder groot en levert extra 
klanten op voor de kermis.

Op 30 september organiseerde de VKKL 
een werkbijeenkomst met het thema 
“Kermis in de Knel”. Aanleiding voor de 
bijeenkomst waren signalen zoals: 
“Het wordt steeds moeilijker om  
exploitanten met hun attracties naar de  
kermis in kleine dorpen te krijgen” en  

Kermis: Dorpsfeest of attractiepark?
Oorspronkelijk was de kermis de jaarlijkse 
herdenking van het inwijdingsfeest van 
een (nieuwe) kerk, die bewoners uit de 
verre omgeving naar het dorp trok. Dit 
bood een goede gelegenheid voor het doen 
van zaken. Voor handels- en nijverheids-
lieden maar ook muzikanten, goochelaars 
en kwakzalvers was deze jaarlijkse her-
denking de gelegenheid om hun prak-
tijken uit te oefenen. Na de Hervorming 
verdween de herdenking en bleef er een 
“jaarmarkt” over. In de 20e eeuw ontwik-
kelde de kermis zich tot een amusements-
gelegenheid, verzorgd door rondreizende 
kermisgezelschappen met attracties. Deze 
kermisgezelschappen, de huidige ker-
misexploitanten, trokken van plaats naar 
plaats om daar hun brood te verdienen 
zoals voorheen de handels- en nijverheids-
lieden de jaarlijkse herdenking bezochten. 

Het heden
Kermisexploitanten hebben grote moeite 
om in kleine kernen nog hun brood te 
verdienen met hun attracties. De lokale 
belangstelling loopt terug omdat bewo-
ners kunnen kiezen voor tientallen andere 
activiteiten, al dan niet in het dorp zelf. 
De kermis is niet meer “het feest van het 
jaar”. Kosten van de attracties zijn opge-
lopen, waardoor de exploitant een hogere 
omzet moet draaien. Attracties staan 
niet meer exclusief op kermissen, maar 
zijn ook terug te vinden in pretparken en 
andere grootschalige activiteiten zoals 
festivals, zomerfeesten, strandboulevards.
Vanuit vooral economische motieven zul-
len steeds kermissen verdwijnen uit de 
kleine kernen. Is dit erg? Misschien wel, 
maar het biedt ook mogelijkheden voor 
de dorpsbewoners om samen iets nieuws 
te bedenken om als dorp of regio feest te 
vieren. Onder andere in Oirsbeek hebben 
ze die nieuwe kans gegrepen.

Een alternatieve kermis
In Oirsbeek verdween enkele jaren gele-
den de kermis uit het dorp. Het lokale 
jongerenwerk organiseerde afgelopen jaar 
voor het eerst een alternatief.  

Robert van Kesteren, voorzitter jeugd en 
jongerenwerk Oirsbeek vertelt: “Het was al 
lange tijd een probleem om kermisexploi-
tanten naar Oirsbeek te halen omdat de 
kermis gelijktijdig viel met de kermis in 

Geleen, 10 kilometer verderop. Een aantal 
jaren geleden vernielden vandalen ker-
misattracties. De exploitanten weigerden 
vanaf dat moment nog naar Oirsbeek te 
komen. Het gevolg: Oirsbeek kent al een 
jaar of vier geen kermis meer. 

“Als Stichting Jeugd en Jongerenwerk 
hebben we het initiatief genomen een 
alternatieve kermis te organiseren. De 
doelstelling van de kermis is om er een 
dorps- en familiefeest van te maken met 
de ambitie dat andere verenigingen zich 
aansluiten. Bovendien moet het geen 
‘komen en gaan kermis’ zijn waar ouders 
hun kinderen gebruik laten maken van 
een aantal attracties en direct daarna 
weer huiswaarts gaan. Met deze visie is 
het ons dit jaar aardig gelukt om een leuk 
en alternatief kermisprogramma neer te 
zetten. Ondanks dat het weer ons niet 
meezat was dit een druk bezochte kermis. 
De mensen gaven aan dat ze het veel leu-
ker vonden dan de kermis die zij gewend 
waren en de meeste mensen bleven de 
hele dag lekker hangen.” 

Tijdens de alternatieve kermis vonden er 
activiteiten plaats als: processie en ope-
ning met communicanten, waterpistool 
schieten, tobbedansen, rodeostier, rondrit 
met tractor, waarzegster, optreden van 
kinderkoor Schwerbelkes, schminken, 
optreden van een live-band, draaimo-
len, spookslot, boxring en hondende-
monstratie. Zeventig vrijwilligers van 
verschillende verenigingen verzorgden 
de activiteiten. De alternatieve kermis is 
financieel mogelijk gemaakt door subsi-
die van de gemeente en sponsorbijdrage. 
Hierdoor was een groot deel van de acti-
viteiten gratis of voor een kleine bijdrage 
van slechts vijftig eurocent te gebruiken. 

Robert van Kesteren: “We gaan in 2010 
voor de tweede editie. De ervaringen van 
het afgelopen jaar laten zien dat er vanuit 
een dorp veel meer behoefte is aan een 
alternatieve kermis met het soort opzet 
als deze. Voor een grote kermis met grote 
attracties gaat men wel naar de grotere 
steden en een draaimolen komen kinde-
ren tegenwoordig overal tegen. 

Op de website www.oirsbeekkermis.nl 
vindt u een impressie.”

Aanbevelingen, 
een aanzet“De kermis in dorpen verdwijnt”. 

De bijeenkomst richtte zich met name op 
de vraag hoe de kleine kermis interessant 
te houden voor exploitanten van kermisat-
tracties. Als tegengeluid kan men zich ook 
afvragen of kermis-attracties een voor-
waarde zijn voor een geslaagde kermis.



In veel dorpen en gemeenten is het 
gebrek aan voldoende betaalbare wonin-
gen voor starters en senioren een belang-
rijk aandachtspunt. Een manier om goed 
en goedkoper te bouwen is ‘Bouwen in 
Eigen Beheer’ oftewel ‘Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap’ (CPO). Hierbij wor-
den de toekomstige bewoners gezamen-
lijk opdrachtgever voor de nieuwbouw 
van hun eigen woningen. 

De provincie Limburg wil woningbouw-
projecten volgens het CPO-principe stimu-
leren en ondersteunen. Hiervoor is door 
de provincie een subsidieregeling in het 
leven geroepen. In de vorige Kleine Kernen 
Krant berichtten we al over het initiatief 
in Griendtsveen. Maar ook in de Lim-
burgse dorpen Beringe, Egchel en Lottum is 
gebruik gemaakt van deze subsidieregeling. 
De particuliere bouwers vertellen over hun 
praktijkervaringen.

Initiatieffase
Het initiatief voor het bouwen in eigen 
beheer lag in alle drie de dorpen bij groep-
jes bewoners, al dan niet in samenwerking 
met de lokale dorpsraad. Met hun eerste 
ideeën klopten zij aan bij hun gemeente. 
De positieve houding van de gemeenten 
op deze ook voor hen vaak nog onbekende 
manier van bouwen maakte het mogelijk 
om ook daadwerkelijk van start te gaan. 

Bouwgrond en aantal woningen
Als je wilt bouwen heb je ook bouw-
grond nodig. In Beringe en Egchel had de 
gemeente al bouwgrond. In Beringe werd 
in een vroeg stadium het aantal te bouwen 
woningen vastgesteld op 11 en in Egchel 
op 6. In Lottum kon de gemeente via voor-
keursrecht de grond waarop gebouwd zou 
gaan worden aankopen. Hier werd in een 
later stadium van de projectontwikkeling 

Voordelen
- Het bouwen in eigen beheer leverde in  
de praktijk de nodige voordelen op:

- Samen kennis delen en samen zaken 
uitzoeken.

- Een duidelijke partij naar de gemeente, 
soepele vergunningverlening.

- Gezamenlijk hypotheek aanvragen,  
hierdoor kon er een langere looptijd 
bedongen worden.

- Gezamenlijk materiaal inkopen,  
ook dit leverde korting op.

- Inkopen doen bij dezelfde sanitairwinkel, 
hier kon ook wat van de verkoopprijs af.

- Voor de woning wordt de kostprijs 
betaald en niet de veel hogere  
marktwaarde.

- De starters bepalen zelf met de architect 
hoe hun woning eruit komt te zien.

Bouwen in eigen beheer: De praktijk

het aantal te bouwen woningen vastge-
steld op 11. Omdat er in alle plaatsen al in 
een vroeg stadium duidelijkheid was over 
de beschikbare bouwgrond leverde dit de 
nodige tijdwinst op bij de realisatie van de 
projecten.

Deelnemers werven
In alle dorpen heeft na eerste positieve ont-
vangst van de plannen een werving plaats-
gevonden. Een aankondiging in een lokaal/
regionaal weekblad leverde in alle dorpen 
ruim voldoende gegadigden op. Het aantal 
deelnemers voor de start van het project 
moest worden teruggebracht naar een 
realistische groep. In Beringe en Lottum 
waren dit met het oog op eventuele afval-
lers in de loop van het project, meer dan 
het aantal te bouwen huizen. In Beringe en 
Egchel is via loting bepaald wie er konden 
deelnemen aan het uiteindelijke project. In 
Lottum bleven er na de informatieavond 20 
gegadigden over. 
In Lottum meldden naast starters, ook een 
aantal senioren zich aan voor het bouwen 
in eigen beheer. Na overleg bleek het niet 
mogelijk om deze seniorenwoningen te 
realiseren. Ervaringen in andere dorpen 
leert dat het bouwen voor senioren volgens 
de CPO-methode wel mogelijk is.

Samenwerkingsvorm
Om de samenwerking tussen de kandidaat-
bouwers goed te regelen is er gezocht naar 
een juridische vorm om dit vast te leggen. 
In Lottum en Egchel heeft men gekozen 
voor de oprichting van een vereniging 
waarvan alle starters lid zijn, compleet 
met bestuur. In Beringe is samen met een 
notaris een overeenkomst opgesteld waarin 
alle afspraken zijn vastgelegd. De Beringse 
kandidaatbouwers hebben allemaal een 
inlegbedrag betaald om de vrijblijvendheid 
voor deelname (deels) weg te nemen. 

Voorbereiding
Het gezegde ‘Een goede voorbereiding 
is het halve werk’ bleek ook op te gaan 
voor het bouwen in eigen beheer.  In alle 
kernen is men 2 tot 2,5 jaar druk geweest 
met de voorbereidingen. Voor de meeste 

kandidaatbouwers was het nieuwe mate-
rie waardoor er veel tijd is gaan zitten in 
het uitzoeken van allerlei zaken. Aan de 
andere kant heeft iedere deelnemer op een 
bepaald vlak ook al kennis in huis. Door 
kennis over deze zaken te delen kun je als 
groep sneller vooruit. 
In zowel Beringe als Egchel kon het col-
lectief een beroep doen op een projectbege-
leider van de gemeente Helden. In Lottum, 
gemeente Horst aan de Maas, heeft de 
startersvereniging zich laten begeleiden en 
adviseren door een professioneel bureau.

Paul Thielen (Egchel): “Al deze keuzes wer-
den besproken in verschillende vergade-
ringen. Zo’n 15 á 20 vergaderingen zijn er 
belegd om gezamenlijk goede afspraken 
te maken. Het enthousiasme en het feit 
dat men voor een gemeenschappelijk doel 
streed, waren een bijdrage voor de goede 
inzet. Er werden verslagen en notulen 
gemaakt en de communicatie tussen star-
ters en gemeente verliep prima. Door ver-
trouwen in elkaar te hebben en een goede 
communicatie zijn veel onduidelijkheden 
bij voorbaat al van de baan.”

Architect
Het kiezen van een architect is van belang 
om de wensen van de verschillende deel-
nemers in beeld te brengen in een haalbaar 
plan. De architect houdt ook rekening 
met de lokale bestemmingsplannen en 
kan inspelen op specifieke wensen van 
de gemeente. Maar een architect kan bij-
voorbeeld ook een voorstel doen voor zelf-
werkzaamheid door de deelnemers of een 
voorcalculatie maken. In alle dorpen is een 
geschikte architect gevonden. 

Jacques Pennings (Lottum): “Het informa-
tiemateriaal dat van diverse architecten 
kwam, werd beoordeeld. Er bleven uitein-
delijk 3 á 4 bureaus over. Hieruit kon men 
toen een keuze maken. De bouwtekeningen 
zijn ingediend bij de gemeente Horst aan 
de Maas. Als men zou voldoen aan de voor-
waarde dat er meer frivoliteit in de wonin-
gen zou worden aangebracht, kon men 
van de gemeente een subsidie verwachten. 
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In Beringe zijn alle woningen inmiddels opgeleverd.
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Daarop hebben 3 van de 11 woningen een 
topgevel gekregen.
Om eventuele onenigheid tussen de 
onderlinge (toekomstige) bewoners te 
voorkomen, zijn hierover goede afspraken 
gemaakt en zijn deze in een reglement 
vastgelegd.”

Aanbesteding
“Wie wordt de aannemer, wie gaat onze 
huizen bouwen?”, is de volgende vraag in 
het proces van Collectief Particulier Opge-
verschap. In Beringe stapte de werkgroep 
naar een aannemer met de tekening en de 
calculatie van de architect achter de hand. 

De aannemer kwam met een acceptabele 
prijs en de bouw kon beginnen. In Egchel 
en Lottum kwamen via een openbare aan-
besteding verschillende offertes binnen. 
Lottum ging in zee met de goedkoopste 
aanbieding, Egchel maakte in een vergade-
ring de keuze uit de vele aanbiedingen.

Uitvoering / realisatie
Begin 2009 is in alle dorpen gestart met de 
daadwerkelijke bouw. De bouw verloopt 
overal voorspoedig. Er zijn geen noemens-
waardige problemen of tegenslagen. 

Cindy Sonnemans (Beringe): “Het was 
eigenlijk een saaie bouw, bijna alles verliep 
naar wens. Een muurtje op de verkeerde 
plaats of te laag, een afwerking niet vol-
gens afspraak waren de meest in het oog 
springende dingen. Allemaal zaken die 
weer snel waren te verhelpen. Dat is ook de 
reden dat de huizen half september 2009 al, 
naar ieders tevredenheid, zijn opgeleverd!”

In Egchel is de oplevering gepland voor 
december 2009, de bewoners kunnen 
mogelijk kerstmis al in hun nieuwe woning 
vieren. In Lottum worden de eerste vier 
woningen rond kerst opgeleverd, de laatste 
zeven zullen naar verwachting rond febru-
ari klaar zijn.

Communicatie
Communicatie en openheid, zowel met 
elkaar, de directe omgeving, als gemeente 

Interactief handboek bewonersorganisaties:
Van dorpsraad naar dorpsoverleg 
PNL maakt lang gekoesterde wens mogelijk
Dorpsraden, dorpsoverleggen en andere 
bewonersorganisaties in Limburgse dor-
pen maken een stormachtige groei door. 
Steeds meer inwoners organiseren zich 
en werken aan de leefbaarheid van hun 
dorp. Limburgse gemeenten stimuleren 
en ondersteunen deze ontwikkeling. Het 
aantal leden van de VKKL is in zes jaar tijd 
gegroeid van 20 naar 85 leden. De taken 
en activiteiten van bewonersorganisaties 
in dorpen veranderen. Limburg is een van 
de eerste provincies waar ervaringen wor-
den opgedaan met zelfsturing en eigen 
verantwoordelijkheid van dorpen. De kern-
gedachte achter zelfsturing is dat meer 
ruimte gegeven wordt aan initiatieven en 
oplossingen die bewoners zelf ontwik-
kelen voor de leefbaarheid in hun dorp. 
Zelfsturing vraagt een andere aanpak van 
de bewonersorganisaties maar ook van 
gemeenten en welzijnsinstellingen.
Met financiële steun van Partij Nieuw 

Limburg (PNL) gaat de VKKL de kennis en 
ervaringen over de nieuwe rollen en taken 
van bewonersorganisaties verzamelen en 
publiceren. De bijdrage van de PNL maakt 
deze al langer gekoesterde wens van de 
VKKL mogelijk om uit te voeren. 

Interactieve publicatie
De VKKL gaat met haar leden, de gemeen-
ten, de welzijnsinstellingen de kennis van 
bewonersorganisaties nader uitwerken 
inclusief het model van dorpsoverleggen en 
zelfsturing. Daarvoor wordt onder andere 
deelgenomen aan de proeftuin zelfsturing 
van de gemeenten Helden (Peel & Maas) en 
Valkenburg aan de Geul. De VKKL wil nu 
een publicatie opstellen als basis voor een 
Handboek “Van dorpsraad naar dorpsover-
leg”, waarin verschillende ontwikkelingsfa-
sen en bijbehorende instrumenten en tips 
beschreven worden. Dit handboek gaat de 
VKKL in samenwerking met Joop Verhulst, 

Arbeidsmigratie: 
kans of probleem?
Op 19 januari 2010 organiseert Wonen 
Limburg een workshop Samen wonen, 
Samen leven. Met een middag informeren, 
discussiëren en vooral samenwerken wil 
Wonen Limburg het onderwerp huisves-
ting van arbeidsmigranten aan de orde 
stellen. Dit gaat zij doen samen met de 
provincie, verschillende gemeenten in 
Noord- en Midden-Limburg, huurdersorga-
nisaties en de VKKL. 
Een verslag van deze workshop leest u in 
de volgende Kleine Kernen Krant.

adviseur van bureau Veerkracht en 
voorzitter Dorpsraad Itteren, samen-
stellen. Daarin zal met name ingegaan 
worden op de nieuwe rollen en taken 
van bewonersorganisaties in de Lim-
burgse dorpen. Enerzijds levert dat een 
publicatie op, anderzijds zal die publi-
catie interactief gemaakt worden. Door 
het handboek op de website van de 
VKKL en op www.kennisplatformbewo-
ners.nl te plaatsen, kan deze publicatie 
de komende jaren verder aangevuld 
en verbeterd worden, zodat steeds de 
laatste stand van zaken beschikbaar 
is. Het digitale kennisplatform biedt de 
mogelijkheid om snel en actueel ken-
nis en informatie vast te leggen en uit 
te wisselen. Opmerkingen, suggesties 
en vooral ook inhoudelijke bijdragen 
aan het handboek zijn te zijner tijd  
van harte welkom op 
www.kennisplatformbewoners.nl.

zijn van belang voor het slagen van het 
bouwen in eigen beheer. 

Jacques Pennings (Lottum): "Ruim vóór 
aanvang van de bouw is er voor de buurt-
bewoners en andere belangstellenden 
een informatieavond georganiseerd. Hier 
werd openheid van zaken gegeven. Naar 
aanleiding van deze informatie zijn er een 
tweetal bezwaren ingediend. Een ervan is 
direct tot een bevredigende oplossing voor 
alle partijen beslecht. Het andere bezwaar 
is lopende en zal waarschijnlijk op korte 
termijn opgelost kunnen worden.”

In lottum worden de eerste vier woningen rond 
kerst opgeleverd..



wachten. En de treinen rijden soms met 
140 kilometer per uur door het dorp”. 

Van kerk naar kinderopvang
Een verrassende ontwikkeling is de ver-
koop van het kerkgebouw, een noodkerk. 
De originele parochiekerk werd in de 
Tweede Wereldoorlog grotendeels ver-
woest. Door teruglopende bezoekersaan-
tallen zag het bestuur zich genoodzaakt 
tot verkoop over te gaan. De kerk wordt 
nu aangepast om te kunnen worden her-
gebruikt als kinderopvang. Freriks: “We 
hadden als dorpscomité graag gezien dat 
het geld van de verkoop weer terug was 
gevloeid in het dorp, bijvoorbeeld door te 
investeren in renovatie van het scouting-
gebouw.”

Jamboree 
Het gebied langs de Maas ten noorden 
van Leeuwen zal in 2010 het decor vor-
men voor een grote Jamboree in het kader 
van het 100-jarig jubileum van Scouting 
Nederland.
Freriks: “Een dergelijk groot evenement 
zet het dorp flink op de kaart. Ruim 13.000 
mensen uit binnen- en buitenland zul-
len het dorp bezoeken. Als dorpscomité 
sponsoren we daarom ook onze eigen 
Scouting Sint Joris Leeuwen tijdens hun 
deelname aan dit evenement”. Daarnaast 
ziet het dorpscomité de Jamboree als kans 
om enkele infrastructurele knelpunten 
aan te pakken. Het dorp is tenslotte niet 
berekend op zo’n tijdelijke toename van 
het aantal inwoners en de gemeente wil 
natuurlijk wel haar visitekaartje afgeven.

Dorpsontwikkelingsplan
In navolging van buurdorp Boukoul is 
ook Leeuwen aan de slag gegaan met het 
opstellen van een Dorpsontwikkelings-
plan (DOP). Het dorpscomité heeft hier-
voor een werkgroep in het leven geroepen. 
Alle verenigingen en de lokale horeca 
zijn vertegenwoordigd in deze werk-
groep. Inmiddels zijn de nodige wensen, 
ideeën en knelpunten geïnventariseerd en 
van prioriteit voorzien. Naast de eerder 
genoemde renovatie van de verenigings-
gebouwen van scouting en de voetbalclub, 
staan vooral een veilige fietsroute naar 
het station in Roermond en een betere 
bereikbaarheid met openbaar vervoer 
hoog op de agenda. Freriks: “Verder zijn 
we in gesprek met de gemeente en de 
bibliotheek om een bibliobus te laten rij-
den, die de dorpen rondom Roermond aan 
gaat doen”.

Samenwerking met de gemeente
Het dorpscomité heeft goede ervaringen 
met de gemeente Roermond. Het dorp 
krijgt jaarlijks een budget voor het organi-
seren van activiteiten en het opzetten van 
projecten. Daarnaast is er een vast aan-
spreekpunt bij de gemeente in de vorm 
van een ambtenaar en een wethouder. 
Freriks: “De gemeente luistert goed naar 
de wensen van de burgers en denkt ook 
actief mee bij het oplossen van problemen 
bij ons in het dorp. Een vast aanspreek-
punt is daarbij erg handig, maar geluk-
kig zijn de lijntjes ook binnen deze grote 
gemeente erg kort. Als het nodig is, is een 
afspraak met een andere wethouder zo 
gemaakt”.

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 van een kleine kern…Leeuwen
Dorpscomité Leeuwen kersvers lid VKKL
Wie de kaart van Limburg erbij pakt ziet 
even ten noordwesten van Roermond 
de naam Leeuwen staan. Is dit nu een 
stadswijk of een dorp dat toevallig is 
vastgegroeid aan de grote stad? Het laat-
ste blijkt het geval. Voorheen werd het 
dorp gescheiden van de stad door een 
drassig broekland. Nu vormt de Willem 
Alexanderhaven en het aangrenzende 
industrie- en winkelgebied de scheiding 
tussen dorp en stad. 

Sterke dorpsidentiteit
Vincent Freriks, secretaris van het dorps-
comité Leeuwen, vertelt: “Ondanks dat 
Leeuwen is vastgeklonterd aan Roermond 
is het wel degelijk een dorp met een 
sterke dorpsidentiteit”. 
Dit blijkt onder andere door het hechte 
verenigingsleven, veel mensen zijn lid van 
meerdere verenigingen, en de aanwezig-
heid van de nodige voorzieningen. Freriks: 
“Net zoals in andere dorpen staat ook hier 
het verenigingsleven onder druk. In Leeu-
wen wordt dit vooral gekenmerkt door 
accommodatieproblemen bij de scouting 
en de voetbalclub. Het scoutinggebouw is 
in eigendom van de kerk, maar deze biedt 
geen oplossing. Inmiddels is de voetbal-
club zelf begonnen met de renovatie van 
hun clubgebouw. Het behalen van het 
kampioensschap zal daaraan bijgedragen 
hebben”. Naast het verenigingsleven heeft 
het 2.500 inwoners tellende dorp nog de 
beschikking over enkele voorzieningen, 
zoals twee basisscholen, twee horecaon-
dernemers, een bakker en een frietkraam. 
Een gemeenschapshuis kent het dorp niet. 
De horeca biedt van oudsher onderdak 
aan tal van verenigingen.

Nabijheid van de stad
Freriks: “Leeuwen ligt op de rand van stad 
en platteland. Dit betekent dat alle voor-
zieningen binnen handbereik zijn, maar 
ook dat de natuur om de hoek ligt. Daar-
naast is het dorp goed te bereiken en is 
er veel werkgelegenheid in de omgeving”. 
Het dorp biedt daarmee voor jong en oud 
een aantrekkelijk woonklimaat. De bereik-
baarheid heeft ook zijn keerzijde. Het 
dorp wordt doorkruist door twee spoorlij-
nen. “Met een beetje pech sta je twee keer 
achterelkaar voor gesloten spoorbomen te 
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Leeuwen omstreeks 1894. Bron: Grote Historische Atlas Limburg (uitgeverij Nieuwland).



Gemeenschaps-
huizen kunnen 
energiebelasting 
terugvragen
Niet alle gemeenschapshuizen maken 
gebruik van het recht op teruggave van 
een deel van de energiebelasting. En dat 
is jammer, want door een wetswijziging 
op 1 januari 2006 is er een goede kans 
dat het de moeite loont hier energie in te 
steken. Zeker gezien het feit dat u tot vijf 
jaar terug belasting kunt terugvragen. 

Om te bepalen of u in aanmerking komt 
voor teruggave, kunt u een stroomschema 
van de belastingdienst invullen. Gemeen-
schapshuizen zullen uitkomen bij schema 
5: ‘instellingen die een gebouw beheren en 
exploiteren voor algemeen nut beogende 
of sociale instellingen’. Op het teruggaaf-
formulier kunt u vervolgens bij punt 5 de 
categorie “Dorpshuizen, multifunctionele 
centra e.d.” aankruisen waarna u de bijbe-
horende vragen beantwoordt.

Essentieel voor het recht op teruggave 
is dat het dorpshuis voor 70% of meer 
onderdak biedt aan het verenigingsleven. 
Of formeler uitgedrukt: sociaal culturele, 
religieuze, charitatieve, wetenschappelijke 
of algemeen nut beogende activiteiten. 
U toont dit aan door een overzicht te 
maken van wat er allemaal gebeurt in 
uw dorpshuis. Activiteiten op het gebied 
van  onderwijs, gezondheid en sport tel-
len helaas niet mee om de 70% te halen. 
Hetzelfde geldt voor instellingen die onder 
de vennootschapsbelasting vallen. Zoals 
een commercieel bedrijf dat ruimte van 
het gemeenschapshuis huurt. Bij een eer-
ste aanvraag dient u de statuten en een 
recente jaarrekening van het gemeen-
schapshuis mee te sturen. Bij een volgende 
aanvraag hoeven deze niet meer meege-
stuurd te worden.

Wat aan energiebelasting is betaald vindt 
u op de eindafrekening van uw leverancier. 
Het is van belang dat de rekening op naam 
van uw gemeenschapshuis staat. Een 
kopie van de eindafrekening dient te wor-
den meegezonden. Wanneer u de aanvraag 
binnen 13 weken indient, kunt u bezwaar 
maken tegen een eventuele afwijzing.

De formulieren zijn te downloaden op de 
website van de belastingdienst of te bestel-
len via de belastingtelefoon: 0800-0543.
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Op 26 september 2009, terwijl het zon-
netje zich van zijn beste kant liet zien, 
is het vernieuwde Prof. Hentrich Pad te 
Grathem officieel geopend. Tijdens de 
goed bezochte feestelijke opening haalde 
Jan Vossen, voorzitter van de werkgroep 
Buitengebied van de dorpsraad, aan dat 
er zeer veel werk verzet is door de diverse 
vrijwilligers. Hierna werd wethouder 
Walraven uitgenodigd om met een klap 
met de hamer het eerste wegwijzer route 
bordje in de grond te slaan. Na de ope-
ningshandelingen is een deel van de route 
door de aanwezigen bewandeld.

Kansen voor toerisme
De Werkgroep Buitengebied van de 
Dorpsraad Grathem is gestart met twee 
personen, maar al snel genoeg meldden 
zich meer personen aan die belangstel-
ling toonden in het buitengebied van 
Grathem. Met toerisme als speerpunt 
kwam de werkgroep tot de conclusie dat 
het bestaande dorpsommetje kon worden 
omgezet naar een volwaardige toeristi-
sche wandelroute. Deze vernieuwde route 
loopt nu door een prachtig stukje natuur 
dat deels langs de meanders van de 
Uffelse beek voert. Tevens zijn er langs de 
route cultuurhistorische aspecten zoals de 
Grathemer Watermolen, Huis ten Hove en 
Kasteel Groot Buggenum. 

Bewegwijzering en flyers
Om de route herkenbaar te maken zijn 
langs de hele route palen geplaatst met 
wegwijzerbordjes en is er een mooie flyer 
opgesteld. Hier is door diverse vrijwil-

ligers veel creativiteit ingelegd. In deze 
flyer staan naast de routekaart en route-
beschrijving diverse wetenswaardigheden 
die de wandelaar op de route tegenkomt. 
De flyer zal op diverse plaatsen gratis te 
verkrijgen zijn.

Resultaat van samenwerking
Bij het tot stand komen van de route is er 
met tientallen mensen en instanties con-
tact geweest. Bijvoorbeeld met de grond-
eigenaren op wiens grond de klaphekken 
geplaatst moesten worden om koeien én 
wandelaars ongestoord hun gang te laten 
gaan. Ook is er speciaal door het Water-
schap een vergunning verleend voor het 
wandelen langs de Uffelse beek. Daar-
naast heeft gemeente Leudal het initiatief 
op vele fronten ondersteund en royaal 
haar medewerking gegeven. 

Nieuwe plannen
Naast het Professor Hentrich Pad ziet de 
werkgroep nog meer mogelijkheden in het 
Grathemse buitengebied. Zo onderzoekt 
de werkgroep de mogelijkheid van ver-
bindingen richting Hunsel, waar de Werk-
groep Toeristische Wandelpaden al diverse 
wandelroutes heeft uitgezet. Verder zijn er 
plannen om een wandelroute richting het 
waterrijke gebied van Leerke Ven (Panheel) 
op te zetten. Dit alles onder het motto: 
“Grathem is misschien klein van stuk maar 
groots van natuurlijke rijkdom!”

Toeristische wandelroute ‘Professor 
Hentrich Pad’ officieel geopend
Eerste succes voor de werkgroep 
Buitengebied in Grathem lid VKKL

Steun voor aanleg van 25 Ommetjes 
rond stad en dorp

De provincie Limburg en de stichting 
IKL gaat 25 plannen steunen voor het 
herstel van wandelpaden en het groene 
erfgoed in de Limburgse buitengebieden. 
Via een prijsvraag wordt opgeroepen om 
plannen te maken voor het herstel en 
de inrichting van ommetjes rond stad 
en dorp. Per ommetje is maximaal 6000 
euro beschikbaar voor het aanbrengen 
van markeringen, een routebeschrijving, 
informatiepanelen en zitbanken. 

Uitgewerkte plannen voor de eerste 
ronde van de ‘ommetjes-wedstrijd’ kun-
nen tot 30 april 2010 ingediend worden 
bij de stichting IKL. Voor meer informatie 
over de wedstrijd en de spelregels: 
www.ikl-limburg.nl

De leden van de Werkgroep Buitengebied  
Grathem

Bron: Nijsblad winter 2009, 
Vereniging Groninger Dorpen



 Van de bestuurstafel VKKL...

Agenda 
3 maart 2010
Dorpennetwerk Limburg
Locatie: nog niet bekend

31 maart 2010
Bestuur in de regio
Locatie: nog niet bekend

Kijk voor meer informatie en een  
uitgebreide agenda op www.vkkl.nl. 
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Ik ben sinds 2006 lid van de Raad  
Landelijk Gebied, adviesorgaan van  
het ministerie van LNV. De Raad heeft 
een (laatste) advies uitgebracht over de  
toekomst van het landelijk gebied met 
de bovenstaande titel. Hier volgt een 
korte samenvatting.

De voedsel- en economische crises, de 
energiecrisis, het drinkwatertekort, de  
achteruitgang van de biodiversiteit en  
de klimaatverandering doen een aanslag 
op het platteland. Net als heel Europa 
heeft  Nederland te maken met vergrijzing, 
ontgroening en bevolkingsdaling. De Raad 
maakt zich zorgen. Onze samenleving 
verandert snel van een agrarische in een 
dienstverleningssamenleving. 
Vroeger hadden dorpsbewoners een nauwe 
relatie met hun omgeving. De boer en 
de burger hoorden bij elkaar. Dat wat op 
een natuurlijke manier bij elkaar hoorde, 
lijkt steeds meer gescheiden te worden. 
Daardoor is sprake van vervreemding. 
Bijvoorbeeld waar natuur zich niet in het 
zicht van de burger bevindt maar wel tot 
beperkingen leidt. 
Of bij de intensivering van de landbouw, 
met gevolgen voor water, bodem, lucht en 
dierenwelzijn. En de peultjes komen uit 
Kenia en de melk uit Polen. 

Vooruitlopend op het mogelijk oprichten 
van een steunpunt gemeenschapshuizen 
melden de eerste gemeenschapshuizen 
zich als lid van de VKKL. Onlangs meldde 
de Stichting Jeugd en verenigingsbelangen 
Lomm zich aan. Hiermee staat de teller 
inmiddels op vier gemeenschapshuizen. 
Verder is de vereniging ook weer gegroeid 

Aan de vervreemding kan pas het hoofd 
worden geboden als we de burger als uit-
gangspunt nemen voor het denken over 
natuur en landbouw. Luisteren naar de 
visie van burgers betekent voor de over-
heid niet zichzelf wegcijferen. Burgers 
denken heel verschillend en kunnen zich 
opstellen als verwende consumenten, snel 
klagend, zonder oog voor het gezamenlijk 
belang. Als burger willen we alles, overal 
en op elk moment. We kunnen zelf niet 
kiezen en tegen een ander geen nee zeg-
gen. Dan moet de overheid dus kiezen. 

Column 
Braakliggend veld De Raad geeft een aantal adviezen voor  

de toekomst van het landelijk gebied:
De plattelandsgemeenten moeten de 
daling van de bevolking tijdig erkennen 
als kans, om samen met de burgers een 
aangepast voorzieningenaanbod te ont-
wikkelen en de ruimtelijke kwaliteit te 
verbeteren. De strijd om de ruimte tussen 
landbouw en natuur kunnen we oplossen 
als we onze keten van voedselproductie 
beter organiseren en slimmer omgaan 
met de beschikbare gronden. In de keten 
van productie tot consumptie gaat door 
inefficiëntie de helft van de oorspronke-
lijke productie verloren. Als we daar beter 
mee omgaan hebben we de helft gewon-
nen. Daarnaast  moeten we de ruimte 
zodanig indelen dat de natuur terecht 
komt op voor de landbouw onaantrek-
kelijke gronden, die vaak voor de natuur 
zeer geschikt zijn. De overheid moet beter 
haar werk doen. Ze steekt teveel energie 
in het ontwikkelen van beleid en te wei-
nig in de uitvoering. 

Zet de burger centraal, dat is het  
belangrijkste advies van de Raad. En dat  
is een belangrijke steun in de rug voor  
de bewonersorganisaties.

Ben van Essen, voorzitter VKKL

Het advies “Braakliggend veld” is te  
downloaden via www.rlg.nl.

Bestuur en secretariaat 
van de VKKL wensen u 
fijne feestdagen en een 

voorspoedig 2010.

Foto: M. Meijer zu Schlochtern

met de aanmelding van Dorpsraad Arcen, 
Dorpscomité Leeuwen en dorpsplatform 
Guttecoven. We heten de nieuwe leden 
van harte welkom bij de VKKL!

Nog geen lid van de VKKL? 
Kijk voor meer informatie en het 
aanmeldingsformulier op www.vkkl.nl.

Welkom!


