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12 Bewonersinitiatief
van onmisbare
waarde

- Door Ralph Tangelder -

Een kijkje achter en op de schermen bij VKKL
De leden van onze vereniging zitten verspreid
over heel Limburg. Om ze optimaal te kunnen
faciliteren vinden wij het belangrijk dat we
goed inzicht hebben in de kernelementen
van elke vereniging. Daarom hebben wij onze
ledenadministratie verder geprofessionaliseerd
en maken wij vanaf nu gebruik van een
CRM-systeem; een klantenregistratie- en
management-systeem, waarmee we tevens
voorbereid zijn op de toekomst.
We kozen voor het systeem PerfectView.
Onze medewerkers zijn eerst getraind in
het gebruik en alle mogelijkheden hiervan.
De volgende stap was om alle bestaande
informatie van onze leden om te zetten naar het
nieuwe CRM-systeem. Dit verliep heel soepel,
evenals als de inrichting van de bijbehorende
financiële administratie. Inmiddels zijn alle
lidmaatschapsfacturen voor 2021 verzonden.
Overzicht in alle leden-informatie
Om optimaal gebruik te kunnen maken van de
mogelijkheden van het CRM-systeem zijn we
vervolgens aan de slag gegaan met de indeling
van de leden-informatie. Zoals de indeling
per regio, per gemeente, per organisatie of
initiatief, per communicatiemiddel en per type
lid. Tegelijkertijd hebben we geïnventariseerd
welke aanvullende informatie wij van onze leden
hebben. Binnenkort krijgen jullie een mail met
het verzoek om al deze gegevens over jullie
organisatie te controleren en waar nodig de
correcties aan ons door te geven.
Ons nieuwe CRM-systeem geeft ons ook
overzicht in wie onze leden zijn en waarvoor
zij zich inzetten. Zo bestaat onze vereniging
op dit moment uit 515 leden, waarvan 232
bewonersorganisaties, zoals dorpsraden,

kernoverleggen, buurtplatforms, wijkcomités
etc. Daarnaast tellen we in ons ledenbestand
219 gemeenschapsaccommodaties en
35 vervoersinitiatieven (inclusief 20 wensbusorganisaties). We zien 25 leden-initiatieven
met thema’s als wonen, zorg en welzijn,
en 10 leden zetten zich in voor de
herbestemming van een kerk.
Ook 9 partnerorganisaties hebben zich
ingeschreven bij onze vereniging.
Bovendien zijn 26 gemeenten lid, waarvan
er maar liefst 17 een collectief lidmaatschap
hebben afgesloten met VKKL.
En dat is nog niet alles…
Naast onze bestaande leden hebben we
ook onze potentiële nieuwe leden in kaart
gebracht. Dit biedt ons mogelijkheden voor
wervingscampagnes om het ledenbestand
van VKKL verder uit te breiden. Zodat we met
alle gebundelde krachten onze leden nog
beter kunnen ondersteunen en inspireren
bij alle initiatieven om de leefbaarheid en
sociale cohesie in de kernen, buurten en
wijken te versterken.
In ons CRM-systeem verzamelen we
alle klantcontactmomenten, vragen en
antwoorden van en voor onze leden,
bezoekverslagen, projectvoortgang etc.
Dus als er een vraag vanuit jullie organisatie
komt, kunnen we voortaan snel en accuraat
de juiste informatie verstrekken.
Dit is dan ook gelijk een uitnodiging:
Hebben jullie vragen, of zijn jullie op zoek
naar informatie?
Mail of bel ons gewoon even via info@vkkl.nl
of 0475-202036
Nicole Wijnen-Close namens de redactieraad

Agenda 2021

Van de redactie…

Bijeenkomsten met een
■ zijn onze eigen
bijeenkomsten.
De ■ gekleurde bijeenkomsten
zijn bijeenkomsten die worden
georganiseerd door externe
partijen.

■ 23 juni
Algemene Ledenvergadering
(Digitaal)

Als gevolg van de nog steeds
geldende corona maatregelen
vinden er nog weinig tot geen
fysieke bijeenkomsten plaats.
We organiseren wel regelmatig
digitale
‘Oppe Koffies’. Hou daarvoor
onze nieuwsbrief en website
in de gaten. Zo hebben we
dit jaar inmiddels al 3 digitale
Oppe Koffies georganiseerd
voor Dorpsraden, Besturen
van gemeenschapshuizen en
ambtenaren.
Heb je een idee voor een
interessant thema
voor een Oppe Koffie? Laat het
ons weten!

Corona nieuws, maatregelen
(ook zodra deze versoepeld
worden) en gevolgen voor
de bewoners-organisaties,
gemeenschaps-accommodaties,
vervoersinitiatieven en
andere leden tref je aan op onze
website
www.vkkl.nl/themas/corona.

Staat jou vraag er niet tussen?
Neem contact met ons op via
info@vkkl.nl of 0475-202036.

VKKL maakt
gebruik van het
HelpLoket
De wereld om ons heen wordt steeds ingewikkelder. Nieuwe
regels, nieuwe wetten en de noodzaak tot meer en meer
samenwerken is bij veel verenigingen en stichtingen niet
onbekend. En dat geldt dus ook voor de leden van de VKKL
die met hun eigen plannen en initiatieven midden in de
samenleving staan en waar de kar bijna altijd mee wordt
getrokken door vrijwilligers. Om de leden van de VKKL en
daarbinnen dus ook de vele vrijwilligers bij te kunnen staan
in deze problematiek, heeft de VKKL besloten om gebruik te
gaan maken van de dienstverlening van het HelpLoket.
Het HelpLoket biedt een helpende hand en dateert van het moment
dat veel Gemeenten in Nederland een verzekering gingen afsluiten
ten behoeve van de vrijwilligers. Niet alle Gemeenten gaven hiervan
royaal kennis met als gevolg dat veel vrijwilligers bij een schade tijdens
de uitoefening van hun vrijwilligerstaak vaak met de gebakken peren
bleven zitten. Veel verenigingen en stichtingen misten de mankracht om
de vrijwilliger(s) op dat moment bij te staan, en ten behoeve van die
verenigingen en stichtingen is toen het HelpLoket ontstaan.
Die verenigingen en stichtingen zoals aangesloten bij de VKKL kunnen
in geval van een schade dus een beroep doen op het HelpLoket. In
de verzekering zoals afgesloten door de Gemeente zijn de volgende
rubrieken opgenomen: 1) Aansprakelijkheid, 2) Ongevallen aan vrijwilligers
overkomen, 3) Schade of verlies aan/van persoonlijke eigendommen
(ook voertuigen zoals auto’s 4) Rechtsbijstand, en 5) Bestuurders
Aansprakelijkheid. Voor deze verzekering betaalt de Gemeente de premie.
Daarnaast heeft het HelpLoket zich de laatste tijd ook ontwikkeld als een
vraagbaak voor verenigingen en stichtingen. Juridische kwesties (niet
over geschillen voortvloeiende uit de doelstelling van de vereniging of
stichting), vragen over statuten en huishoudelijk reglement, vragen over
de zélf afgesloten verzekeringen* nu ook de Gemeente een verzekering
heeft afgesloten, maar ook vragen over de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht
Rechtspersonen (WBTR) en hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders
zijn daarbij veel voorkomende onderwerpen.
Het HelpLoket is er dus voor onze leden en voor de vrijwilligers
daarbinnen, en in geval van vragen of het melden van een schade is het
HelpLoket te bereiken via tel: 06 - 11959857 of 0485 - 478782.
Per e-mail: amov@planet.nl of Kerkstraat 21 te 5445 AD Landhorst.
Voor de VKKL is het aanspreekpunt binnen het HelpLoket Aad Overvliet. ■

2

* HelpLoket verkoopt geen verzekeringen maar geeft goede (en deskundige) raad.

Even voorstellen…
Geert Janssen
Een heerlijk gevoel is het om weer eens met iets nieuws te beginnen:
Adviseur bij VKKL worden! Waarom? Omdat je dan, totdat de volgende
nieuwe adviseur komt, de jongste adviseur van het team bent en dat op
mijn zestigste!!
Maar om zover te komen moet je er wel wat voor doen en moet je er
niet van houden om stil te zitten, maar dat is bij mij geen probleem.
Ik ben bijna 30 jaar getrouwd met Carla, we hebben samen 4 kinderen
in de leeftijd van 21 tot 28 jaar en we wonen al ruim 30 jaar heerlijk
buitenaf in Baexem.
Tot 7 jaar geleden gewerkt in de mengvoederindustrie, specialisatie
pluimvee, hier ook de nodige management zaken en internationale
ervaringen opgedaan. Naast mijn werk altijd maatschappelijk actief
geweest, onder andere bestuurlijk bij Fanfare Aurora en Stichting
Gemeenschapshuis Baexem (Baexheimerhof).
Toen ca 10 jaar geleden bij Baexheimerhof een privatiseringsvraagstuk
op tafel kwam te liggen, de stoute schoenen aangetrokken en ook
gesolliciteerd om exploitant te worden. Dit zou naast mijn dagelijks
werk in de pluimvee moeten kunnen. Hiervoor een plan geschreven wat
omarmd werd door het bestuur, waardoor ik de eerste commerciële
exploitant in Baexheimerhof werd per 1 januari 2013.
Voortvarend van start gegaan, veel (avond)uren gemaakt om
Baexheimerhof te runnen zoals ik het voor ogen had:
Uitblinken in accommodatie - Uitblinken in mensen - Uitblinken in
service & organisatie. Dit leverde tevreden verenigingen, gasten,
bestuur en inwoners van Baexem op.
Dat dit opviel getuige de vraag van het bestuur van Cultuurpodium
De Bombardon in Heythuysen in 2015, of ik deze er ook nog bij zou
kunnen exploiteren. Hier ja tegen gezegd. Ook hier binnen de kortst
mogelijke tijd tevreden gezichten over de gang van zaken.
Het goede perspectief op een financieel tevredenstellende exploitatie
van beide gemeenschapshuizen, maakte dat ik in 2017 mijn vaste
baan in de pluimvee opgezegd heb. Naast mijn bestuursfuncties bij
Dorpscoöperatie Hart voor Baexem, KHN-Leudal en de Ledenraad
van Rabobank Peel, Maas en Leudal heb ik nog ruimte over om mijn
talenten en ervaringen in te zetten als adviseur bij de VKKL.
■
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Os dörpke in de toekomst

- Door Koos Mirck -

De relatie met de gemeente zou in mijn ogen in ieder dorp binnen een
gemeente de kans moeten krijgen om uit te kristalliseren. Wat verwacht
je van elkaar; hoe ver wil je als bewonersinitiatief en/of als overlegorgaan
daarin gaan; waar ligt verantwoordelijkheid.
Hierbij is goed denkbaar dat verschillende dorpen binnen één gemeente
daar verschillend over denken. Een gemeente is er voor de bewoners,
en dient daar in principe dus in mee te gaan. Niets is meer dodelijk voor
leefbaarheid dan als er gedacht wordt in een uniform toepasbaar kader of
mal.
Een gemeente dient met verschillende kernen verschillend om te gaan als
de kern dat wenst.
Dorpsoverlegorganen die wellicht verschillend denken over hun relatie
met de gemeente kunnen binnen die gemeente elkaar wèl versterken,
door samen de verscheidenheid te bepleiten.
Ik ben geen voorstander van protocollen en convenanten. Ze zijn een
momentopname die het verdere proces en nieuwe ontwikkelingen in de
relatie eerder in de weg zullen staan.

Trap er niet in om namens
het dorp te spreken

14 jaar werkte Koos Mirck voor de
Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen
Eind dit jaar gaat hij met pensioen. Geboren en getogen
in een groot dorp (Soest), verhuisd naar de grote stad
(Nijmegen, Zwolle), toen een kleine stad (Meppel) en
uiteindelijk in 1993 naar een vrij klein dorp met 1400
inwoners (Dwingeloo). In de eerste drie woonplaatsen
actief in de politiek via een min of meer grote landelijke
partij ontdekte ik dat landelijke politieke partijen vaak
te ver van bewoners en gemeenten af staan en dat
inwoners beter zelf kunnen benoemen wat zij belangrijk
vinden, los van de thema’s die hun partij zo belangrijk
vindt.

Als een van mijn eerste ervaringen binnen de LVKK vond ik het dan ook
schokkend dat dorpsraden in Noord Holland destijds soms werden
gekozen. Langs partijlijnen. Gelijktijdig met gemeenteraadsverkiezingen.
Ik geloof in dorpsoverlegorganen die juist los van de landelijke politiek
ruimte geven aan inwoners om die zaken die zij belangrijk vinden op te
pakken. En in gemeenteraadsleden die breder kunnen denken dan hun
partijprogramma en de wensen van bewoners als het even kan honoreren.
Het dorpsoverlegorgaan is in mijn ogen niets meer en minder dan een
groepje mensen die verbindingen legt tussen bewonersinitiatieven
onderling en tussen bewonersinitiatieven en de gemeente en de
woningcorporatie en andere eventueel betrokken organisaties en
bedrijven. Die niet namens bewoners optreedt, maar contacten legt en
bemiddelt. Inhoudelijke initiatieven worden in mijn ogen niet door het
dorpsoverlegorgaan (of de dorpsraad) genomen maar door een groep
mensen die dat thema belangrijk vinden.
Aan bewonersoverlegorganen wordt vaak de vraag gesteld wat hun
achterban is; namens wie ze optreden; of het niet een kleine groep is die ze
vertegenwoordigen. Belangrijke opdracht voor het bewonersoverlegorgaan
is dan ook om niet namens het dorp te spreken maar te bemiddelen bij het
contact tussen bijv. gemeente en het dorp.
Zij representeren niet ‘het dorp’ maar verbinden initiatieven.
En…… hoewel de vraag naar de achterban op zich een goede vraag is,
proef ik er altijd een ondertoon bij. Die vraag wordt niet gesteld aan de
ouderwetse gemeenteraad: namens wie besluiten jullie dit nu; wat is je
achterban; weet je echt dat veel bewoners dit willen. Onze representatieve
democratie stelt de vraag naar draagvlak en achterban helemaal niet.
Nou ja; eens per vier jaar.
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Daarbij: een actiegroep voor een crossveldje voor jongeren hoeft geen
grotere achterban te hebben dan een groep jongeren die wil crossen……
En het bewonersoverlegorgaan kan eventueel de initiatiefgroep in contact
brengen met bijvoorbeeld gemeente, Staatsbosbeheer of wie er maar
betrokken mag zijn. En het dorpsoverlegorgaan heeft er helemaal geen
mening over.
Uitdagingen en opdrachten voor de toekomst zijn er op drie vlakken:
De rol van het bewonersoverlegorgaan.
Relatie van bewonersoverlegorgaan met gemeente en met bewoners.
Relatie bewonersoverlegorgaan en dorpshuis.
Over de rol van het bewonersoverlegorgaan heb ik hierboven al het
nodige geschreven. Trap er vooral niet in om namens het dorp te spreken.
Ook bijvoorbeeld een Dorpsvisie of Dorpsontwikkelingsplan is van
bewoners en niet van het overlegorgaan. Zie vooral een procestaak voor
jezelf. Individuen kunnen zich uiteraard met thema’s bezig houden en er
zeer geëngageerd mee zijn.
Ik vind dat het orgaan ook een bredere rol heeft. Ze dient uit te stralen dat
bewoners een enorme deskundigheid bezitten; dat ze lokale en regionale
problematieken veelal beter kan benoemen en oplossingsrichtingen beter
kan bedenken dan beleidsmakers en politici op afstand in Provinciehuis
of Den Haag. Dat het orgaan daarmee bijdraagt aan een andere kijk op
bewoners en vertrouwen in dat (terug)delegeren aan de gemeenschap.
Verantwoordelijkheid daar waar het oorspronkelijk ligt.

De bewoners zijn de basis van het dorpsoverlegorgaan. De relatie en
communicatie tussen en met bewoners is dan ook een essentieel aspect.
Een overlegorgaan is een verbinder die dialoog faciliteert, allereerst
tussen bewoners. Die inzichten daarmee helder maakt; ook als binnen
de gemeenschap de inzichten zeer uiteen lopen. Voorwaarde voor een
vruchtbare dialoog is dat iedereen die deel wil nemen gemakkelijk kan
deelnemen. In termen van inclusiviteit mogen veel dorpsoverleggen iets
minder grijs en wat meer gekleurd; iets minder mannelijk en wat meer
vrouwelijk. Dat vraagt om gerichte aandacht en werkwijzen die aansluiten
bij die mensen je nu niet bereikt. En als het dorpsoverleg dan niet zo
inclusief is, zorg dan dat je wel de input van anderen krijgt. (Met gerichte
aanpak komen de mensen na verloop van tijd ‘vanzelf’).
Tot slot een punt wat me de laatste jaren zeer is gaan verbazen.
Wat leven dorpsoverlegorganisaties en dorpsraden vaak volkomen langs
de dorpshuisorganisaties heen. (Of is het andersom?)
Ik heb het de laatste jaren echt veel meegemaakt: Hoe kan in een dorp
één groep druk bezig zijn het dorpshuis (in Limburg: gemeenschapshuis)
op de been te houden; een andere groep bezig zijn om een nieuw bruisend
hart met dak erboven op te richten; een derde groep zich in allerlei
creatieve bochten wringt om een herbestemming voor het leegstaande
(of -komende) kerkgebouw te zoeken; de sportclub verzucht dat de grote
kantine toch wel grote delen van de week leeg staat….. en dat al deze
groepen volstrekt langs elkaar heen werken. Eigen eilandjes om de eigen
accommodatie in stand te houden.
De goede voorbeelden niet te na gesproken: wat valt er veel te winnen
als er gezamenlijk vanuit behoefte aan ruimte (= voorzieningen) gekeken
wordt naar wat er aan vastgoed is; wat er leeg staat of komt en wat de
beste manier is om het in te zetten. Dat vraagt om het opzij zetten van
eigen belangen en het samen met gemeente en de vastgoedeigenaren
komen tot realisatie van de gewenste accommodatie.
■
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Zorgen voor elkaar

- Door Jan Smelik -

NLZVE aan het woord

Bewonersinitiatief van onm isbare waarde
maar geld blijft knelpunt
Er zijn in de
afgelopen jaren
honderden
nieuwe
dorps- en
wijkinitiatieven
ontstaan die
een onmisbare
bijdrage leveren
aan welzijn,
zorg en wonen.
Meer dan de
helft hiervan
kan dit echter
niet zonder
structurele
financiering.

Dit is een belangrijke uitkomst van de eerste Monitor Zorgzame
Gemeenschappen, die is uitgevoerd door Nederland Zorgt Voor Elkaar
(NLZVE), in samenwerking met de daarbij aangesloten regionale
netwerken van bewonersinitiatieven en de kennisinstituten Vilans en
Movisie.
De initiatieven richten zich op het vergroten van de leefbaarheid van dorp
of wijk en het welzijn van de bewoners. Bijvoorbeeld door het bestrijden
van eenzaamheid, het bevorderen van een gezonde leefstijl, het vergroten
van de eigen (veer)kracht van bewoners en het ondersteunen van ouderen
zodat zij op een goede manier langer thuis kunnen blijven wonen.
Naar eigen zeggen slagen de initiatieven er in twee van de drie gevallen in
deze doelen te realiseren.
Financiering blijft uitdaging
Een kleine 80% van de initiatieven ontvangt subsidies of giften,
bijvoorbeeld van de gemeente, provincie of fondsen als het Oranje Fonds
of het VSBfonds. Andere bronnen van inkomsten zijn ledencontributies
of eigen bijdragen van deelnemers aan activiteiten. Voor meer dan de
helft van de bewonersinitiatieven is financiering echter een voortdurende
uitdaging. Voor ruim één op de tien is geldgebrek zelfs een echte
belemmering om hun doelen te bereiken, en voor een derde van de
initiatieven zijn de huidige financiële middelen onvoldoende om de
activiteiten uit te breiden.
Relatief kleine bedragen
Jan Smelik, algemeen coördinator van NLZVE, zegt hierover:
“Veel bewonerscollectieven zijn afhankelijk van subsidies. Vaak kunnen
ze voor het opstarten van activiteiten wel wat geld krijgen, maar daarna
moeten ze hun eigen broek ophouden. We zien dat sommige initiatieven
daar prima in slagen, bijvoorbeeld doordat ze een eigen pand hebben
waarmee ze inkomsten genereren, maar andere initiatieven komen op enig
moment toch in de problemen. En dat is jammer. Zeker omdat het tekort
meestal maar een klein bedrag betreft, terwijl hun bijdrage aan het welzijn
en de zorg van inwoners inmiddels onmisbaar is geworden.”
Duurzaam organiseren
De onderzochte zorgzame gemeenschappen zijn gemiddeld genomen
gestart in 2012, al zijn in met name het zuiden van het land de eerste
initiatieven al van voor de eeuwwisseling. Onderzoekster Lian Stouthard
van Vilans snapt dat de roep om structurele financiering speelt.
“Na 10 jaar ben je je pioniersfase echt wel voorbij en wil je je activiteiten
in buurten en wijken duurzaam organiseren. Wat wel belangrijk is, is om
je impact dan ook goed zichtbaar te maken. Gelukkig onderzoekt al 41%
van de initiatieven of ze hun doelen bereikt. Dat kun je heel ingewikkeld
maken, maar met een simpel en duidelijk verhaal over hoe jouw
activiteiten leiden tot veranderingen voor de mensen in je gemeenschap
kom je al een heel eind. Dat gaat je niet alleen helpen bij het verkrijgen
van structurele financiering, maar ook bij het vinden van vrijwilligers.
Een kwart van de initiatieven heeft moeite om vrijwilligers vast te houden.
Bijna de helft heeft behoefte om zich te ontwikkelen in het binden en
boeien van de doelgroep. Een goed verhaal over je impact helpt bij al deze
zaken.”
■

Nadere informatie is verkrijgbaar bij Jan Smelik,
Nederland Zorgt Voor Elkaar
www.nlzve.nl | jan.smelik@nlzve.nl | 06 - 26014290
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Energie & sociale duurzaamheid

- Door Ralph Tangelder -

Hoe geef je als gemeente ruimte
aan inwonercollectieven in je
duurzame energiestrategie?
In gesprek met Thijs Kuipers,
wethouder duurzaamheid gemeente Horst aan de Maas
Op een grijze donderdagochtend in april zijn we uitgenodigd in het
gemeentehuis van Horst aan de Maas voor een gesprek met Thijs Kuipers,
die als wethouder onder andere de portefeuille duurzaamheid beheert.
De laatste maanden is er veel over dit onderwerp te doen in Limburg.
Aan de ene kant zie je allerlei bewonerscollectieven die zich vol passie
inzetten voor energiebesparing en duurzame energieopwekking (klein- én
grootschalig), aan de andere kant worden bewoners ‘geconfronteerd’ met
plannen voor zonneweides en windmolenparken in hun directe omgeving
en ervaart men daarbij vaak het gevoel hier geen invloed op te hebben of
over mee te kunnen praten.
We zijn benieuwd naar de visie van wethouder Kuipers hierop, die tevens
ook voorzitter is van de Regionale Energie Strategie (RES) Noord- en
Midden-Limburg. In deze RES staat welke bijdrage de regio gaat leveren
om de CO2 uitstoot de komende jaren fors omlaag te brengen. De RES
wordt momenteel in alle gemeenten verder uitgewerkt in beleidskaders,
die nader ingaan op de strategie die de betreffende gemeente gaat
hanteren om de doelstellingen in de RES te halen.
De RES is in Horst aan de Maas vertaald in het beleidskader
KODE (Kader voor Opwek van Duurzame Elektriciteit). Binnen de
gemeente zijn er meerdere inwonersinitiatieven actief op het vlak
van energiebesparing en energieopwekking, zoals het initiatief
‘Kronenberg Energieneutraal in 2030’. Hoe gaat de gemeente binnen
KODE met initiatieven van inwoners om?
Kuipers: “We dragen als gemeente van oudsher burgerinitiatieven een
warm hart toe. Daarbovenop is de energietransitie dermate groot, die kun
je niet vanuit de overheid in je eentje regisseren. Een top-down benadering
past ook niet in de Nederlandse bestuurstraditie; we zijn een polderland
en weten dat we het samen moeten doen. Dit vraagt aan de voorkant wel
veel overleg, maar het werkt dan ook veel beter als inwoners zelf, samen
met elkaar, de handen uit de mouwen steken. En dat je dit als overheid een
handje kunt helpen.” Kuipers onderscheidt twee typen burgerinitiatieven.
Enerzijds heb je de initiatieven die zich richten op energiebesparing
en kleinschalige opwekking in dorp of wijk. Die hebben vaak een hele
duidelijke sociale dimensie, bijvoorbeeld hoe je met energiebesparing
ook echt de woonlasten kunt verlagen, zoals nu in de Norbertuswijk in
Horst besproken wordt. Dit gaat echt over gemeenschapszin in wijk of
dorp. En daar is ook bijna iedereen voorstander van. Daarnaast heb je
initiatieven die zich richten op grootschalige energieopwekking, zoals
Reindonk Energie in deze gemeente. Die richten zich weliswaar ook op
het betrekken van burgers bij het opwekken van duurzame elektriciteit.
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En zijn mede bedoeld om de financiële revenu bij de burgers terug
te laten komen. Kennen een belangrijke sociale component. Maar
grootschalige opwekking is in de beleving van burgers en politiek veel
gevoeliger. Zie de discussie over windturbines: passen die wel of niet
mooi in het landschap? Of zonneweides die concurreren met schaarse
landbouwgrond. Is klimaatverandering wel of niet een feit? Daar staat het
kleinschalig initiatief tegenover: je bent gewoon mensen aan het helpen de
energierekening omlaag te krijgen. Deze kun je als overheid ondersteunen,
helpen, faciliteren. Kuipers: “Wat we in Kronenberg doen is faciliteren,
met expertise, met middelen, met het aanvragen (en toegekend krijgen)
van een Europese subsidie.”
De gemeente Horst aan de Maas faciliteert ook de grootschalige opwekking
van energie, maar dan meer richtinggevend. Hier spelen immers ook andere
vraagstukken een rol. In welke landschappen in de gemeente denken we
vanuit het algemeen belang dat de realisatie van grootschalige zonneweides
of windturbines het beste zou passen? Daar wordt je geacht als overheid
richting te geven: waar het wel kan en waar het niet kan.
Heeft u het idee dat je daar als overheid voldoende grip op
kunt hebben? We kennen immers de problemen die ontstaan
als ‘commerciële jongens’ zich mengen in de ontwikkelingen:
grondspeculatie en mensen die zich ongehoord voelen in de discussie.
Kuipers haakt hier direct op in: “Precies, we hebben in KODE vastgesteld in
welke landschappen van Horst aan de Maas we willen verkennen of daar
grootschalige opwek mogelijk is. We hebben twee verkenningsgebieden
aangewezen waar we samen met Reindonk Energie, bewoners en
grondeigenaren in gesprek zijn over de mogelijkheden en de wensen.
Dan merk je dat een zorgvuldig proces waarlangs je dat doet, heel
belangrijk is. Je moet mensen echt serieus nemen. Luisteren, laten zien
dat je een betrouwbare overheid bent, je rol zorgvuldig en consequent
spelen is evident. Geen achterliggende belangen of dubbele petten,
want dan is je geloofwaardigheid als overheid vanaf het begin weg.
Inwoners uitnodigen voor informatiesessies én voor het gesprek over de
kansen die zij voor het gebied zien. We gaan nu haalbaarheidsonderzoek,
verkenning uitvoeren. 2e helft van dit jaar maken we daar de balans op en
leggen de resultaten terug in de gemeenteraad.
Hoe voorkom je als gemeente dat een initiatiefnemer het
omgevingsfonds in gaat zetten als ‘zoethoudertje’ voor de
omwonenden?
Kuipers reageert stellig. “Je wilt natuurlijk niet dat omwonenden van
een windturbine worden afgekocht met het plaatsen van een paar leuke
bankjes met beplanting in de buurt. Dan ben je echt de boel aan het
afkopen. Dat mag nooit de uitkomst van een participatieproces zijn.” De

gemeente hanteert hierin vijf vormen van inwonerparticipatie. De eerste
is omwonenden laten meepraten in het traject zelf; luisteren naar wat
inwoners, grondeigenaren en andere belanghebbenden uit die omgeving,
voor wensen hebben. Met daarbij de kanttekening dat het serieus nemen
van mensen niet hetzelfde is als mensen hun zin geven. Kuipers: “Als
iedereen zegt ‘Nimby’ dan komen we nergens.
Maar we luisteren wel oprecht en doen iets met de wensen van de
mensen die er wonen en werken.”
De tweede vorm is het recht. We leven in een rechtstaat waarin we rekening
moeten houden met de belangen van mensen. Met de omwonenden die
daadwerkelijk effect hebben van een windturbine op 300 meter afstand
zul je iets moeten. Daar kun je als overheid ook ruimhartig in zijn. Als
derde is er het omgevingsfonds. Met grootschalige energieopwekking kun
je geld verdienen. Degene die dat ontwikkeld, wordt geacht een deel van
zijn winst in het omgevingsfonds te stoppen om dingen terug te doen voor
de omgeving. De vierde vorm van omgevingsparticipatie is het medeeigenaarschap. Dat kan via een inwonercoöperatie waardoor mensen
mede eigenaar kunnen worden van die opwek. De laatste variant is de
gemeentelijke overheid die mee investeert in deze ontwikkeling. Eigenaar
worden van een energievoorziening is geen doel op zichzelf, maar dit zou de
gemeente wel kunnen doen als dit extra zekerheden biedt dat zij de winsten
kan laten terugvloeien naar de omgeving.
Kuipers: “Uitgangspunt in KODE is dat de revenuen, de winsten, maximaal
terugvloeien naar de inwoners en de omgeving in het gebied waar de
elektriciteit wordt opgewekt. Dus niet alleen in een omgevingsfonds; in
feite is alle winst voor de omgeving.”
Dit klinkt allemaal interessant voor mensen die de financiële
mogelijkheden hebben om te kunnen participeren en investeren
in een energie coöperatie. Maar wat biedt je de mensen met een
smallere beurs, die soms moeite hebben om aan het einde van de
maand rond te komen?
De wenkbrauwen fronsen. “Dat is best een ingewikkelde.” Kuipers richt
zich hierin op de opwek coöperatie, niet op de bespaar coöperatie.
Vragend: “Waarom zouden de mensen die financieel participeren, moeten
‘betalen’ voor de mensen wel mee willen doen, maar de middelen
niet hebben? Je betaalt immers ook al belasting. In KODE hebben we
opgenomen dat als we als overheid meedoen, we daar samen met de
coöperatie winst op maken, op basis van 50/50 ontwikkeling. In de
coöperatie kunnen alle inwoners die dat financieel kunnen, in mee
investeren. De gemeente investeert mee met 2 doelen: de omgeving
(inwoners, natuur, landschap etc.) moet er beter van worden en
klimaatarmoede/energiearmoede moet worden voorkomen. Zodat we
mensen die nu niet in aanmerking komen voor de financiering van hun
energie investeringen, gaan helpen zodat het wel kan.”
We signaleren met elkaar ook een aantal knelpunten in de transitie
zoals de grote opgave om de elektriciteitsinfrastructuur te
versterken, of de opslag van energie. Gaat dit de komende jaren
barrières opwerpen?
Volgens Kuipers zijn er heel veel praktische barrières. “De tijd is een
belangrijke factor. Enexis heeft gewoon tijd nodig om het netwerk
te versterken. Daarnaast wordt er gezocht naar andere mogelijke
oplossingen, zoals ‘cable pooling’ – zon en wind op dezelfde kabel, slimme
apparaten, tijdelijke opslag van energie in de vorm van waterstof of in
batterijen; ‘cut tailments’: afsnijden van de toppen wanneer het én hard
waait én de zon flink schijnt; dan moet je misschien iets meer elektriciteit
innemen.

Los van de technische uitdagingen, zijn er ook principiële
onenigheden. Kijk bijvoorbeeld naar de discussie over zonneweides
op landbouwgronden.
Kuipers: “Zon op landbouwgrond, het heeft niet de eerste voorkeur. Maar
als we zeggen ‘alle daken komen vol’ – en die komen vol – dan heb je
nog steeds volstrekt onvoldoende om in je energiebehoefte te voorzien.
Het advies vanuit landelijke rekenmeesters is dan ook om ook vooral in
windturbines te investeren: het waait veel vaker dan dat de zon schijnt.
De maatschappelijke kosten voor windstroom zijn veel lager dan die voor
zonnestroom. Maar er is veel meer weerstand tegen windturbines dan
tegen zonneweides. Dus je ontkomt er waarschijnlijk niet aan om ook aan
zonneweides te beginnen. En als je ‘nee’ zegt tegen zonneweides, dan zeg
je ‘ja’ tegen meer windturbines. Het is niet van ‘ik wil allebei niet’. Anders
voeren we het gesprek niet op een eerlijke manier.”
De ene gemeente zal ook praktisch gezien meer ‘ruimte’ hebben voor
windenergie dan de andere.
Kuipers: “Dat klopt. Kijk maar naar Flevoland, die wekken veel meer
energie op dan dat ze nodig hebben. Het platteland is natuurlijk
eeuwenlang de voedselleverancier van de stad geweest; nu worden wij
ook de energieleverancier.”
Dit sluit aan bij het pleidooi van de P10 gemeenten dat de stad-land
relatie weer veel meer in evenwicht met elkaar moet komen.
Kuipers: “Er zijn wel veel claims op de kostbare ruimte. Wij hebben in de
landelijke gemeenten wel meer open ruimte dan in de stad, maar ook hier
zitten veel concurrerende ruimteclaims op. Meer ruimte voor de rivier,
meer ruimte voor de natuur, her en der liggen vliegbasissen waardoor de
plaatsingsmogelijkheden van windmolens beperkt zijn.”
De wethouder loopt naar een grote landkaart aan de muur en laat met
stipjes (windmolens) en vierkantjes (zonneweides 50 ha, 5 ha) zien hoe groot
de opgave voor Horst aan de Maas is. “Het is niet meer de vraag ‘of’ we het
willen, maar ‘waar’ we de opgave kwijt moeten. Iedereen riep eerst ‘ik wil
het niet, ik wil het niet’. Ja geen gezeur: waar zou jij het neerleggen?”
Is de energietransitie een heilige koe? Als we straks na de
coronacrisis als gevolg hiervan stevige financiële keuzes moeten
maken, in hoeverre blijft het energiebeleid dan overeind staan?
Kuipers glimlacht: “Als een huis. Geen twijfel over mogelijk wat mij betreft.
Vergelijk het met die bekende cartoon: je ziet de coronacrisis, daarachter
de energiecrisis en daarachter de biodiversiteitscrisis of klimaatcrisis.
Corona was heftig, maar daarachter komt de wijze waarop wij onze natuur,
onze aarde aan het verstieren zijn. Als we daar niks aan doen, krijgen we
een veelvoud van die corona crisis. Dus degenen die zeggen ‘er is geen
geld meer om de energiecrisis te managen’ die zijn van een korte termijn
denken waar ik eng van wordt. Dan heb je echt oogkleppen op.” ■

In het artikel komen de initiatieven ‘Kronenberg Energieneutraal
in 2030’, ‘Samen Duurzaam’ in de Norbertuswijk in Horst en
‘Reindonk Energie’ voorbij.
Meer informatie vind je op hun websites:
www.energiekronenberg.nl,
www.norbertuswijk.nl/samenduurzaam en
www.reindonkenergie.nl.
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Vervoer en Mobiliteit

- Door Ton Ory, Ger Joosten en Ralph Tangelder -

De bus tussen
openbaar vervoer en WMO

Deze groep ging aan de slag met allerlei voorbereidende werkzaamheden
en een handboek geleend van de Wensbus, een ander vervoersconcept
dat in diverse kernen in onze provincie actief is. De Wensbussen Meers
en Beekdaelen hebben daarbij ook administratieve (formulieren) hulp
geboden. De wethouder bleek vervolgens voorstander van een auto op gas
of elektriciteit, in plaats van de meer gangbare diesel. Daardoor duurde de
aanloopperiode uiteindelijk een paar maanden langer. Toen eenmaal de
knoop voor een elektrische bus echter was doorgehakt, kwam alles in een
stroomversnelling. De stichting werd opgericht, de gemeente financierde
voor 3 jaar de interne kosten en de bus werd door de Plus ondernemer ter
beschikking gesteld, inclusief onderhoudskosten en stroom. De chauffeurs
werden door een ervaren taxi chauffeur opgeleid, de bus werd bestickerd
en zo kon men op 15 april 2019 dan ook echt van start.

“Bij de start kregen we zo 10 chauffeurs
bij elkaar. De werving is mond-tot-mond
reclame, er staat nu zelfs 1 persoon op
de wachtlijst”
Voortvarend aan de slag
Snel na de start werd het vervoersgebied uitgebreid naar zes wijken in
Sittard-Oost. Vandaaruit worden passagiers vervoerd binnen de hele
gemeente Sittard-Geleen. De bus staat gestald in de garage onder de
supermarkt, waar hij tevens kan worden opgeladen. Ook verkoopt de
supermarkt de 10-ritten kaarten; in het busje kan alleen worden gepind.
De werkwijze van de stichting kenmerkt zich door eenvoud. Een reiziger
belt uiterlijk daags tevoren het aangegeven 06-nummer, de planner plant
de rit in en geeft via een appje aan hoeveel ritten er de dag erna zullen
zijn. Chauffeurs en bestuur krijgen de ritten door en zo is duidelijk hoe,
wie en waar. De stichting werkt daarin graag transparant, periodiek
geeft zij de (anonieme) ritgegevens door aan gemeente en
supermarktondernemer. Met één bus ter beschikking, die ook nog eens
een beperkte actieradius heeft (zie kader), worden geen ritten over
langere afstanden gereden. Het ziekenhuis is een van de belangrijkste
bestemmingen, maar incidenteel wordt er bijvoorbeeld ook naar het
winkelcentrum in Tüddern gereden.

Sinds voorjaar 2019 rijdt de Plusbus Sittard-Oost,
een elektrisch busje dat ouderen en mensen die minder
mobiel zijn vanaf hun eigen thuisadres vervoert naar
bijvoorbeeld ziekenhuis, station of familie. Het busje is
actief in de wijken Stadbroek, Kemperkoul, Vrangendael,
Baandert, Overhoven & Broeksittard, allen gelegen aan
de oostzijde van Sittard. Het vrijwilligersinitiatief wordt
ondersteund door de gemeente Sittard-Geleen en de
lokale supermarktondernemer, waar de bus haar naam
aan te danken heeft.
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Ontstaan van de Plusbus
Een jaar of 3 geleden constateerde het wijkplatform van Broeksittard
dat er in de wijk nauwelijks sprake was van openbaar vervoer geschikt
voor ouderen. Vanuit het wijkplatform werd contact gezocht met de
stadsdeelmanager van de gemeente met de vraag: “kunnen we hier
iets mee gaan doen?” De gemeente bleek hier open voor te staan en via
via haakte ook Boudy Postma van de plaatselijke Plus-supermarkt aan.
Hij wilde in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen
graag iets terugdoen voor de gemeenschap. Na intensief contact tussen
wijkplatform, gemeente en ondernemer, bleek het voor de
Plus-supermarkt financieel haalbaar om in Sittard-Oost een busje
beschikbaar te stellen. In het wijkblad werd vervolgens gevraagd om
chauffeurs en andere vrijwilligers. Zo kwam er een ‘groepje’ tot stand,
met daarin Pierre Stassen en Willy van der Weide, twee kartrekkers
waarmee we spreken.

De gevolgen van corona
Tijdens de eerste lockdown vorig voorjaar, heeft de bus 3 maanden
stilgestaan. Daarna is de bus met o.a. een spatscherm en
beschermingsmiddelen aangepast. Ook passen de chauffeurs standaard
voor- en nazorg maatregelen voor de reiniging van de bus toe. Er wordt
nu nog maar 1 persoon vervoerd tenzij het mensen uit dezelfde bubbel
betreft; chauffeur en passagier(s) dragen een mondkapje. Het aantal ritten
is weliswaar sterk verminderd, toch zijn verreweg de meeste chauffeurs
blijven rijden, m.u.v. 2 vanwege persoonlijk besmettingsrisico. Met de
gemeente is tussendoor periodiek contact waarin de corona problemen
worden aangekaart. Vanaf medio maart 2021 is de bus ook vaccinatieritten
naar het vaccinatiepunt in Geleen gaan verzorgen.

Toekomstige uitdagingen
Verwacht wordt dat na de corona crisis het aantal passagiers weer
zal stijgen. Grootste uitdaging is dan ook om alle mensen te kunnen
vervoeren, gelet op de beperkte actieradius van de bus. Er is al voorzichtig
nagedacht over een tweede bus, alhoewel die plannen nu met de veel
lagere reizigersaantallen in de ijskast staan. Een andere uitdaging betreft
de toekomstbestendigheid van het initiatief. De kartrekkers zijn zich er
zeer van bewust dat de organisatie draait op een klein aantal mensen,
die ook een dagje ouder worden. Daarnaast is men erg afhankelijk
van de welwillendheid van de supermarktondernemer. Mocht hij eens
stoppen, blijft zijn opvolger dan de bus sponsoren? Positief is wel dat men
voldoende chauffeurs heeft, er is zelfs een kleine wachtlijst. Dit tekent
gelukkig de grote betrokkenheid van de wijkbewoners bij dit initiatief:
samen van en voor de wijk de schouders eronder.
■

Feitjes over Plusbus Sittard-Oost
• De Plusbus bedient 6 wijken van Sittard
rond Broeksittard en rijdt vandaaruit
naar alle kernen van de gemeente
Sittard-Geleen-Born.
• Er wordt gereden van 09:00 - 18:00 uur
doordeweeks en op zaterdag van
09:00 - 13:30 uur.
• Het busje betreft een 7-persoons
elektrische Nissan Evalia met een
actieradius van in de zomer 130 km, in
de winter 90/100 km. Het kost 2 uur om
de accu voldoende op te laden.
• Er zijn 15 chauffeurs; daarnaast planners,
ondersteuners en bestuursleden van de
stichting.
• Passagiers zijn € 1,50 per rit kwijt,
voor een 10-ritten kaart € 1,35.
• De leeftijd van de passagiers is
gemiddeld 70+. Passagiers moeten
zelfstandig in- en uit kunnen stappen,
er is plek om een rollator mee te nemen.
• Vóór corona reed de stichting
20 tot 22 ritten per dag. Nu 10 tot 12,
met maximaal 1 passagier in de bus.
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Iedereen doet mee

- Door Nicole Wijnen - Close en Ralph Tangelder -

Collectief Lidmaatschap

Gemeente
Maasgouw

Voorzitter van VKKL Birgit op de Laak en burgemeester Stef Strous van de
gemeente Maasgouw hebben onlangs een samenwerkingsovereenkomst
ondertekend.
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Als VKKL houden we ons bezig met
het ondersteunen of verbeteren van
initiatieven van bewoners om de vitaliteit
van dorpen en buurten in Limburg te
behouden of verbeteren. De gemeente
Maasgouw sluit met deze overeenkomst
voor haar bewonersoverlegorganisaties,
gemeenschapshuizen, dorpsraden en de
wensbus een collectief lidmaatschap af voor
VKKL. Hiermee kunnen zij gratis gebruikmaken
van advies en ondersteuning van de vereniging.
Leden ontvangen maandelijks een nieuwsbrief,
drie keer per jaar de ‘Kleine Kernen Krant’ en
uitnodigingen voor bijeenkomsten. Bovendien
kunnen leden een beroep doen op VKKL voor
verschillende diensten, zoals bijvoorbeeld
een adviesgesprek of ondersteuning bij
verzekeringskwesties.
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Een collectief lidmaatschap is een ‘bijzondere’
categorie naast de lidmaatschappen voor dorpsof wijkoverleggen en gemeenschapshuizen.
Alle 31 gemeenten in Limburg hebben de
mogelijkheid om een collectief lidmaatschap
van onze vereniging af te sluiten. Met dit
collectieve lidmaatschap faciliteren ze de
bewonersorganisaties binnen hun eigen
gemeente om lid te worden van VKKL en
daarmee gratis gebruik te kunnen maken
van de voordelen van het lidmaatschap.
Momenteel maken 17 gemeenten gebruik van
dit collectieve lidmaatschap, 9 gemeenten
hebben een zogenaamd ‘partnerlidmaatschap’
en 5 gemeenten zijn nog niet verbonden met
onze vereniging. Is je interesse gewekt en wil je
meer weten over het collectieve lidmaatschap
van VKKL? Kijk dan op www.vkkl.nl/over-ons/
lid-worden.
■
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