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Nu erkenning van het Limburgs?
Door dr. Pierre Bakkes
Toen ik enkele weken terug in de krant las dat het Limburgs door de
Nederlandse regering erkend was als regionale taal, wist ik even niet hoe
ik het hád. Ik heb indertijd (in 1995 tot 1997) meegewerkt in de commissie
die de aanvraag voor de Europese Unie volgens het Handvest voor regionale
talen of talen van minderheden heeft opgesteld. Voorzitter was indertijd prof.
dr. Joep Leerssen uit Mheer, hoogleraar Europese Studies aan de universiteit
van Amsterdam. Mijn eerste gedachte: ‘Wij hebben die erkenning al lang!’
Wij moesten (!) indertijd kiezen voor deel II van dat handvest. Deel III zou de
Nederlandse regering niet accepteren: dan moest ze er namelijk ook geld in
bijdragen. Deel II legt de financiële verplichting bij andere instanties. In ons
geval was dat, gelukkig, het provinciebestuur van Nederlands-Limburg.
Handvest deel III legt de financiële verplichting bij de staat die erkent,
Deel I is enkel een erkenning in woorden.
In Nederland is alleen het Fries erkend volgens deel III. Dat veranderde rond
1976 helemaal niets aan de bestaande situatie. Het Fries staat namelijk
genoemd in de Nederlandse Grondwet als taal die door de Staat
‘onderhouden’ moet worden. Dat danken de Friezen aan de grote dichter
Gysbert Japickx (Bolsward 1603 -Bolsward 1666) die onder meer een
vertaling in het Fries van de Statenbijbel heeft gemaakt. In de 19e eeuw,
toen Thorbecke de Nederlandse Grondwet samenstelde, waren de
gebroeders Halbertsma landelijk bekende en nadrukkelijke ijveraars voor het
Fries. Het waren Joast Hiddes Halbertsma (1789-1869) en zijn broer Eeltje
(1797-1858). Die vertaling van de Statenbijbel zal wel beslissend zijn geweest
voor de niet-katholiek geöriënteerde grondwet…
De erkenningsbrief van de regering-Kok gaat als bewijsstuk van ‘onze’
erkenning in 1997 met deze tekst mee. In alle lerarenhandleidingen bij de
schoolboekjes ‘Dien eige taal’ en ‘Wiejer in dien eige taal’ is een kopie ervan
te vinden.
Wat is er nu in 2019, twee-en-twintig jaar later, aan de hand?
Een andere erkenning? Nee, dat niet, maar wel een verschuiving!
Op 2 oktober 2018 is er een convenant afgesloten tussen de Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de ene kant, en aan de andere
kant de provincies Drenthe, Fryslân, Gelderland , Groningen, Overijssel, met
daarbij de gemeenten Ooststellingwerf en Weststellingwerf. Daarin wordt
de erkenning door de Nederlandse regering herhaald (want die was er al van
vóór de erkenning van het Limburgs in 1997). Het belangrijkste zal zijn dat
de Nederlands regering nu ook mede zorg zal gaan dragen voor ‘… in levend
gebruik (houden), in gesproken zowel als in geschreven vorm’ van die talen.
Indertijd zijn de Saksische varianten in de genoemde provincies en twee
gemeenten, het Limburgs al voorgegaan in de aanvraag voor erkenning.
Ik denk dat de nu bedoelde ‘erkenning’ niets anders zal zijn dan het
aanvaarden van de aangepaste variant van de convenant van 2 oktober 2018…
Ik wens de Limburgse deputé veel succes en een prima resultaat bij de
onderhandelingen met de Nederlandse regering!
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Je houdt alweer de laatste Kleine Kernen Krant van 2019 in je handen.
Het jaar vloog weer ontiegelijk snel voorbij. Ook binnen VKKL was
2019 een bevlogen jaar waarin we naast alle inhoudelijke thema’s,
achter de schermen ook volop bezig zijn geweest om na de fusie op
1 januari jongstleden, Spirato en VKKL ook echt als één vereniging
in elkaar te bouwen. Een vereniging van ruim 300 Limburgse
bewonersorganisaties, en dat aantal neemt nog ieder jaar toe.
In deze krant proberen we veel aandacht te geven aan een aantal
actuele thema’s die in veel Limburgse kernen spelen. Zo is er het
verhaal van de verbouwing van het Blitterswijckse gemeenschapshuis naar een duurzame toekomstbestendige accommodatie.
Onze vaste columnist Pierre Bakkes houdt een betoog over de
waarde van het Limburgs als (h)erkende streektaal en de werkgroep
accommodaties Ottersum vertelt over het proces om in Ottersum te
komen tot een gemeenschapshuis voor het hele dorp. Vanuit Maasniel
krijgen we een tipje van de sluier opgelicht hoe je jongeren uit je
eigen dorp betrekt bij het verenigingsleven en collega Freya Pijnenborg
geeft de 10 geboden mee als je je kerk wilt gaan her- of mede
bestemmen.
Tenslotte ook even aandacht voor ons redactielid Wim Desserjer.
Wim heeft besloten om na een redactielidmaatschap van maar
liefst 10 jaar te gaan stoppen. Vanaf krant 20, verschenen in
december 2009, heeft Wim zich als redactielid bezig gehouden
met het schrijven van artikelen en het benaderen van personen en
organisaties om een stukje voor de Kleine Kernen Krant te schrijven.
Wim, vanaf hier harstikke bedankt voor jouw jarenlange inzet!
Rest mij om iedereen fijne feestdagen te wensen. We zien ons weer
in het nieuwe jaar!

De Vereniging Kleine
Kernen Limburg wenst u
hele fijne feestdagen en
een inspirerend, gezond
en succesvol 2020!

Algemene
ledenvergadering VKKL
Op zaterdag 30 november jongstleden vond de Algemene Ledenvergadering
van de Vereniging Kleine Kernen plaats. Op de inspirerende locatie van
Woonzorg complex Elisabeth Stift, een voormalige school en klooster in
Kerkrade, werden de aanwezige leden o.a. geïnformeerd over het jaarplan
2020 en werd er akkoord gegeven op het jaarverslag van 2018.
Tevens werden twee nieuwe bestuursleden gekozen, te weten Susanne
Scheepers en Jan Jenneskens en werd afscheid genomen van aftredend
bestuurslid Joep Kleinen die als regio adviseur toch betrokken blijft bij de
VKKL.

Na de ledenvergadering was het tijd voor de inspiratiesessie
herbestemming kerken. Freya Pijnenborg van de VKKL vertelde over de
gezette stappen sinds december 2018 binnen het thema herbestemming
kerken. Daarna vertelde Michel Reinierkens, een van de initiatiefnemers
en bestuurslid van Elisabeth Stift over de totstandkoming, het doorlopen
proces en de missie en visie van het woonzorg complex.
Na de presentaties gingen de aanwezigen in groepen uit elkaar om samen
met een “inspirator” verder te praten over het onderwerp en ervaringen
uit te wisselen.
■

Website Dorpshuizen.nl
Dorpshuizen.nl is een landelijke website boordevol nieuws, achtergrond,
feiten en tips voor bestuurders en beheerders van gemeenschapshuizen,
dorps- en buurthuizen. De website wordt gevoed door de Landelijke
Vereniging voor Kleine Kernen, waar VKKL lid van is. Heb je bijvoorbeeld
vragen over verzekeringen, arbeidscontracten, wet- en regelgeving of
belastingen en vergunningen? Dan vind je hier in één oogopslag de meest
relevante informatie bij elkaar.
Op de website bestaat ook de mogelijkheid je te abonneren op de nieuwsservice, waarbij er iedere maand een interessant artikel uit één van onze
provincies wordt geplaatst: https://www.dorpshuizen.nl/categorie/nieuws/
Vraagbaak
Ben je bekend met de Vraagbaak? De Vraagbaak is een handige site voor
al je vragen over bestuur en beheer van dorps- en gemeenschapshuizen,
buurt- en ontmoetingscentra en andere gemeenschapsaccommodaties.

De Vraagbaak https://www.dorpshuizen.nl/vraagbaak/ bevat 190 artikelen en
115 praktische bijlages die jou bij deze en vele andere vragen kunnen helpen.
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- Door Pierre Bakkes -

Klein plaatse:

mieër kinnis vanne eige taal…
Haopelik gluif g’r ‘t: ich bön blie det ich in ’n klein
plaats gebaoren en opgegrujdj bön. Woróm?
Ich dink det die zakes mich mien modertaal baeter
höbbe doon kinne. Anges gezag: ich gluif vas des se
de taal van klein gemeinsjappe-wo-se-n-in-opgrujts
baeter lieërs, es die van groeate
plaatse-wo-in-se-dien-modertaal-lieërs.
Natuurlik mót dien modertaal waal de taal van die
plaats en gein anger zeen.
Waat zeen dan de veurdeile van zón klein plaats?
’t Grótste veurdeil is, des se alle luuj in zón plaats es kindj lieërs kinne,
en mit väöl van häör ane kal kums. ‘Ane kal zeen mit emes’ beteikentj
des se zoea-emes altied minstens de gojendaag zaes, mer ouch des se
geregeldj e präötje mit hem of häör maaks. Twieë menute de waek
(= per waek) mit emes kallen is al lang genóg óm die sumpel meneer
van vrundjsjap good te óngerhaje.
Meh woróm lieërs se door dae kal die taal dan baeter?
Miensen höbben altied anger dinger es doezelf wo ze gaer euver kallen
of wo ze mit bezig zeen. Det begintj al vlak naeve dien hoesdeur.
Mie vader waas koelman. Hae vertèldje dao-euver es hae get bezónjers
haw mitgemaak. Veer, zien kinjer, lieërdje daodoor ’n deil vanne
mienwèrkersvaktaal. V’r wiste (weite nag altied!) waat de volgendje wäörd
beteikendje: ‘ne sjuttelbaas, ‘nen houwer, ‘ne sjeethouwer, de stoos,
ane kaol zeen, ‘ne pungel, zich poekele, de krankesjien, de kónterluuer’,
en gank meh door.
Bie ós rechs-naeven oppe Kèrkstraot woondje, inne richting vanne kèrk:
boereluuj, e mienwèrkersgezin, boereluuj mit ’n kefee en ‘ne zaal, weer
boere mit ’n slechterie, mien groeatajers (ouch boereluuj), weer ‘ne boer,
dan ‘ne vrachriejer (dae nag ummer besteit). Anen angere kantj vanne
straot, vanaaf de kèrk: boereluuj, pestoear, ‘ne bekker, boereluuj,
‘ne sjoester, e mienwèrkersgezin, nag ‘ne sjoester mit ‘ne sjoonwinkel,
e mienwèrkersgezin mit ’n kefee, de aaj eigenieërs van die lèste kefee,
de begienen in häör kloeaster. Links naeven ós waas ’ne winkel en dan
weer ’n kefee. Drie kefees in éín straot!
Mit ederein op die straot wore mien ajers, en dus ouch veer kinjer zelf,
ane kal. V’r speeldje mit alle kinjer van oze laeftied. Kalle daobie?
Aan éí stök door! Zinge? Oppertied.
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Gaondjeweg lieërdjes se wäörd en oetdrökkinge die dien eigen ajers
neet of väöl minder gebroekdje: de taal vanne meziek (in dae zaal),
de bekkerstaal, de sjoesterstaal, de slechterstaal, de taal vanne kèrk.
Natuurlik waas de taal van ’t kinjerspel ouch veurnaam. E paar ‘verbaoje’
wäörd bie ’t kölse wore: ‘kloeat’ en ‘nötte kloeat’. Det kölsspel hoot
‘sjaere’.
Waas wiejer in ’t dörp väöl kal mit anger luuj? Jaozeker. Veural mit ederein
dae ouch mer e klei streepke femielje van ós waas. En v’r hawwe dao väöl
femielje!!!
’n Anger ‘taalveurdeil’ waas, det de jóng jónges oet ’t dörp nao de kèrmes
inne naoberdörper gingen óm te danse. Op ’t fietske euver zandjpaedjes
dökker: nao D’n Deelgaard, Sint-Joeas, Pej, Ech, de Brachterbaek, Brach,
Lin, Maerem, Herte, Oeal, Berg, Postert! De jóng kaerels oet die dörper
kóme natuurlik ouch nao oos dörp. Gevolg: dao wore zat miense die, es ze
getrouwdj wore, in Mofert ginge wonen en dus e get anger plat mitbrachte.
Mie vader waas ‘ne Posterder. ’t Posters plat besjouw ich es mien
vadertaal. Die klink nag altied in mien oeare. Zitj ’t Posters vas in miene
kop? Ich dink van waal.
Is ’t in grótter plaatse anges mit taal lieëre? Ich gluif van waal. Dao zeen
de miense - zoea wied es ich det mitmaak ane Kepel in Remunj - väöl
selectiever bie ’t keze van miense wo ze mit ómgaon en kalle. Ouch is dao
neet zoväöl zichbaar versjil in meneren ómme kos te verdene, vlak inne
buurt. Zoeaget wie: de pestoear vlak naeve ‘ne boer, mit dao taengeneuver
’n slechterie en ‘ne fieëszaal, en twieë sjoesters binne 100 maeter.
Drie kefees op 200 maeter! Fómfaarzaal en sjötterskefee op 50 maeter!
Godweitwieväöl femielje vlak inne buurt! Ederein sterk gerich op mit ein
kalle… Wo vinjs se det in ’n stad of stedje?
Ich bön blie det ich in ’n klein plaats gebaore bön en opgegrujdj.
Geer ouch?
■

- door Lenie Smits, lid van werkgroep gemeenschapsaccommodatie Ottersum -

Stap voor stap op weg…
Een gemeenschapsaccommodatie
voor heel Ottersum!
“Wij willen dat er in elke kern een gemeenschapsvoorziening is die voldoet aan de hedendaagse
behoeften. Dat is voor de kern Ottersum actueel,
omdat de bestaande zalen binnen afzienbare tijd
dreigen te sluiten. Wij willen met name aansluiten bij
initiatieven vanuit het dorp zelf.”
Met deze woorden van de gemeente Gennep vindt in juni 2018 de aftrap
plaats van een werkgroep, die als opdracht meekrijgt te inventarissen
bij wie, waar en hoe de behoeften liggen voor een toekomstige
dorpsaccommodatie.
Tijdens een druk bezochte informatieavond, blijkt een kleine groep,
bestaande uit afgevaardigden van verenigingen/stichtingen op sociaal,
sportief en ontspanningsgebied, bereid zitting te nemen in de werkgroep.
VKKL ondersteunt het proces, maar de werkgroep zelf bepaalt de route
naar het einddoel. De zomermaanden is voor iedere vrijwilliger een
periode om bij te tanken, maar al in september komt de werkgroep weer
bij elkaar om een stappenplan uit te werken.
Een aantal leden van de werkgroep krijgen de opdracht te gaan
onderzoeken wat de huidige verenigingsactiviteiten zijn en over
welke voorzieningen het dorp beschikt. Ook de behoeften aan een
gemeenschapsaccommodatie zullen daarin worden meegenomen.
Niemand werd gepasseerd, met iedere belanghebbende is gesproken over
hun behoefte nu en in de toekomst.

drie uitgewerkte scenario’s aan het dorp zullen worden gepresenteerd.
De inwoners kunnen dan ook middels een kleine enquête een voorkeur
aangeven. Op deze avond zijn ruim 130 belangstellenden aanwezig.

Bij welk knooppunt zitten we nu?
Anderhalf jaar geleden zijn we gestart met een groep van 10 vrijwilligers,
die vanwege de verscheidenheid in achtergrond, ieder voor hun eigen
verenigingsbelang staan. Emoties liepen soms hoog op, maar gaandeweg
ontstond er een gestructureerde werkgroep waarvan de neuzen dezelfde
richting uitwijzen. Jong en oud gaan hand in hand en hebben oog en oor
voor het dorpsbelang en voor de verlangens van eenieder inzake ons
toekomstige gemeenschapsaccommodatie
Het is een mooi en spannend proces om aan mee te werken. De werkgroep
hoopt over een paar maanden een goed onderbouwd plan aan de
gemeente voor te kunnen leggen.
De grootste hoop is er natuurlijk op gevestigd dat binnen afzienbare tijd in
Ottersum een dorpshuis gerealiseerd wordt, dat staat als een (t)huis. Een
plek waarin vele verenigingen en dorpsbewoners elkaar in eensgezindheid
gaan ontmoeten! Met steun van VKKL heeft de werkgroep met veel plezier
al een flink aantal goede stappen in die richting gezet! 
■

De andere leden van de werkgroep zitten ondertussen ook niet stil:
er wordt een actielijst opgemaakt, er zullen demografische gegevens
worden verzameld en er worden criteria bepaald hoe de diverse scenario’s
beoordeeld zullen gaan worden. Ook gaat er een noodkreet richting
jongeren hierover mee te denken. Hierop meldt zich een 16-jarige
enthousiaste jongen, waardoor de gemiddelde leeftijd van de werkgroep
flink daalt.
Iedere te nemen stap wordt gewikt en gewogen en enkele maanden later
ligt er een goed onderbouwd werkdocument op tafel, het “Toekomstplan
dorpsaccommodatie Ottersum”.
Nog voor de zomer van 2019 worden een 3-tal voorkeursscenario’s door
de werkgroep uitgewerkt. De gemeente stelt ons in staat een architect in
te huren, die deze 3 mogelijke locaties voor een dorpshuis bouwkundig
uitwerkt.
De werkgroep doet er alles aan om het hele dorp bij het proces te
betrekken. Er verschijnt een artikel in het dorpsblad, de regionale
weekbladen worden benaderd en begin oktober worden huis aan huis
flyers bezorgd met de aankondiging van een informatieavond, waarop de
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Opgroeien in het dorp

-Door Annet Jeucken-

Jeugdcrew 717

Hoe de jeugd in Maasniel een stem
kreeg en nu bijdraagt aan de
leefbaarheid van het dorp
Op een donderdagavond in wijkgebouw ’t Trefpunt
in Roermond sluit ik aan bij een vergadering van
Vastelaovendvereniging de Katers en Jeugdcrew 717.
Als ik binnen, kom zit er nog geen enkele jongere aan
tafel maar zijn de volwassenen alvast begonnen.
“Wij bespreken meestal eerst even voor en de jeugd
sluit pas aan als het concreet wordt” licht Eric,
bestuurslid van VV de Katers Maasniel toe.
Het is een mooi voorbeeld van wat de ervaring van
het werken met jongeren hen geleerd heeft. Eric:
“Vergaderingen moeten kort en “to the point” zijn.
Je moet de jongeren vooral laten doen waar ze goed in
zijn en hun grenzen accepteren, in dit geval het feit dat
vergaderen nu eenmaal niet iets is dat deze jongeren
graag doen”.
Bij VV de Katers vroeg men zich al enige tijd af hoe ze de jeugd, die te oud
was voor de jeugdraad en te jong voor de grote raad, betrokken konden
houden bij de vereniging en het dorp. Om meer zicht te krijgen op de
behoeftes en wensen van de jongeren zelf, benaderde het bestuur van de
Katers een aantal van de jongeren die “tussen wal en schip vielen”.
Vijf van deze jongeren gaven aan wel een feest te willen organiseren en zo
ontstond het eerste, zeer succesvolle tienerfeest in Maasniel.
De vijf jongeren doopten zich tot Jeugdcrew 717 en organiseerden een
aantal opvolgende tienerfeesten in de Soos van Maasniel. Na een tijdje
werd het animo en de te besteden tijd van de vijf jongeren echter minder
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en ging VV de Katers op zoek naar een manier voor opvolging. Wederom
werd er gezocht in de groep van jongeren die “tussen wal en schip vielen”
en ook dit keer bleek dat er een aantal “nieuwe” tieners waren die wel iets
voelden voor het organiseren van een feest.
Tegelijk met deze “nieuwe ”tieners uit Maasniel, kwam er ook een vraag
van tieners uit een andere Roermondse wijk. De jongerenwerker van
Wel.kom gaf aan een aantal jongeren in beeld te hebben die hadden
aangegeven graag een feest te willen organiseren. Omdat ook de
jongeren van de Katers hier wel oren naar hadden werden de 2 groepen
samengebracht en ontstond er een groep van 15 enthousiaste jongeren
in de leeftijd van 12-16 die een feest voor andere jongeren wilde gaan
organiseren.

De groep jongeren adopteerde al snel de naam Jeugdcrew 717 en ondanks
dat het niet eenvoudig was om iedereen bij elkaar te krijgen vanwege
drukke agenda’s, werd er enthousiast gestart met de organisatie van het
eerste feest.
Om de jongeren zo veel mogelijk dingen te laten doen die ze leuk vonden
werd de groep opgedeeld in werkgroepjes. Zo ontstond er een groepje dat
aan de slag ging met de aankleding, was er een groepje dat zich vooral
bezighield met de programmering en financiën en een groepje dat alles
rondom de PR van het feest regelde. Bij elk groepje sloot een volwassene
aan ter ondersteuning. “De jongeren kwamen met de ideeën en wij waren
er vooral voor de praktische steun” vertelt Marcel, jeugdcoördinator van
de Katers. Zo hielpen de volwassenen bijvoorbeeld met het aanvragen
van een subsidie en dachten de jongeren vooral na over wat er met dat
geld gedaan moest worden. Dat dit een succesvolle werkwijze was, blijkt
wel als de jongeren gevraagd wordt wat ze van de samenwerking met de
volwassenen vonden.
“Het is superleuk om samen te werken met leeftijdsgenoten maar de hulp
van de volwassenen was ook echt nog wel nodig. Het was fijn dat zij soms
opdracht gaven en wij uit konden voeren”.
Het eerste feest werd een succes en inmiddels is jeugdcrew 717 bezig
met de organisatie van alweer haar derde feest. Als er wordt gevraagd
waarom ze doorgaan met de organisatie geven de jongeren aan “er is nu
ook eindelijk wat te doen, dat is cool om aan bij te dragen”. Ook geven een
aantal jongeren aan dat ze veel leren van de organisatie. “Samenwerken
leer je niet op school maar hier wel”.
Bij VV de Katers zijn ze blij met het enthousiasme en de inzet van de
jongeren en de plannen om een jaarlijks terugkerende cyclus van feesten
te plannen. Terugkijkend op de afgelopen maanden hebben het bestuur en
de vrijwilligers ook een aantal leerpunten opgetekend. “Als je jongeren wilt
benaderen dan moet je dit persoonlijk doen en de tijd nemen. Ook moet je
zorgen dat je vrijwilligers hebt die de jeugd willen begeleiden en coachen”.
Daarnaast is de samenwerking met de jongerenwerker van Wel.kom
belangrijk geweest. Doordat beide partijen hun eigen krachten en
expertise mee brachten, kon men elkaar versterken en van elkaar leren.
Ook de Jeugdcrew zelf heeft ook nog wel een aantal tips voor volwassenen
die jongeren willen betrekken bij hun club. “Je moet de jongeren
persoonlijk vragen en de vraag moet komen van een volwassene die je al
een beetje kent en vertrouwd. “Het helpt ook wel als je samen met iemand

anders wordt gevraagd en daarnaast moet het idee waarvoor je wordt
gevraagd wel passen bij de wensen die de jongere heeft”.
De aandacht van de jongeren wordt minder en ik merk dat het tijd wordt
om het interview af te ronden. Als ik afsluitend vraag of het leven in
Maasniel er door hun feesten een beetje leuker op is geworden wordt er
volmondig “ja” geantwoord.
Jeugdcrew 717 heeft door het organiseren van de feesten de jeugd in
Maasniel een stem gegeven en daardoor de betrokkenheid met VV de
Katers én het dorp vergroot.
■

Hoe betrek ik de jeugd uit het dorp bij mijn initiatief, stichting of organisatie?
Het is een veelgehoorde vraag met een helaas, niet zo eenduidig antwoord.
Om meer inzicht te krijgen in de manieren waarop jongeren te bereiken en te enthousiasmeren zijn, is de VKKL samen met SPEL en Jeugdwerk
Limburg eind 2018 één van de vele proeftuinen binnen het landelijke Maatschappelijke Diensttijd project geworden.
De Maatschappelijke Diensttijd moet in 2020 van start gaan en jongeren de kans geven zich in te zetten voor een ander en tegelijkertijd zijn of
haar talenten te ontdekken en ontwikkelen.
SPEL, Jeugdwerk Limburg en de VKKL zijn het afgelopen jaar met 5 verschillende bewonersorganisaties, uit verschillende plaatsen in Limburg aan
de slag gegaan. Een van die organisaties was Vastelaovendvereniging de Katers uit Maasniel.
Heeft u vragen over de maatschappelijke diensttijd of de ervaringen die zijn opgedaan binnen de proeftuin? Neem dan gerust contact met ons op.
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Energie & sociale duurzaamheid

-Door Linda Schevers-

Blitterswijck blij met
duurzaam gemeenschapshuis
“Duurzaam is goedkoper voor ons”
Het Noord-Limburgse dorpje Blitterswijck heeft een
klassiek dorpsaangezicht. Zij-aan-zij liggen rond
een knus dorpsplein de kerk, het café, de school en
dorpshuis De Zaal. Op een donkere, herfstachtige
ochtend in november brandt er licht in het recent
verbouwde gemeenschapshuis. De dames en heren
van het volksdansen warmen de boel op in de grote
zaal. In de Huuskamer staan de koffie en koekjes
al klaar voor de pauze. Hier steekt Sjaak Sluiters,
voorzitter van het bestuur van De Zaal, enthousiast
van wal over de duurzame verbouwing.
Rond carnaval, begin 2019, opende de Zaal haar deuren. Het vernieuwde
gemeenschapshuis biedt nu plek voor jong en oud. De oude Zaal werd
verrijkt met meerdere multifunctionele ruimtes, waaronder een Huuskamer
voor de dorpsdagvoorziening en een aparte jongerensoos. Daarnaast
prijken er nu tig zonnepanelen op het pand en zijn er andere state-of-the-art
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energiemaatregelen toegepast. De Zaal heeft met haar meer dan zestig
lentes een mooie verjongingskuur gekregen. Klaar voor de toekomst.
Van drie naar een
Voor de verbouwing van de zaal, huisde de KBO en jongerensoos DIM
in aparte lokalen in ’t Honk, de oude kleuterschool van het dorp. In de
Zaal speelde de rest van het verenigingsleven zich af. Dat waren voor
dit bescheiden dorp van 1100 inwoners drie verschillende exploitaties
en dat was te kostbaar voor de toekomst, aldus Sjaak. Zouden deze
drie partijen samen kunnen komen op een plek? Dat was de vraag die
rond 2009 voor lag. Het dorp besloot op basis van de behoeftes van de
verenigingen, het groeiende exploitatietekort en de vergrijzing van het
dorp om de bestaande zaal te verbouwen tot één gemeenschappelijke
multifunctionele accommodatie. De gemeente Venray ondersteunde dit
proces, maar het verenigingsleven dat in grote getalen plaatsnam in de
werkgroep Accommodatieplan Blitterswijck, droeg het geheel.
Duurzaamheid was een van de uitgangspunten van de werkgroep.
Sjaak: “In het kader van een kostendekkende exploitatie voor de toekomst
werden we gedreven richting duurzaam denken. Het was gewoonweg
verstandig qua kosten.” De gemeente Venray gaf ook een duidelijk
signaal dat een gemeenschapsaccommodatie zelf bedruipend moet zijn.
Energiemaatregelen zouden de gangbare lasten kunnen drukken.

“Toen we hier 10 jaar geleden mee begonnen was het nog niet “in” om
het over duurzaamheid te hebben,” vervolgt Sjaak. “Dat hele idee van een
gas-loze toekomst leefde destijds niet, maar wij gaven het wel al mee in de
opdracht aan de architect en later aan de installateur. Een paar maanden
na de aanbesteding besloot Wiebes om de gaskraan in Groningen dicht te
draaien. We hadden dus een vooruitziende blik zou je kunnen zeggen.”

aardwarmtepomp, telt de vernieuwde zaal maar liefst 120 zonnepanelen
op het dak en heeft het de hoogst mogelijke waarde aan dak- en
spouwisolatie. De aardwarmtepomp zorgt voor de verwarming van het
water en de lage temperatuur verwarming (en koeling!) via de vloer. Het
systeem staat ook in verbinding met het centrale luchtventilatiesysteem
met warmte-terugwin. Triple glas maakt het duurzame plaatje af.

Onafhankelijk energieadvies
De werkgroep voor de verbouwing heeft vooraf onafhankelijk
energieadvies ingewonnen. Sjaak: “Onze architect adviseerde ons om een
specialist op het gebied van duurzaam bouwen naar het gebouw te laten
kijken, voor een overzicht van mogelijke energiemaatregelen. Dat leverde
een nuttig rapport op.” Op basis daarvan maakte de werkgroep keuzes
voor duurzaamheidsmaatregelen die het beste bij het gemeenschapshuis
zouden passen, zoals isolatie en zonnepanelen en een warmtepomp met
luchtbehandelingssysteem.

Alle energieinstallaties samen hebben 185.000 Euro gekost op een totaal
bouwbudget van 1,2 miljoen Euro. Daarnaast waren er ook kosten voor
de isolatie en HR glas, maar deze maatregelen waren opgenomen in het
budget voor de aannemer.

Toch maar geen luchtwarmtepomp
Het is belangrijk om de voor- en nadelen van verschillende
energiemaatregelen af te wegen meent Sjaak. “Zo dachten we er initieel
aan om een luchtwarmtepomp aan te schaffen.” Die zijn goedkoper
en makkelijker aan te leggen dan aardwarmtepompen. Maar er zitten
ook nadelen aan. “Een kennis die er ervaring mee had, gaf aan dat
luchtwarmtepompen op het dak worden gemonteerd en redelijk
wat lawaai voor de omgeving kunnen veroorzaken. Dat is voor een
gemeenschapshuis midden in het dorp geen optie.” Nadat geofysiologisch
onderzoek uitwees dat een aardwarmtepomp haalbaar was, besloot de
werkgroep daarom tot aanschaf van dit systeem. Sjaak: “Mijn zwager,
een gepensioneerd installateur, zei: ‘dat gaat nooit werken met een
aardwarmtepomp.’ Hij heeft toch ongelijk gekregen.”
Lokale energiecentrale?
“We hebben nog onderzocht of er bij het aanleggen van de
aardwarmtepomp ook interesse was bij andere partijen, zoals de school,
zodat we een soort van mini-dorpsenergiecentrale zouden kunnen starten.
Maar dat proces bleek te lastig om in korte tijd op elkaar af te stemmen.”
Lokale ondernemers
Zo veel mogelijk lokale ondernemers zijn betrokken bij de aanleg van
de energieinstallaties. Een bedrijf uit Venray sloeg de putten voor de
aardwarmte. De aannemer zorgde voor de isolatie en het HR glas en de
lokale installateur van het dorp tekende voor de aanleg van zonnepanelen,
warmtepomp en de installatie voor luchtbehandeling.

“Bij de eerste beste boring voor de
warmtepomp, ging de grondboor gelijk
door de gasleiding. Dat leek ons geen
toeval.”
Een hele hoop energiemaatregelen
Na de verbouwing is gas exit bij de Zaal. Sjaak, grinnikend: “Bij de
eerste beste boring voor de warmtepomp, ging de grondboor gelijk
door de gasleiding. Dat was per ongeluk, maar leek ons geen toeval.”
Naast de aanleg van 8 putten van ongeveer 100 meter diep voor de

Sjaak: “De verbouwing is financieel mogelijk gemaakt door subsidies
van de gemeente Venray, de Provincie Limburg en vele uren inzet van
vrijwilligers. Voor de inrichting zijn gelden ontvangen van onder andere
het Coöperatiefonds Rabobank, VSB fonds, Oranjefonds, Bergwegfonds,
Kansfonds en lokale sponsoren.
Luchtinstallatie blaast bijna roet in het eten
Eigenlijk is de verbouwing redelijk vlekkeloos verlopen volgens Sjaak.
Op het gebied van de energiemaatregelen was er naast het gaslek nog
wel een akkefietje met de gemeente. “Eerst hadden we toestemming
gekregen voor de geplande installatie, maar op het einde, vlak voor
de opening kwam er iemand van de gemeente die wilde meten of de
capaciteit voor de luchtinstallatie wel toereikend was. Blijkbaar moest ons
gemeenschapshuis vanwege de tapvergunning voldoen aan de wetgeving
voor luchtkwaliteit van horecagebouwen en die is strenger dan voor
andere openbare gebouwen.” De installatie bleek te weinig capaciteit te
hebben en werd dus afgekeurd. Met veel kunst en vliegwerk en wat extra
kosten werd de installatie uitgebreid qua vermogen en daarmee toch nog
goedgekeurd. Eind goed al goed.
Inregelen
Beheerder Monique Wijnhoven onderbreekt het interview kort en wendt
zich tot Sjaak: “we krijgen wat klachten over de temperatuur vanuit de
dorpsdagvoorziening. Wat ouderen vinden het ’s middags wel wat koud
worden in de Huuskamer.” Sjaak beaamt: “Het blijft inderdaad nog even
passen en meten met de temperatuur. Dat is bij het begin altijd iets om
rekening mee te houden. We kunnen zaken ook direct aflezen en aanpassen
met behulp van apps en al. En we hebben een goed onderhoudscontract
afgesloten met de lokale installateur. Die komt hier bijna wekelijks nog
binnen om de zaken na te lopen en in te regelen. De lijntjes zijn kort.”
Beheerder Monique is tot nu toe ook tevreden met het systeem.
“Deze hete zomermaanden was het overal heel erg warm, behalve bij ons
in de grote zaal.” Dat komt door de aardwarmtepomp. Via de vloerbuizen
wordt in de zomer juist warmte afgevoerd, terug de bodem in. “Ik heb
nog overwogen om er bedden neer te zetten zodat mensen koel zouden
kunnen slapen.”
Besparing gerealiseerd?
Heeft de duurzame verbouwing ook echt tot kostenbesparing geleid?
“Dat is nog te vroeg om te zeggen”, riposteert Sjaak. “We zijn rond de
carnaval open gegaan. Dus kunnen pas in de lente van 2020 echt zeggen
wat alle maatregelen hebben opgeleverd. Na een half jaar stonden we in
ieder geval 5000 kWh in de plus, maar de koude wintermaanden moeten
nog komen. “Het gaat echter de goede kant op,” concludeert Sjaak
optimistisch. “We zijn heel tevreden met de duurzame keuzes die we
hebben gemaakt.”
■
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Organiseren en financieren

-Klasien Horstman, Ben van Essen, Geert Schmitz, Wim Gort-

‘’Uw initiatief past niet in ons
kader. En wat doen we nu?’’
Limburg kent veel bewoners initiatieven. Dagopvang
voor ouderen, vervoer op maat, een gezamenlijke
moestuin, een muziekfestival, zonnepanelen.
Bewoners van kleine dorpen nemen initiatief om zelf te
organiseren wat andere organisaties niet of niet meer
organiseren. Maar ook in de stad nemen bewoners
het heft in eigen hand om de kwaliteit van leven te
verbeteren. Dat is prachtig, maar waarom lopen
zoveel bewonersinitiatieven aan tegen stroperige,
bureaucratische en frustrerende procedures om
een subsidie of een vergunning te bemachtigen en
om hun werk te verantwoorden? Bewoners wringen
zich eerst in vele bochten om in de voorwaarden
te passen en steken vervolgens veel energie in de
‘verantwoording’. Bewonersinitiatieven zijn bedoeld
om gemeenschappen te versterken, maar vaak zijn ze
meer in de weer met lokale overheid en instanties dan
met de gemeenschap. Zou dat niet anders kunnen?
We hebben in 2018-2019 onderzoek gedaan naar de ervaringen van
verschillende bewonersinitiatieven en ambtenaren/bestuurders in heel
Limburg met ’verantwoording’. In dat onderzoek vallen een paar zaken op.
Organiseren van draagvlak en gemeenschap
Bewonersinitiatieven zijn er niet voor zichzelf, maar voor de gemeenschap.
De band met andere bewoners is dus cruciaal. Veel bewonersinitiatieven
in Limburgse dorpen zijn goed geworteld in de lokale gemeenschap. De
trekkers zijn vaak ‘’klassieke vrijwilligers’’, die goed bekend zijn in de lokale
gemeenschap, en over lange bestuurservaring en een goed lokaal netwerk
beschikken. In een stedelijke omgeving hebben bewonersinitiatieven
meer een netwerkkarakter. Er zijn meer verhuisbewegingen, bewoners
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kennen elkaar minder goed en zijn vaak voor kortere tijd aan een initiatief
verbonden. In beide contexten proberen initiatieven de band met andere
bewoners te versterken door regelmatig bijeenkomsten te organiseren,
maar er wordt ook veel gebruik gemaakt van internet (nieuwsbrieven) en
oude en nieuwe media (facebook, websites).
Goed opgeleid, gepensioneerd en een nuttig netwerk
Zowel in stedelijke als landelijke gebieden worden bewonersinitiatieven
meestal getrokken door mensen die relatief hoog zijn opgeleid, de juiste
contacten hebben, die hun mondje kunnen roeren, die beschikken
over veel vrije tijd, en voldoende geld om zelf hier en daar wat voor te
schieten. Voor deze mensen die niet bekend zijn met de ambtelijke wereld
van subsidies, vergunningen, begrotingen en accountantsverklaringen
en die niet de juiste connecties hebben in de ambtelijke wereld, is het
organiseren van een bewonersinitiatief vrijwel onbegonnen werk. ‘We
hebben mazzel: ik kom uit de wegen- en waterbouwwereld, hij heeft veel
contacten op gemeentelijk niveau. Wij weten hoe de hazen lopen. Als je
dat niet weet, dan kom je er nooit uit.’
Graag verantwoorden
De bureaucratische wereld van verantwoording kan gezien worden als
een uiting van wantrouwen en controle op rechtmatigheid die hoort
bij democratie: publieke middelen en publieke doelen moeten publiek
verantwoord worden. Uit het onderzoek bleek dat bewonersinitiatieven
daar mee instemmen. Ze zijn erop gebrand om ‘goed werk’ te leveren voor
de gemeenschap en ze hebben een strenge financiële moraal: initiatieven
willen goed met gemeenschapsgeld omspringen, zuinigheid betrachten en
transparant zijn. ‘Wij willen verantwoording afleggen, om uit te sluiten dat
… als het mis gaat, dat er dan met vingers wordt gewezen. Dus wij willen
wel verantwoording afleggen. Je bent met gemeenschapsgeld aan het
werken tenslotte.‘ Bewonersinitiatieven willen zowel aan subsidiegevers als
aan medebewoners graag uitleggen wat ze doen en waarom.
Zuigkracht van instituties
Het valt namelijk ook op dat veel initiatieven vanaf de start al de
zuigende werking van institutionele regimes voelen en meegaan met
het perspectief van de overheid. De vraag ‘’wat wil de wethouder’’ of
‘’wat wil de Provincie’’ is soms belangrijker dan de vraag ‘’wat willen
wij’’. Ook gemeentes en provincies nemen hun eigen institutionele blik
voor lief: burgerinitiatieven moeten in hun kaders passen omdat die

kaders er nu eenmaal zijn. ‘Zo’n gemeente had eerst toegezegd dat de
fundering mee zou worden genomen in de aanbesteding van het bestek,
dan trekt de ambtenaar dat weer in en zit je plotseling met een gat
van 25.000 euro … Bij de provincie precies hetzelfde. …. Uiteindelijk
hebben ze 50.000 euro gegeven, dat ging op zich wel soepel. Een
telefoontje met een gedeputeerde en het was geregeld. Maar dan krijg
je de subsidievoorwaarden van de ambtenaren en dan schrik je je een
hoedje. … Een voorwaarde was dat we de laatste 10% pas zouden
ontvangen als het project afgerond zou zijn… Maar dat kan niet, want
wij moeten gewoon onze rekeningen betalen. We hebben geen potje
om voor te schieten.‘ Het feit dat de taal van bewonersparticipatie,
dialoog, gemeenschapsvorming, leefwereld et cetera is toegeëigend
door institutionele partijen, maakt het des te moeilijker om te zien hoe
instituties de dienst uitmaken.
Het is opvallend dat vooral de jongeren-initiatieven buiten deze kaders
proberen te denken en de overheden uitdagen om het anders te doen.
Terwijl gemeentes bijvoorbeeld eisen dat professionele (dus dure!)
beveiligers worden ingeschakeld bij een dorps-popconcert, stellen de
jongeren: ’Bewoners zijn de beste beveiligers’. Ze zijn erg kritisch over de
behoefte van overheden alle risico’s te mijden, om zich ‘’in te dekken’’
tegen alles wat mis zou kunnen gaan en niet te vertrouwen op gezond
verstand en wederzijdse hulp van mensen zelf.

’Bewoners zijn de beste beveiligers’.
Ze zijn erg kritisch over de behoefte
van overheden alle risico’s te mijden,
om zich ‘’in te dekken’’
Projectificatie
Bewonersinitiatieven leven in een geprojectificeerde wereld. Alle
activiteiten worden vormgegeven als tijdelijke projecten, met tijdelijke
regelingen en geldpotjes. Dat leidt tot bedeltochten langs vele
financieringsbronnen met allemaal hun eigen voorwaarden en regels.
Er zijn veel startsubsidies voor tijdelijke bewonersinitiatieven maar veel
minder steun voor continuïteit en langduriger onderhoud. Wel geld voor
de speeltuin, maar niet voor vervanging van de schommel als die stuk is.
Terwijl institutionele partijen bewonersinitiatieven vaak verplichten om
‘draagvlak in de gemeenschap’ te laten zien, zorgen hun bureaucratische
regels er voor dat er minder tijd is voor de gemeenschap. De techniek van

Weetje…
Dit onderzoek maakt duidelijk dat verandering van de institutionele
verantwoordingscultuur een noodzakelijke voorwaarde is voor
duurzame bewonersparticipatie. Het afleggen van verantwoording
over een activiteit moet een bijdrage leveren aan die activiteit
en geen ’extra werk’ opleveren’. Verantwoording afleggen moet
inhoudelijk relevant, leerzaam, inspirerend en leuk zijn.

de ’prijsvraag’, erg populair onder financiers van bewonersinitiatieven,
kan in dat opzicht ook met enige argwaan worden bekeken: het is een
feest voor de fondsen, maar het vraagt van bewoners dat ze door veel
hoepeltjes moeten springen terwijl dat weinig oplevert. ‘Toen kregen
we bericht dat we genomineerd waren. We moesten naar een jury in
Roermond, maar dan moeten we er wel een beetje goed op staan. Dat is
wel weer aan pr kosten, parkeerkosten naar Roermond op en af. … En er is
niemand die ons dat betaalt.’ Sommige vrijwilligers haken hierdoor af.
Duurzame bewonersparticipatie?
Bewonersinitiatieven zijn noodzakelijk voor de leefbaarheid van wijk, dorp
of stad. Bewoners- of burgerparticipatie worden dan ook door bestuurders
aangemoedigd en omhelsd, maar het werk van bewoners wordt aanzienlijk
bemoeilijkt door de cultuur van verantwoording. Instanties hebben goede
bedoelingen, maar bureaucratische werkwijzen stralen uit dat er weinig
vertrouwen is in de verantwoordingscompetenties van burgers. Er wordt
niet aan bewoners gevraagd ‘hoe zouden jullie willen uitleggen wat je
doet, waarom, voor en met wie, hoe en met welke middelen?’, maar ze
moeten aan gestandaardiseerde formats en criteria voldoen. Op deze
manier is een bewonersinitiatief niet aantrekkelijk. Er zijn maar weinig
mensen die met ziel en zaligheid vergadertijger of bureaucraat zijn. 
■
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-Door Freya Pijnenborg-

Colofon
De kerk is toch
van de gemeenschap?
Steeds vaker ontvangt VKKL vragen van bewoners
die hun bijna leegstaande kerk voor andere
doeleinden willen gebruiken. In samenwerking
met het Bisdom Roermond is de brochure
De kerk is toch van de samenleving?
geschreven die tijdens de algemene
ledenvergadering van VKKL in oktober 2018 is
vrijgegeven. Vanwege de grote belangstelling
voor dit thema zijn alle betrokkenen op een
zaterdagochtend in december bijeen geweest.
Bewonersinitiatieven gingen in gesprek met
ambtenaren en wethouders van gemeenten en
vertegenwoordigers van parochiebesturen en
de deken. Ter plekke is geconcludeerd dat het
iedereen zou helpen als we dit thema integraal en
vanuit samenwerking zouden benaderen.
Dat veel organisaties betrokken zijn bij
herbestemming of medegebruik van een
katholieke parochiekerk wisten we, maar dat
het er zo veel zijn hadden ook wij een jaar
geleden niet kunnen bedenken. Het ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
stelt sinds 1 januari 2019 middelen beschikbaar
voor het opstellen van kerkenvisies. Het primaire
doel is het behoud van (rijks)monumentale
kerkgebouwen. Om dat doel te bereiken is het
noodzakelijk om álle kerkgebouwen in samenhang
te bezien. De belangen van alle betrokken
partijen, eigenaren, gemeenten, burgers en

erfgoedorganisaties, worden daarbij onderling
gehoord en gewogen. In gezamenlijkheid wordt zo
een duurzaam toekomstperspectief ontwikkeld
voor kerkgebouwen; de kerkenvisie.
Heel veel Nederlandse gemeenten hebben
inmiddels subsidie aangevraagd voor het
opstellen van een kerkenvisie. Meer informatie
hierover op www.toekomstreligieuserfgoed.
nl. In Limburg zijn twee gemeenten die de
subsidie toegekend hebben gekregen, te weten
de gemeenten Weert en Roermond. Uit de
gesprekken met ambtenaren blijkt dat ze de
communicatie over en met elkaar misschien
zelfs belangrijker vinden dan de bouwkundige
mogelijkheden van de kerk. Oftewel er liggen
kansen voor bewoners(initiatieven) om mee te
praten. In de gesprekken die gevoerd werden
tijdens de inspiratiesessie ‘herbestemming
kerkgebouwen’ aansluitend aan onze ALV op
30 november in Kerkrade, kwam naar voren dat
op steeds meer plekken in Limburg nagedacht
wordt over herbestemming of medegebruik van
de plaatselijke parochiekerk. Naast het opstellen
van een kerkenvisie is er via de Rijksdienst voor
Cultureel Erfgoed (RCE) ook de mogelijkheid
subsidie aan te vragen voor een onderzoek naar
de toekomst van individuele Rijks monumentale
kerkgebouwen.
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