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Algemene ledenvergadering VKKL
• Woensdag 19 oktober 2005
• 21.00 uur (aansluitend op de conferentie “Limburgse dorpen vergrijzen”)
• gemeenschapshuis Baexheimerhof, kerkstraat 1a, 6095 BD Baexem.

Dichtbij de Kern naar Limburg
Conferentie woensdag 19 oktober

4 Dorpsraden nemen initiatief
in behoud karakter buitengebied
5 Jongeren uit Casteren bouwen zelf starterswoningen

Limburgse Dorpen vergrijzen

6 Dorpsraden in debat met
kamerleden en ministers

Onder de titel “Dichtbij de Kern” organiseren de Verenigingen van Kleine Kernen
en de Rabobank bijeenkomsten om lokale
initiatieven te bundelen en voor iedereen bereikbaar te maken. In mei vond in
het hoofdgebouw van RaboNederland de
aftrap plaats en dit krijgt een vervolg in
Limburg op woensdag 19 oktober met de
conferentie “Limburgse Dorpen Vergrijzen”. Deze conferentie is van 19.00 uur tot
21.00 uur, voorafgaand aan de Algemene
Ledenvergadering van de VKKL en vindt
plaats in Baexheimerhof te Baexem. De
deelname is gratis.
Foeke de Jong van Skewiel Trynwalden zal
dan ingaan op de bijzondere oplossingen
die in Friesland zijn gevonden voor de
zorg en welzijnsvoorzieningen in dorpen.
Tevens zal Willem Crebolder van de WMO

7 Dorpendag Limburg 2005
8 Handboek Dorpsplannen
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proeftuin regio Helden ingaan op de
betekenis van de Wet Maatschappelijke
Opvang voor kleine kernen. VKKL voorzitter Ben van Essen zal de conferentie
kort inleiden met de veranderingen in
de bevolkingssamenstelling die zich
de komende jaren in Limburg voltrekt.
Daarna is uitgebreid gelegenheid om met
de inleiders en vertegenwoordigers van
dorpsraden en gemeenten ervaringen en
ideeën uit te wisselen.
De Zilveren Eeuw
In het trendrapport “De Zilveren Eeuw”
constateert de Provincie Limburg al
in 2002 dat Limburg voorop loopt met
de fundamentele veranderingen in de
samenstelling en de afname van het aantal inwoners. Limburg had in 2002 voor

Alle terreinen van de
senioreneconomie
krijgen te
maken met
een sterk
stijgende
vraag.

De uitgave van de
Kleine Kernen Krant
is mede mogelijk
gemaakt door de
Provincie Limburg.
Vervolg op pag.2
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het eerst een dalend aantal inwoners. Dat

2 komt onder andere doordat Limburg snel

vergrijst. In de periode 2000 – 2035 verdubbelt het aantal 65-plussers. Parkstad
is de meeste vergrijsde regio van Limburg.
Maar ook de kleine kernen zullen sterk
vergrijzen. Steeds minder ouderen verhuizen naar de tehuizen in de stad of de
regionale kern. Dorpsraden, gemeenten,
woningstichtingen en zorginstellingen
zullen op deze veranderende bevolkingssamenstellingen moeten inspelen. Daarbij komt dat wensen en behoeften van
ouderen veranderen. De behoeften aan
tijdsbestedingen en dienstverlening zullen
wijzigen en de vraag naar seniorenwoningen zal verdubbelen.
Effecten regionale oplossingen voor dorpen
Door gemeenten, de provincie, instellingen en ouderenorganisaties wordt in
regio’s gewerkt aan oplossingen voor de
sterk groeiende groep ouderen. In diverse
dorpen worden mooie resultaten bereikt.
Op de conferentie Dichtbij de Kern wordt
stil gestaan bij de vraag wat de verzilvering van Limburg betekent voor de
Limburgse dorpen en welke kansen die
ontwikkeling biedt. De ervaringen van
Skewiel Trynwalden uit Friesland kunnen
daarbij ter inspiratie dienen.

Skewiel Trynwalden nieuwe manier van zorg en
dienstverlening aan ouderen in de dorpen
In de gemeente Tytjerksteradiel is Skewiel Trynwalden een organisatie op het gebied
van welzijn, dienstverlening en zorg voor inwoners van deze streek in Friesland.
Doel van de organisatie is inwoners die faciliteiten te geven opdat mensen vorm
kunnen geven aan hun eigen “deipaad”. Wat een aantal jaren een intramuraal tehuis
was voor ouderen is radicaal vernieuwd tot een extramuraal stelsel van voorzieningen waarin welzijn, zorg en dienstverlening vraaggestuurd geleverd worden. Met vier
regionale en zelfredzame wijkteams en een vliegend team (doarpstallen) worden
diensten geleverd in zeven dorpen waarvoor onafhankelijke ‘omtinkers’ bemiddelen.
Deze zogenaamde ‘omtinkers’ functioneren vanuit de cliënten en bemiddelen op het
gehele vlak van wonen, welzijn, zorg en dienstverlening. Uitvalsbasis is de Heemstra
State in Oentjerk waar ook vele andere voorzieningen als kinderopvang, hangplek,
therapiepraktijken, huisartsenmaatschap, tandarts en meerdere restaurants gevestigd zijn.
Foeke de Jong werd in 1993 directeur van het verzorgingshuis Heemstra State in
Oenkerk. Hij maakte zich zorgen over leefbaarheid in de kernen door de vergrijzing
en afnemende voorzieningen. Toen de scheiding van wonen en zorg zijn intrede
deed en de verzorgingshuizen overgingen naar de AWBZ heeft Foeke de Jong zijn
plannen voorgelegd aan de gemeente en de woningstichting. Beide partijen reageerden enthousiast. De gemeente heeft vervolgens een onderzoek gedaan. Daaruit
kwam de problematiek naar voren van een dreigende erosie van de voorzieningen,
verenigingen en de sociaal culturele samenhang in de dorpen. Dat heeft geleid tot
een brede fundamentele aanpak van “Skewiel Trynwalden”. Uit een onderzoek in
opdracht van het ministerie van VWS blijkt dat de zorg in Trynwalden 12,2% goedkoper is dan de kosten van een traditioneel zorgaanbod met thuiszorg en verzorgingsen verpleeghuizen.

Algemene
Ledenvergadering
VKKL 2005
Aansluitend op de conferentie “Limburgse
Dorpen vergrijzen” vindt op woensdag
19 oktober 2005 om 21.00 uur de Algemene ledenvergadering VKKL plaats
in gemeenschapshuis Baexheimerhof,
Kerkstraat 1a, 6095 BD Baexem. Alle
leden zijn uiteraard van harte welkom.
Met de benoeming van de 9 bestuursleden en de vaststelling van het activiteitenprogramma door de eerste algemene
ledenvergadering op 6 oktober 2004 kon
de VKKL met de formele instemming van
de leden aan de slag. Voor de Algemene
ledenvergadering zal het eerste jaarverslag van de VKKL worden aangeboden. In
dit jaar heeft de VKKL zich gepresenteerd
naar de leden en naar externe instanties.
De VKKL is opgericht in een periode dat
dorpsbewoners meer dan voorheen zich
organiseren in dorpsbelangengroepen en
dat vele gemeenten zoeken naar wegen
om het contact met de burger te verbeteren. Het aantal leden van de VKKL is het
afgelopen jaar gegroeid en de belangstelling voor de activiteiten van de VKKL in
dorpen en gemeenten is groot.

Het bestuur van de VKKL. Vlnr staand: Ben van Essen, Chris Verhoeven, Henk Vestjens, Tiny ReijndersSeerden, Huub in de Braekt. Zittend: Harrie Philipsen, Mariet Dexters-Mijnes, Rinus Janssen, Nellie Vanlier-Schers, Jos Mans.

Agenda Algemene ledenvergadering 2005:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening
Mededelingen
Verslag Algemene ledenvergadering 6 oktober 2004
Bespreking en vaststelling jaarverslag 2004/2005 + financieel jaarverslag
Programma 2006
Rondvraag
Sluiting

Regio Helden en Zuid-Limburg gaan
proefdraaien met WMO

Vrijwilligers bereiden de maaltijden voor het senioreneetpunt in de Ankerplaats te Grashoek.

Gemeenten krijgen in de nieuwe Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
de verantwoordelijkheid voor de “lichtere”
vormen van zorg zoals huishoudelijke
thuiszorg. Deze zorg wordt nu betaald
vanuit de landelijk geregelde zorgverzekering. Het doel van de WMO is om mensen
in staat te stellen zo lang mogelijk in de
eigen omgeving te blijven wonen. Met een
breed pakket van zorgdiensten en welzijnsactiviteiten kunnen gemeenten hieraan bijdragen. Dit najaar moeten de eerste
en tweede kamer de WMO nog definitief
vaststellen. Zeker is wel dat gemeenten er met de invoering van deze wet
een belangrijke nieuwe taak bij krijgen.
Daarom zijn veel gemeenten al aan de
slag gegaan met de voorbereidingen van
de invoering. In totaal zijn 26 gemeenten
of regio’s aangewezen om te gaan proefdraaien met de WMO. In Limburg zijn de
Regio Helden en Zuid-Limburg aangewezen als proeftuinen. Voor cliëntorganisaties en dorpsraden biedt de WMO kansen,
aldus wethouder Timmermans van de
gemeente Helden. Met de WMO heeft
de gemeente nieuwe mogelijkheden om
samen met inwoners van hun dorpen en
instellingen te werken aan de leefbaarheid. “De WMO moeten we met zijn allen
oppakken. Zowel burgers als zorg- en
welzijnsinstellingen hebben daar een
eigen verantwoordelijkheid in. Gemeenten
kunnen dit niet alleen.” Een belangrijk uit-

gangspunt van de WMO is dat dorpsraden
en cliëntorganisaties betrokken moeten
worden bij de invulling van de WMO-voorzieningen op gemeentelijk niveau.
Voor meer informatie over de WMO-proef
in de gemeente Helden kunt u contact
opnemen met wethouder Arno Tim-

mermans of projectleider Ron Genders,
gemeente Helden, tel. 077-3066770. Van
de regio Zuid-Limburg is Henk Bruns projectleider, gemeente Sittard-Geleen, tel.
046-4777497. Contactpersoon van het Huis
voor de Zorg is Amalie van Stekelenburg,
tel. 046-4208159.

Dorpspunten in West-Brabant
Behoud van voorzieningen in de kleine kern
De Zorggroep West- en Midden-Brabant
heeft het initiatief genomen voor oprichting van Dorpspunten in kleine dorpen.
Deze zorginstelling constateerde dat de
ouderen en jonge gezinnen in kleine dorpen steeds meer problemen ondervinden
met de wegtrekkende voorzieningen in
hun dorp. In de centraal gelegen kruisgebouwen van Chaam, Den Hout, Moerdijk
en Nieuwendijk zijn Dorpspunten gerealiseerd. Dorpsbewoners kunnen hier
terecht voor:
• een kappersservice, stomerijservice of
maaltijdservice
• boodschappenservice, oppasdiensten,
huiswerkbegeleiding kinderen of vervoersservice

• bemiddeling in financieel advies, hulp
bij belastingaangifte, gebruik van regelingen
• klussendienst, hulp in de huishouding,
woonadvies
• bemiddeling voor activiteiten op het
gebied van sport, cultuur, educatie en
creativiteit
• bibliotheekservice.
De diensten en initiatieven van het
Dorpspunt zijn nadrukkelijk bedoeld voor
alle inwoners van het dorp. Het Dorpspunt maakt voor de verschillende diensten afspraken met leveranciers en breidt
dit netwerk steeds verder uit op basis van
de vragen en behoeften van de klanten.
Meer informatie: Jürgen Diehl tel. 016
2672840 of www.dorpspunt.nl
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Plattelandsparlement 8 oktober

6 Dorpsraden in debat met kamerleden en ministers
In Voorthuizen, gemeente Barneveld,
vindt zaterdag 8 oktober het eerste plattelandsparlement plaats. Dit is een idee
van de Landelijke Vereniging Kleine Kernen met als doel de Tweede Kamer en de
ministeries rechtstreeks te informeren
over de problemen die dorpsraden op
lokaal niveau ondervinden en medewerking te krijgen voor oplossingen die in
dorpen en gemeenten worden bedacht.
Kamerleden en europarlementariërs
weten onvoldoende welke problemen er
leven. Maar men is ook niet goed geïnformeerd over welke mogelijkheden er
zijn in het landelijke gebied en over de
vitaliteit op het platteland. Aan de andere
kant staan de vrijwilligers van de dorpsbelangenverenigingen vaak sceptisch
tegenover alles wat vanuit Den Haag
geregeld wordt. Door het organiseren van
een PlattelandsParlement probeert de
LVKK in samenwerking met Netwerk Plattelandsontwikkeling de communicatie te
verbeteren.
Kloof landelijke politiek en dorpsbewoners
Door de decentralisatie van het beleid
naar provinciaal en gemeentelijke niveau
is de afstand tussen dorpsbewoners en
de landelijke politiek erg groot geworden.
Voor de meeste belangen moeten dorpsbewoners zaken doen met hun gemeente.
De gemeente is op haar beurt afhankelijk
van het provinciale of landelijke beleid.
Toch kan de landelijke overheid niet alle
verantwoordelijkheid afschuiven naar
provincies en gemeenten. Veel dorpsraden
hebben last van de wet-en regelgeving bij

initiatieven die zij ontwikkelen. De Stankwet en de Nota Ruimte zijn daar voorbeelden van.
Dorpsbewoners bepalen de agenda van
het plattelandsparlement
De laatste maanden hebben dorpsbewoners aangegeven welke onderwerpen zij
aan de orde willen stellen op 8 oktober.
Deze onderwerpen worden geclusterd en
voorbereid in thema’s.
In discussiegroepen worden deze thema’s
toegelicht en besproken met kamerleden.
Vanuit de Verenigingen Kleine Kernen uit
Brabant en Limburg wordt vooral aandacht gevraagd voor de belemmeringen
die de stankwet opwerpt voor woningbouw in dorpen. Tevens benadrukken de
zuidelijke provincies het belang van een
economisch programma voor het platteland. Nieuwe economische dragers zijn
noodzakelijk voor de Leefbaarheid nu de
agrarische bedrijvigheid fors afneemt.
Vernieuwende projecten tonen inventiviteit platteland
Tijdens het plattelandsparlement komt
ook een expositie van een twaalftal voorbeeldprojecten. De initiatiefnemers vertellen zelf hun verhaal. Hoe is het begonnen,
wie hebben het gedaan en wat heeft het
opgeleverd? Uit Limburg staat het Project
“Leven in het dorp van Grashoek” op de
projectencarrousel.
Alle leden van de VKKL zijn uitgenodigd
voor dit eerste Plattelandsparlement. Meer
informatie over het Plattelandsparlement
op 8 oktober is verkrijgbaar bij LVKK internet www.lvkk.nl of tel. 0522-480369.

Nieuwe secretaris KNHM afdeling Limburg
Wim van Osch uit Venray is de nieuwe
secretaris van de vereniging Koninklijke Nederlandsche HeideMaatschappij
(KNHM). Hij volgt Adri Jansen uit Venlo
op die deze functie ruim 20 jaar heeft
vervuld. De KNHM is bij veel dorpsraden bekend van de actie “Kern met
Pit”. De KNHM werkt samen met vele
partijen die de kwaliteit van de leefomgeving willen verbeteren. De inbreng
van KNHM kan zowel financieel als
inhoudelijk zijn. De nieuwe secretaris
wil zich de komende tijd inzetten voor
het aantrekken van nieuwe projecten.
Een belangrijk speerpunt van hem is
het verbeteren van de samenwerking.
Het gebeurt nu nog te vaak dat iedere
partij het wiel probeert uit te vinden.
De VKKL en KNHM hebben elkaar reeds
gevonden in het project Dorpsplannen.
Daarnaast zijn beide organisaties bereid
om afhankelijk van de wensen van de

Limburgse dorpsraden gezamenlijk een
nieuw project te ontwikkelen.
Inlichtingen KNHM, Postbus 33, 6800
LE Arnhem, tel. 026-4455146 internet:
www.knhm.nl

Bibliotheek in
gemeenschapshuis
“De Ankerplaats”
Grashoek
Sinds mei 2005 is ook de bibliotheek
in het gemeenschapshuis “De Ankerplaats” te Grashoek gestart. Kinderen
van de basisschool bezoeken elke week
klassikaal de kleine bibliotheek. Vrijwilligers helpen de leerlingen. Vanaf
oktober 2005 kunnen ook volwassenen
in het gemeenschapshuis boeken lenen
of digitaal bestellen.
Gemeenschapshuis voor jong en oud
Grashoek is een kleine kerkdorp van
ongeveer 1.600 inwoners in de Gemeente
Helden. In december 2003 is het
nieuwe gemeenschapshuis in Grashoek
geopend. Het gemeenschapshuis is de
centrale plek waar veel verenigingen
hun clublokaal hebben en veel bijeenkomsten plaatsvinden. Het gemeenschapshuis is ingericht als steunpunt op
het gebied van Wonen-Welzijn-Zorg om
de Grashoekse senioren in staat te stellen zolang het kan in hun eigen omgeving te laten wonen. Hiertoe zijn een
eetpunt en een dagvoorziening in het
gemeenschapshuis ingericht. Binnenkort
gaat de bouw van 13 appartementen
voor senioren en mensen met beperkingen van start naast het gemeenschapshuis.
Steunpunten bibliotheek
In juni 2003 is een werkgroep bibliotheek, bestaande uit de KBO, Stichting
gemeenschapshuis De Ankerplaats
en basisschool De Horizon, in overleg
getreden met het bestuur van de bibliotheek en de gemeente om in Grashoek
een steunpunt van de bibliotheek te
realiseren. De werkgroep is gaandeweg
uitgebreid met mensen uit Beringe en
Koningslust om gezamenlijk drie aparte
steunpunten op te zetten naast de
hoofdvestiging in Panningen. In Beringe
was al een lokale bibliotheek in de
school.
De lokale steunpunten zijn noodzakelijk,
omdat de bibliobus is vervallen. Dit betekende dat leerlingen van de basisschool
en vooral ook de ouderen uit het dorp
moeilijker boeken konden gaan lenen.
Na veel overleg en allerlei afwegingen is
het steunpunt Grashoek van de bibliotheek gestart. In de nabije toekomst
gaan de drie steunpunten in Grashoek,
Beringe en Koningslust boeken uitwisselen. In elk steunpunt kan men digitaal
boeken bestellen.
Voor meer informatie: Ron Genders,
Gemeente Helden, tel. 077-3066841,
email reg@helden.nl
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dorpsraden en gemeenten goed vertegenwoordigd
Ongeveer 150 mensen trokken op zaterdag
28 mei naar het gemeenschapshuis De
Wingerd in het zonovergoten Meijel voor
de Limburgse dorpendag 2005. Daar werd
men verwelkomd door voorzitter Ben
van Essen en diverse standhouders op de
informatiemarkt.
Gedeputeerde Herman Vrehen, benadrukte in zijn inleiding dat de leefbaarheid van de kleine kernen hoog op de
agenda van de Provincie Limburg staat.
Limburg zet zich in om een rijksstatus te
verkrijgen van een provinciale proefregio.
Daarmee wordt de weg vrijgemaakt voor
de oprichting van de ontwikkelingsbank
voor sociaal kapitaal en het openstellen
van expertisecentra voor dorpsraden,
gemeenten en instellingen. De oprichting

van steeds meer dorpsraden is een positieve ontwikkeling. Bewoners maken zelf
de leefbaarheid in een dorp. De provincie
stimuleert dorpsraden om na te denken
over de toekomst van hun dorp en in het
maken van dorpsplannen samen met de
gemeente en andere instanties. Gedeputeerde Odile Wolfs gaf in een videoboodschap aan dat de provincie samen met
dorpsraden wil zoeken naar voorzieningen waarmee de dorpen ook voor jongeren en ouderen aantrekkelijk blijven of
worden.
Belangstelling praktijkvoorbeelden groot
Tijdens de dorpendag vertelden initiatiefnemers in workshops enthousiast over 12
voorbeeldprojecten. Elke deelnemer kon

maximaal maar aan twee workshops deelnemen. De belangstelling was groot voor
de praktijkvoorbeelden op het vlak van
dorpsplannen, servicewinkels, multifunctionele accommodaties, de combinatie
van wonen-zorg-welzijn, bibliotheekservicepunt en de communicatie tussen
dorpsraad en gemeente. Veel deelnemers
hadden graag aan meer dan twee workshops deelgenomen. In het programma
was helaas maar ruimte voor twee rondes.
De behoefte aan uitwisseling van ervaringen is groot onder dorpsraden, maar ook
onder diverse plattelandsgemeenten. De
reacties van de deelnemers vormen een
stimulans voor de VKKL om vaker een
dorpendag te organiseren.

Reacties bezoekers van de dorpendag
De heer W. Nelissen Lijst samenwerking Echt Susteren
Wat vindt u belangrijk op deze dag?
Contacten leggen met anderen en horen hoe gemeenten
omgaan met de kleine kernen. Hij vindt het een goede zaak dat
de Provincie deze activiteiten mede mogelijk maakt. Na de verkiezingen moet het beleid van vitale kernen en buurten voortgezet worden.
De heer Kurstjens van de gemeenschapsraad Leveroy:
Het was een leerzame en informatieve dag. Voldoende ruimte
voor uitwisseling van ervaringen en goede workshops. De gehele
dag was goed verzorgd. Maak er een jaarlijks evenement van en
besteed ook aandacht aan het sociaal kapitaal (verenigingsleven)
wat in de dorpen onder druk staat door onder andere het wegvallen van subsidies.
Mevrouw Van Heugten dorpsraad Kronenberg
Het was een gezellige en informatieve dag. Veel fijner dan de
landelijke dorpendag die veel afstandelijker is. Met de mensen
die je hier ontmoet leg je na deze dag veel makkelijker contact
dan op landelijk niveau. Er was een goede mix van onderwerpen
in de workshops. Op de volgende dorpendag graag ook aandacht
besteden aan de vraag, hoe de dorpsraden de inwoners meer
betrekken bij het dorp en het samen maken van dorpsontwikkelingsplannen.

Dorpendag 2005: in de wandelgangen en de workshops werd
uitgebreid van gedachten gewisseld
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Communicatie
dorpsraad en
gemeente
Van de bestuurstafel VKKL...

Handboek Dorpsplannen

DOP Oirlo, gemeente Venray, een van de voorbeelden handboek VKKL

Veel dorpsraden wilden tijdens de dorpendag graag uit de eerste hand horen hoe
de dorpsraden van Oirlo, Koningsbosch
en Koningslust een dorpsplan gemaakt
hadden. Waar waren ze tegenaan gelopen, wat viel mee en wat zat tegen? Veel
dorpsraden willen een dorpsplan maken.
De VKKL heeft de ervaringen die hiermee
zijn opgedaan in Limburg en elders in
het land gebundeld in een handboek. Met
steun van de Koninklijke Nederlandse
Heidemaatschappij is hiervan een klein
handzaam boekje gedrukt. Alle deelnemers aan de dorpendag kregen een exemplaar aangeboden.

Ondersteuning dorpsplannen VKKL
De VKKL biedt ook ondersteuning aan
dorpsraden die een dorpsplan willen
maken. Dorpsraden kunnen van de VKKL
advies krijgen over het maken van een
plan van aanpak. Daarnaast beschikt de
VKKL over een team van vrijwilligers die
als onafhankelijke gespreksleider kunnen
optreden voor gespreksbijeenkomsten.
Meer informatie over het handboek en de
ondersteuning van de VKKL bij het maken
van dorpsplannen is verkrijgbaar bij het
secretariaat van de VKKL, zie ook website
www.vkkl.nl

Dorpsraden en gemeenten zoeken
voortdurend naar wegen waarlangs hun
communicatie en samenwerking verbeterd kan worden. Tijdens de dorpendag
werd hierover uitgebreid van gedachten
gewisseld met de dorpsraadcoördinatoren van de gemeente Horst aan de Maas
en Echt-Susteren. Beide gemeenten
beschikken over een dorpsraadcoördinator die voor dorpsraden het centrale
aanspreekpunt vormt in het gemeentehuis. Beide gemeenten voeren een actief
beleid gericht op ondersteuning en het
actief betrekken van dorpsraden bij het
maken en uitvoeren van plannen.
Brochure communicatie dorpsraad gemeente
De communicatie en samenwerking tussen de gemeente en dorpsraad is van
groot belang voor het functioneren van
een dorpsraad. Tegelijkertijd is het functioneren van een gemeente ook gebaat
bij een goede verstandhouding met
dorpsraden. Een goede communicatie
vraagt wat van de gemeente maar ook
van de dorpsraad. In diverse gemeenten
is al veel ervaring opgedaan met dorpsraden. Gemeenten die actief met dorpsraden aan de slag gaan, lopen tegen
allerlei vragen aan:
- Hoe kan de betrokkenheid van burgers
verbeterd worden?
- Over welke onderwerpen is de betrokkenheid van de burgers gewenst en in
welke fase?
- Welke eisen stelt de samenwerking aan
de ambtelijke organisatie maar ook aan
de dorpsraden?
- Is de dorpsraad bij elk onderwerp de
meest aangewezen partij?
In de brochure “Communicatie Dorpraad
- Gemeente, voorwaarde voor samenwerking” geeft de VKKL antwoord op
deze en andere vragen. De brochure is
tijdens de dorpendag gepresenteerd en
is bestemd voor zowel gemeenten als
dorpsraden. De brochure is verkrijgbaar
bij het secretariaat van de VKKL, zie ook
website www.vkkl.nl

