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29 oktober 2010 is het zover. 
Dan organiseert de Vereniging Kleine 
Kernen Limburg  voor de derde maal 
het PlattelandsParlement Limburg. 
Meld u nu aan. 

“Een kijkje in de keuken van de Provincie”, 
dat is het motto van het PlattelandsPar-
lement 2010.En dit vatten we heel letter-
lijk op. Het Gouvernement in Maastricht 
opent namelijk haar deuren voor het 
PlattelandsParlement. VKKL biedt met het 
PlattelandsParlement een dag boordevol 
discussie en kennisuitwisseling over  
actuele thema’s. Bedoeld voor ontmoeting 
tussen leden van dorpsraden en leden van 
Provinciale Staten. Een dag om te luisteren 
en leren van elkaars activiteiten, problemen  
en ideeën.

De weg naar de provincie…
Voor dorpsraden is de weg naar provincie 
niet altijd even toegankelijk. En dat terwijl 
de provincie  een belangrijke rol speelt in 
de leefbaarheid van het Limburgse platte- 
land. Denk bijvoorbeeld aan gemeen-
schapsaccommodaties en projecten rond 
Bouwen in eigen beheer. De provincie 
ondersteunt deze initiatieven. Zo heeft 
ze stimuleringsregelingen in het leven 
geroepen voor Brede maatschappelijke 
voorzieningen en Collectief particulier 
opdrachtgeverschap. En wat te denken  
van de verkeersveiligheid op provinciale 
wegen, de beschikbaarheid van openbaar 
vervoer of het aanwijzing van natuur-  
en landbouwgebieden? Ook zaak van de 
provincie... 
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Programmakrant
PlattelandsParlement Limburg 2010

Aanmelden?
Zie meegestuurde antwoordkaart
Meld u aan voor 18 oktober 2010

Deze Kleine Kernen Krant staat voor een groot deel 
in het teken van het PlattelandsParlement Limburg 
2010. Bewaar hem goed, want het is tevens het  
programmaboekje voor de dag zelf.

Wanneer en waar?
29 oktober 2010 • 10.00-16.00 uur

Gouvernement 
Limburglaan 10 • 6229 GA  Maastricht
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VKKL verzorgt bus van Mook tot Maastricht
Duurzaamheid is geen  discussiethema 
tijdens het PlattelandsParlement Limburg 
2010, maar de VKKL besteedt er wel aan-
dacht aan. Zo wordt deze programmakrant 
duurzaam geproduceerd, op papier met 
FSC-keurmerk. Daarnaast willen we de 
deelnemers stimuleren om met het open-
baar vervoer te komen of te carpoolen. 

Openbaar Vervoer
Maastricht is goed bereikbaar met de trein 
en de bus. Een groot voordeel is dat u geen 
last heeft van het verkeer in en rond Maas-
tricht. Vanaf Centraal Station Maastricht 
kunt u lijn 1 en 3 nemen naar het Gouver-
nement. Bij voldoende belangstelling zal er 
vanuit Noord- en Midden-Limburg een bus 
naar het Gouvernement rijden. Aanmelding 
kan via de antwoordkaart.

Met de provinciale verkiezingen voor de 
deur
Maart 2011. Dan zijn de Provinciale Staten-
verkiezingen. Nu is de kans voor dorps- 
raden en andere bewonersorganisaties om 
hun ideeën en wensen voor de toekomst 
kenbaar te maken. En het is de kans voor 
Statenleden om te ervaren waarom de  
provincie zo belangrijk is voor het Limburgse  
platteland. Het PlattelandsParlement  
biedt ook een podium voor allerlei ont-
wikkelingen die van grote invloed zijn op 
het leven in de kleine kernen. Denk daarbij 
aan de gevolgen van bevolkingskrimp en 
de ontwikkelingen rond actief burgerschap 
en zelfsturing, maar ook aan de kerntaken-
discussie die nu plaatsvindt binnen het 
provinciehuis. Mis het dus niet: het Platte-
landsParlement Limburg 2010!

Meer weten over deze en voorgaande  
edities van het Limburgs Plattelands- 
Parlement en een overzicht van de leef-
baarheidsthema’s waarin de provincie een 
rol speelt? Ga naar www.vkkl.nl 

Wat is een 
PlattelandsParlement? 
Het PlattelandsParlement is een direct 
gesprek tussen bewoners van het plat-
teland en politici. Tijdens een Plattelands-
Parlement kunnen plattelandsbewoners 
rechtstreeks met volksvertegenwoordigers 
in gesprek gaan over verschillende zaken 
die spelen op het platteland. Met het  
PlattelandsParlement is er eindelijk een 
middel om direct met de verantwoorde-
lijken, namelijk de leden van de Tweede 
Kamer of Provinciale Staten, te praten en 
te werken aan oplossingen. Het Platte-
landsParlement is echter geen formeel 
parlement.

In oktober 2005 is het eerste nationale  
PlattelandsParlement georganiseerd.  
Deze succesvolle dag heeft een vervolg 
gekregen in 2007 en 2009. Ondertussen  
zijn er ook verschillende provinciale  
PlattelandsParlementen georganiseerd 
zodat de bewoners met provinciale politici 
kunnen spreken over plattelandszaken.  
De eerste Limburgse editie vond plaats in 
juni 2006. Het dorp Griendtsveen vormde 
het decor van deze bijeenkomst.

Internationale beweging
Het PlattelandsParlement vindt zijn oor-
sprong echter buiten Nederland. Zweden is, 
samen met Estland, een van de grond- 
leggers van deze beweging. In mei vond 
daar de 11e editie plaats, een driedaags 
evenement waar ruim 1100 deelnemers  
uit het hele land bij aanwezig waren.  
Het is hiermee een internationale beweging 
geworden die in steeds meer landen en 
op tal van bestuurlijke niveaus navolging 
vindt.

In het najaar worden ook in Noord-Holland, 
Zeeland, Noord-Brabant en Groningen  
provinciale Plattelandsparlementen  
georganiseerd. Kijk voor meer informatie 
op www.plattelandsparlement.nl

PlattelandsParlement 
heeft effect
De terugkerende factor en het grote aantal  
deelnemers bewijzen het succes. Maar wat  
is het precieze effect van het Plattelands-
Parlement? Zijn onderwerpen van het  
PlattelandsParlement bijvoorbeeld terug te 
zien in provinciaal beleid? Het antwoord 
is ja. 
Een recent voorbeeld is de stimuleringsre-
geling voor Collectief Particulier Opdracht-
geverschap, waarmee inmiddels de nodige 
projecten voor Bouwen in Eigen beheer 

zijn opgestart. Maar ook het haalbaar-
heidsonderzoek voor het oprichten van 
een Steunpunt Gemeenschapshuizen is 
ontstaan op het PlattelandsParlement.  
En wat te denken van de erkenning van 
de VKKL als maatschappelijke organisatie 
door de provincie. Dat is mede voortge-
komen uit toezeggingen op het Platte-
landsParlement Limburg2008. Kortom:  
het PlattelandsParlement heeft effect! 

Kleine Kernen op de agenda voor 2020
Een werkgroep van Statenleden heeft na 
afloop van het PlattelandsParlement 2009 
deelgenomen aan enkele vervolgbijeen-
komsten. Met onder meer die input in de 
rugzak heeft de VKKL de Agenda Kleine 
Kernen 2020 opgesteld. De Agenda Kleine 
Kernen 2020 schetst de  trends en ontwik-
kelingen op het Limburgse platteland. 
Gedeputeerde Wolfs neemt het eerste 
exemplaar op 29 oktober a.s. in ontvangst. 

Limburg landelijk op de kaart
De signalen uit Limburg klinken soms ook 
door op landelijk niveau. Zo is in 2009 op 
het landelijke PlattelandsParlement uit- 
voerig gesproken over de gevolgen van 
LandbouwOntwikkelingsGebieden (LOG’s), 
de kansen voor burgerparticipatie en  
zelfsturing (gemeente Helden) en het  
anticiperen op krimp (Houthem-Sint Ger-
lach).  De organisatoren van het Platte-
landsParlement hebben de aanbevelingen 
over burgerinbreng bij gebiedsontwikkeling 
in een brief aan alle provincies (Provinciale 
en Gedeputeerde Staten) verwoord. Meer 
weten over deze aanbevelingen? Download 
de brief via www.vkkl.nl 

Sponsors
Het PlattelandsParlement Limburg wordt 
mede mogelijk gemaakt door bijdragen 
van Provincie Limburg en KNHM.

Carpoolen
Beschikt u zelf niet over een auto en is 
openbaar vervoer geen alternatief?  
Of hebt u juist ruimte over in uw auto?  
Laat het ons dan weten. Ons secretariaat 
kan u helpen bij het maken van een  
carpoolafspraak.

Een uitgebreide routebeschrijving vindt  
u op de achterzijde van de uitnodiging.
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Peter van Horen is betrokken bij de voor-
bereiding van het PlattelandsParlement. 
Hoe ziet hij zijn rol in deze voorbereidingen? 
Peter: “Ik fungeer als een schakel tussen 
het Limburgs Parlement en de VKKL. Door 
deze functie heb ik bij de keuze van de zes 
centrale thema’s goed kunnen vaststellen 
wat zowel voor dorpsraden als voor de  
provincie interessante onderwerpen zijn.”

Wat is volgens hem de essentie van het 
PlattelandsParlement? Peter: “Voor mij als  
lid van het Limburgs Parlement is het dé  
mogelijkheid om in contact te treden met 
de diverse mensen die als vrijwilliger be- 
trokken zijn bij de leefbaarheid van hun dorp  
of wijk. Deze tweejaarlijkse bijeenkomst is 
een prima moment om te kijken en te  
proeven of de zaken waarmee parlements-
leden in Maastricht bezig zijn, ook de zaken 
zijn die leven bij de leden van dorpsraden.”

“De hoofdtaken van de provincie zijn in 
mijn beleving ruimtelijke ordening, economie, 
verkeer en vervoer en cultuur”, stelt Peter. 
“Het is van belang dat signalen over deze 
zaken vanuit dorpsraden opgepikt worden 
door leden van het Limburgs Parlement. 
Dorpsraden zijn namelijk de experts op  
het gebied van leefbaarheid in onze kleine 

Statenlid Peter van Horen aan het woord

“Dé mogelijkheid om in 
contact te treden met dorpsraden”

kernen. Het blijkt in de praktijk dat de 
dorpsraden vooral uitstekende intermediairs 
zijn richting hun eigen gemeente. Wellicht 
moeten we er samen voor gaan zorgen dat 
de dorpsraden de weg naar de provincie 
nog beter weten te vinden. Gelukkig vormen  
de VKKL en het PlattelandsParlement een 
prima brugfunctie hiervoor.”

Er staan zes thema’s centraal op het Platte-
landsParlement. Als je nog een zevende 

thema mocht kiezen, welke zou dat dan 
zijn? Peter: “Net zoals de gemeenten fors 
moeten bezuinigen moet de provincie dit 
ook. Daarom is het goed te bekijken hoe 
we ervoor kunnen zorgen dat zaken die 
dorpsraden van groot belang vinden, zoveel 
mogelijk ontzien worden bij de bezuinigen. 
Ik wil me er persoonlijk voor inspannen 
dat het goede werk van alle vrijwilligers 
en maatschappelijke organisaties zoveel 
mogelijk ondersteund blijven worden.”
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De Koninklijke Nederlandse Heidemaatschap- 
pij (KNHM) is een van de initiatiefnemers 
van het nationale PlattelandsParlement. 
Reden voor de VKKL om Wim van  
Osch, bestuurslid van KNHM afdeling  
Limburg, te vragen om mee te werken aan 
het Limburgs PlattelandsParlement. Wim 
vertelt: “Het PlattelandsParlement is een 
podium waar actieve burgers en statenleden 
elkaar ontmoeten en elkaar aanspreken op 
hun verantwoordelijkheden. Zij gaan op 
zoek naar antwoorden en oplossingen voor 
leefbaarheidsproblemen op het platteland.”

“KNHM wil een impuls geven aan de leef-
omgeving in Limburg. Wij willen burgers 
ondersteunen om hun omgeving te verbete-
ren en leefbaar te houden. Dat doen we met 
inzet van kennis, een uitgebreid netwerk 
en daaraan gekoppeld eventueel geld. Van 
idee tot zichtbaar resultaat. Door proactief 
deel te nemen aan de voorbereidingen van 
het PlattelandsParlement streef ik namens 

“Leefbaarheid dorp staat centraal”
Wim van Osch over het PlattelandsParlement

KNHM echte kansen te creëren. Voor mij  
is het belangrijk dat zowel dorpsraden als  
statenleden, door intensieve discussie 
en een scherpe analyse, in een positie 
gebracht worden dat men kan scoren.  
De leefbaarheid van dorp, wijk en straat 
staat daarbij voor mij centraal.”

Welke rol is daarbij weggelegd voor de 
dorpsraden in Limburg? Wim: “Dorpsraden 
zijn eigenlijk de basis van ons democratisch  
bestel. Zij kunnen niet alleen constateren 
en vaststellen, maar ook burgers en organi-
saties verbinden en uitnodigen de discussie 
aan te gaan. Niet alleen zelf doen, maar ook  
burgers en organisaties motiveren en 
enthousiasmeren de koe bij de horen te 
nemen.”

Er is volgens Wim daarnaast ook een belang- 
rijke rol weggelegd voor de provincie en de 
statenleden in het bijzonder. “Statenleden 
dienen actief het contact met de burgers op 

te zoeken. Problemen rondom leefbaarheid, 
maar vooral kansen en successen, door- 
vertalen en als intermediair in de juiste 
gremia aan de orde stellen en tot een 
succes maken.” En Wim voegt daar de 
volgende boodschap aan toe: “Statenlid, 
je hebt pas echt een stem van de burger 
gekregen als je keihard hebt gewerkt aan 
de verwachtingen van die burger.”

Welke thema’s zouden zeker aan bod moe-
ten komen op het PlattelandsParlement? 
Wim: ”Alle thema’s kunnen wat mij betreft 
aan de orde komen. Een onderwerp waar 
we niet om heen kunnen is krimp en de 
kansen die het kan bieden. Daarnaast vind 
ik het belangrijk dat jongeren bij dorpsraden  
worden betrokken en dat ze meebeslissen 
over de toekomst van hun dorp.”

Meer informatie over KNHM is te vinden op 
www.knhm.nl of bezoek hun stand tijdens 
de infomarkt op het PlattelandsParlement.



Programma PlattelandsParlement 2010
Ochtend- én middagprogramma
Net als twee jaar geleden kiezen we  
er ook deze keer weer voor om het  
Plattelands-Parlement op een vrijdag  
te organiseren. Het blijkt voor veel 
dorpsraadsleden geen belemmering  
en sluit voor veel Statenleden prima 
aan op de reguliere vergaderingen. 
Anders dan anders is de splitsing  
van het programma in een ochtend-  
en een middagdeel.  

Programma in het kort

10.00 uur  Ontvangst deelnemers

10.30 uur  Opening door gedeputeerde  
 Wolfs

11.00 uur “Kijkje in de keuken”

12.00 uur Lunch en infomarkt 
 (Ontvangst deelnemers 
 middagprogramma)

13.30 uur  Aftrap met 
 Plattelandsquiz 
 Limburg

14.00 uur Discussie per thema

15.30 uur Terugkoppeling 
 discussie 
 door Statenleden

16.00 uur  Afsluiting en borrel

‘Kijkje in de keuken’ 
Gedeputeerde Odile Wolfs zal ’s ochtends 
het derde PlattelandsParlement Limburg 
aftrappen met een openingswoord.  
De VKKL reikt haar hierbij het eerste  
exemplaar van de Agenda Kleine Kernen 
2020 uit. Deze agenda is de toekomstvisie 
voor een leefbaar Limburgs platteland, die 
door de VKKL in samenspraak met haar 
leden is opgesteld.

Daarna is het moment daar om een kijkje 
te nemen in de ‘keuken’ van de provincie.  
Statenleden en VVV-gidsen verzorgen 

gezamenlijk een excursie door het Gouver-
nement en vertellen daarbij over de taken 
van de provincie en haar mensen en de 
geschiedenis van het Gouvernement.  
Heeft u een vraag voor de aanwezige Staten-
leden? Die kan dan zeker gesteld worden. 

Lunch en infomarkt
De lunch biedt ruimte om te netwerken met  
de andere deelnemers. Maar u kunt ook 
de stands op de informatiemarkt bekijken. 
Daar staan organisaties u te woord die 
betrokken zijn bij de leefbaarheid van het 
platteland en de kleine kernen.
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Thema 3

Jongeren: onmisbaar 
voor het dorp
Wat heeft het dorp de jongeren te bieden? 
En wat hebben jongeren het dorp te bieden?
Hoe om te gaan met jongeren? Een vraag 
die we vaak terughoren van dorpsraden. 
Jongeren trekken al jaren weg uit de dorpen.  
Er zou niks te beleven zijn en er is onvol-
doende wekgelegenheid. En het lijkt wel of 
de jongeren die blijven alleen maar ellende 
veroorzaken. Wie kent niet de verhalen 
over hangjongeren en zuipketen. Maar klopt  
dit beeld wel? Veel voorzieningen hebben 
baat bij jongeren; de school, de verenigingen, 
het café. Waarom is het ook voor jongeren 
goed vertoeven in een dorp? Welke rol en 
verantwoordelijkheid hebben ze bij het 
aantrekkelijk houden van het dorp? En wat  
heeft een dorp nodig om jongeren te 
behouden?

Thema 4 

Naar een veilige 
woonomgeving
‘In ons dorp spelen de kinderen nog op 
straat’
Hoe is het gesteld met de veiligheid in de 
Limburgse dorpen? Zijn het nog die oasen 
van rust en ruimte, waar je je fiets niet op 
slot hoeft te zetten? Menig dorpsontwikke-
lingsplan heeft het erover: de veiligheid 
in en om het dorp. Veilig of niet. Dat zit 
bijvoorbeeld in provinciale wegen of spoor-
wegen die langs of zelfs door dorpskernen  
lopen. Ook de situatie bij school leidt 
tot veel klachten. En misschien ook wel 
bekend: ‘Het zijn de mensen uit het dorp 
zelf die te hard rijden’. Wat kunnen dorpen 
zelf doen om (delen van) het dorp tot een 
veilige leefomgeving om te vormen? Welke 
rol spelen provincie en gemeente? En wat 
kunnen andere organisaties voor het dorp 
betekenen?

Thema 5 

Prettig oud in eigen dorp
Hoe organiseren we de zorg in de dorpen?
De toenemende vergrijzing van de bevol-
king vraagt meer aandacht voor de organi-
satie van zorg in de dorpen. Wie wil er ten 
slotte niet oud worden in eigen dorp?  
Een groot spanningsveld met de dreigende 
afname van het voorzieningenniveau in 
dorpen. Niet voor niets neemt het beroep 
op mantelzorg door buren of familie toe. 
Een aantal Limburgse dorpen werkt of 
experimenteert met integrale dagvoor-
zieningen en zorgnetwerken van vrijwil-
ligers. Brabantse dorpsbewoners richten 
zelfs zorgcoöperaties op, waarmee ze zelf 
grip hebben op de uitvoering van de zorg. 
Hoe organiseren we in de toekomst de zorg 
in onze dorpen? En waar liggen de grenzen 
van het zelforganiserend vermogen in de 
dorpen?

Thema 6

Open podium!
Wilt u praten over een onderwerp dat niet 
aan bod komt in de vijf thema’s? Heeft u  
een vernieuwend idee? Een brandende 
vraag? Meld u dan aan voor het open 
podium dat als “zesde thema” is toegevoegd  
aan het programma. Tijdens het open 
podium mag alles aan bod komen.  
Vertegenwoordigers van Provinciale Staten 
en de VKKL zullen aanwezig zijn om met 
u in gesprek te gaan. Laat u ook verrassen 
door de onderwerpen die de andere deel-
nemers aandragen en denk met hen mee.

Test uw kennis van het platteland
Een goede voorbereiding is het halve werk. 
Daarom trappen we het middagprogramma 
af met een Plattelandsquiz. Een luchtige  
voorbereiding op de discussies in de thema- 
groepen. Deskundigen lichten de juiste  
antwoorden toe. Wie wordt dé plattelands-
kenner van Limburg?!  

Het woord is aan…u!
Het belangrijkste onderdeel van de middag: 
de zes themagesprekken (zie hiernaast).  
Elk thema wordt geïntroduceerd met  een 
kort filmpje uit de praktijk. Het gesprek  

heeft een open karakter zodat iedereen 
aan het woord kan komen. Waar lopen de 
bewoners van het platteland tegenaan? 
Waar liggen de kansen of de oplossingen? 
Welke rol is weggelegd voor de provincie? 
En wat kunnen bewoners zelf oppakken? 
Per thema neemt minimaal één Staten-
lid deel aan het gesprek. Hij of zij zal na 
afloop een terugkoppeling verzorgen in de 
plenaire afsluiting.

Aanmelding
Aanmelding kan met de bijgevoegde 
antwoordkaart. Geef hierop duidelijk uw 

voorkeur voor een van de zes thema’s aan. 
Deelname is voor iedereen gratis dankzij 
bijdragen van de Provincie Limburg en 
KNHM. Stuur de antwoordkaart in voor  
18 oktober 2010 of vul het digitale formulier 
in op www.vkkl.nl.

Rolstoelvriendelijk 
Het Gouvernement is rolstoelvriendelijk 
ingericht. Indien u gebruik maakt van een 
rolstoel, kunt u een ander parkeerterrein 
gebruiken. Meld dit van te voren bij het 
secretariaat van de VKKL.

Thema 1 

Economie als motor van 
het dorp
Zorg en recreatie bieden kansen voor 
economische ontwikkeling
Ondernemerschap in dorpen is door de 
jaren heen sterk veranderd. Kenden we 
vroeger nog meerdere bakkers, slagers en 
cafés in het dorp, nu is dat grotendeels  
verdwenen. Vroeger was de landbouw 
werkgever nummer 1, nu werkt een groot 
deel van de mensen niet meer in het dorp. 
Toch is er ondernemerschap in de dorpen. 
Bijna onzichtbaar zijn er talloze bedrijfjes 
aan huis. En in het buitengebied ontstaan 
grote agrarische clusters, zorgboerderijen 
of winkels met streekproducten. Welke 
gevolgen heeft dit voor de leefbaarheid in 
het dorp? Welke kansen bieden sponsoring 
van het verenigingsleven, maatschappelijk 
verantwoord ondernemen? En werkgele-
genheid in het dorp of thuiswerken voor 
mantelzorg of zorg voor het gezin?

Thema 2 

Krimp als kans 
Wat zijn de feiten en wat zijn de fabels? 
Demografische verschuivingen en nieuwe 
leefstijlen veranderen het karakter van het 
platteland. Werkdorpen worden woon- 
dorpen. En door de toegenomen mobiliteit 
zijn we niet meer alleen gebonden aan  
het dorp. Toenemende vergrijzing en ont-
groening speelt al jaren. De laatste tijd 
wordt veel gezegd en geschreven over 
bevolkingskrimp. Zuid-Limburg heeft al 
jaren te maken met dit verschijnsel,  
Midden- en Noord-Limburg krijgen er op 
korte termijn ook mee te maken. Scholen  
moeten sluiten, het verenigingsleven 
neemt af, jongeren trekken weg. Of bieden 
deze veranderingen ook kansen voor een 
nieuwe toekomst? Zijn de Polen straks de 
redders van ons platteland?
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Meterik is een dorp met ongeveer 1600 
inwoners in de gemeente Horst aan de 
Maas. Voor de kermis waren de bewoners  
jarenlang aangewezen op het dorp Horst. 
Zes jaar geleden namen vrijwilligers van 
jongerencentrum Knor het initiatief om 
een alternatieve kermis voor het dorp te 
organiseren. 

Sinds 2005 organiseert een zelfstandige 
werkgroep de kermis. In oktober komen 
de vrijwilligers die zich hebben aangemeld 
voor de kermiswerkgroep voor het eerst bij 
elkaar. De samenstelling van deze werk-
groep is ieder jaar anders. Dit jaar bestaat 
de groep uit acht jongeren tussen de 18 en  
23 jaar. In de voorbereidingsfase zit de werk- 
groep één keer per maand om de tafel om 
de voortgang door te nemen en nieuwe 
zaken af te spreken. In de laatste drie 
weken voor de kermis gaat de frequentie 
fors omhoog naar 2 avonden in de week.  

In die periode krijgen ze ook hulp van 
andere jongeren uit het dorp bij het maken 
van de decoratie/aankleding van de kermis.

Programma voor jong en oud
Het programma van de eendaagse kermis 
bestaat uit drie onderdelen:
•  de spellenmiddag voor  

basisschoolkinderen;
•  het tussenprogramma (18.00 tot 19.00 uur)  

met thema’s als bijvoorbeeld:  
“Ik hou van Meterik” of “De slimste van 
Meterik”;

•  ’s avonds is er live muziek.
Daarnaast vindt er tijdens de kermis een 
loterij plaats waarvan de opbrengst naar 
het project “Weeskinderen Uganda” gaat.

De kermis trok de afgelopen jaren gemiddeld  
ongeveer 150 basisschoolkinderen en 150 
bezoekers tot 65 jaar. Het middagprogramma  
trekt vooral bezoekers uit Meterik zelf, 
maar ’s avonds weten ook de omliggende 
dorpen de kermis te vinden.

Enthousiaste ouders
De reacties uit het dorp op de alternatieve 
kermis zijn positief. Enthousiaste ouders 
bedankten de organisatie vorig jaar met 
een leuk artikel in de Echo, een lokaal  
huis-aan-huisblad.

De kosten voor de kermis werden de  
afgelopen jaren gedragen door jongeren-
centrum Knor.  Zij betaalde de band en 
stond garant voor de kosten van de  
activiteiten. OJC Knor kan dit echter niet 
onbeperkt volhouden. Voor het komend 
jaar hoopt de werkgroep op sponsorbij- 
dragen van het bedrijfsleven en de dorps-
raad. 

Met de organisatie van de alternatieve 
kermis geven Meterikse jongeren een goed 
voorbeeld van een succesvolle bijdrage aan 
de leefbaarheid in hun dorp. 

In de Kleine Kernen Krant van oktober 
2009 besteedden we aandacht aan het 
thema jeugd en leefbaarheid. Hoe betrek 
je als dorpsraad jeugd bij de leefbaarheid 
in hun dorp en hoe zorg je dat jeugd zelf 
hun “wensen” waarmaken? Het artikel gaf 
tips en handvatten.

In de komende edities van de Kleine 
Kernen Krant besteden we aandacht aan 
voorbeelden uit de Limburgse praktijk. 
Voor deze editie werd Lieke Janssen, voor-
zitter van de kermiswerkgroep in Meterik, 
geïnterviewd over de manier waarop de 
jeugd in het dorp de organisatie van de 
kermis heeft opgepakt.

Als u zelf ook sprekende voorbeelden 
heeft van jeugd & leefbaarheid, laat het 
ons weten. We nemen het graag op als 
“good practice” in een volgende Kleine 
Kernen Krant.

Jongeren organiseren alternatieve kermis 

Jeugd & Leefbaarheid
Voorbeelden uit de Limburgse praktijk (2)

VKKL groeit 
gestaag
In het afgelopen half jaar heeft de VKKL 
weer een flink aantal nieuwe leden mogen  
verwelkomen. Met de aanmeldingen van  
Overlegplatform Evertsoord, Kernoverleg 
Offenbeek, Buurtplatform Hondsbroek-
Aldenhof (Born) en de dorpsraden van 
Lomm, Velden en Haelen staat de teller 
inmiddels op 89 leden.

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

Voormalig VKKL-bestuurslid Harrie Philipsen 
(overleden in 2006) is door het dorp  
Ysselsteyn geëerd met een straatnaam in 
het nieuwe bouwplan ‘Achter de Jera’.  
In het kader van dit nieuws schreef week-
blad Peel en Maas het volgende over hem:
“Harrie Philipsen was een groot voorvechter  
van leefbare dorpen en kleine kernen.  
Hij was ook lang secretaris en voorzitter 
van de dorpsraad. Tevens was hij voorzitter 
van het dorpsradenoverleg in de gemeente 
Venray en oprichter van de Limburgse  
Vereniging van Kleine Kernen. Hij was 
bovendien negen jaar lid van Provinciale 
Staten.”
Er is veel bereikt door zijn grote inzet en 
enthousiasme. Hij deed dit met veel plezier 
en altijd in samenwerking met vrijwilligers 
en organisaties.

Harrie Philipsenstraat Foto: Gé Hirdes
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Er zullen nog maar weinig gemeenschaps-
accommodaties zijn die niet de weg naar 
het Oranje Fonds gevonden hebben voor 
financiële ondersteuning. Het Oranje Fonds 
heeft nu in heel Nederland onderzocht wat 
het gebruik is van dorpshuizen en wijk-
accommodaties en hoe bewoners tegen hun 
gemeenschapsaccommodatie aankijken. 
Hieruit blijkt dat buurt-, wijk- en dorps-
centra per maand maar liefst 2,6 miljoen 
bezoekers trekken. Het gros van de Neder-
landers beschouwt deze ontmoetingsruim-
tes als ‘onmisbaar’ en belangrijk voor de 
onderlinge verbondenheid. Dit is het eerste 
onderzoek in Nederland naar de beeldvor-
ming en het gebruik van de gemeenschaps-
accommodaties. Bijna iedereen, 91%, weet 
de weg te vinden naar de ontmoetings-
ruimte in het dorp of de wijk. Ruim 45% van 
de Nederlanders van 12 jaar en ouder heeft 
in 2009 zo’n gemeenschapsaccommodatie 
bezocht. Ruim 30% hiervan gaat er mini-
maal een keer per week naar toe. Culturele 
activiteiten zijn favoriet, die worden met 
26% het meest bezocht.   
 
Nieuwe koers Oranjefonds
Het Oranje Fonds investeert jaarlijks ruim  
4 miljoen euro in ontmoetingsruimtes.  

Landelijk onderzoek Oranje Fonds 
Gemeenschapsaccommodaties niet stoffig, maar sociaal

Gemeenschapshuis

Dit geld gaat vooral naar de infrastructuur, 
zoals verbouwingen. Het Oranje Fonds heeft 
vanaf 1 januari 2010 het roer omgegooid voor 
de subsidies in gemeenschapsaccommoda- 
ties. Het bestedingsbeleid zal zich meer 
richten op “ontmoetingen tussen mensen”.  
Het fonds zet hiermee een nieuwe koers in, 
waarin de focus verschuift naar activi- 
teiten. In plaats van “investeren in stenen”  
zoals bijdragen aan onderhoud en meubilair  
is het accent verschoven naar “investeren  
in ontmoeting tussen mensen”. Het onder- 
linge contact tussen bestaande groepen en 
het aantrekken van nieuwe groepen staan 
hierbij centraal.

“Het Oranje Fonds wil niet alleen financieel 
bijdragen, maar ook zorgen voor nieuwe 
kennis, ideeën en contacten. Om dat goed 
te kunnen doen, is er inzicht nodig in de 
sector. Dit onderzoek verschaft dat”, aldus 
Ronald van der Giessen, directeur Oranje 
Fonds.

Nederlanders positief gemeenschaps-
accommodaties
Nederlanders bestempelen de ontmoetings-
ruimtes in hun dorp en wijken niet als 
stoffig of geldverslindend, maar als sociaal, 

positief en toegankelijk. Ze dragen bij aan 
de samenhang (68%) en helpen voorkomen 
dat mensen in een isolement raken, zegt 
ruim 67%. Toch is er nog een redelijk grote 
groep die ze als slecht of zeer slecht beoor-
deeld (22%). Dat zijn, opvallend genoeg, 
hoofdzakelijk mensen die geen ontmoetings- 
ruimtes bezoeken.  
Het Oranje Fonds is het grootste nationale 
fonds op sociaal gebied. Per jaar besteedt 
het ongeveer 24 miljoen euro aan organi-
saties en initiatieven die de sociale cohesie 
versterken in Nederland, op de Nederlandse 
Antillen en op Aruba. 
Bent u geïnteresseerd in het volledig onder-
zoek dan kunt u dit inzien of downloaden 
via de website van het Oranje Fonds,  
www.oranjefonds.nl en tik bij de zoek- 
functie in “onderzoek dorpshuizen”, of 
neem contact op met de VKKL.

Stichting “Aan de Brug” in America heeft 
onlangs met succes geprobeerd de energie-
belasting over 2009 terug te krijgen van 
de belastingdienst. Een artikel in de Kleine 
Kernen Krant Limburg van december 2009 
vormde de aanleiding voor dit succes.  
De leefbaarheidcoördinator van de 
gemeente Horst aan de Maas had de 
gemeenschapshuizen in die gemeente nog 
eens extra op dit artikel gewezen. 

Succesvolle teruggave energiebelasting
Gemeenschapshuis “Aan de Brug” krijgt 50% terug

Een welkom bedrag
“Het is ons gelukt om ongeveer 50% van 
deze belasting terug te vragen, een mooi  
en zeer welkom bedrag”, aldus penning-
meester Peter Vervoort. “Er moet natuurlijk 
wel aan een aantal voorwaarden worden 
voldaan. Dit was even puzzelen.” Een van  
de belangrijkste voorwaarden is dat 
gemeenschapshuizen voor 70% of meer 
onderdak biedt aan sociaal-culturele,  
religieuze, charitatieve, wetenschappelijke 
of het algemeen nut beogende activiteiten. 
Wij hebben hiervoor een overzicht gemaakt 
waarin aangetoond werd dat meer dan 70% 
van onze huuropbrengsten uit deze activi-
teiten afkomstig is.” In deze onderbouwing 
mogen overigens activiteiten op het gebied 
van onderwijs, gezondheid en sport niet 
meegenomen worden. 

Meer weten?
Wilt u ook weten of uw gemeenschaps- 
huis in aanmerking komt voor deze 
teruggaaf energiebelasting dan kunt 
u contact opnemen met de belasting-
telefoon 0 800-0543 of kijken op www.
belastingdienst.nl. Tik bij de zoekfunc-
tie “teruggaaf energiebelasting” in en 
vervolgens kunt u een stroomschema 
downloaden. Als gemeenschapshuizen 
valt u onder schema 5 van dit stroom-
schema en kunt u heel snel zien of u 
eventueel in aanmerking komt. 

Succes smaakt naar meer
Het succes van deze eerste aanvraag 
smaakt naar meer. “We gaan nu ook  
proberen met terugwerkende kracht de 
energiebelasting over de jaren 2006 tot en 
met 2008 terug te vragen”, vertelt Peter. 
“Dat is ook nog mogelijk”.



Het PlattelandsParlement 2010 belooft extra 
spannend te worden. Net als de gemeenten 
en het rijk zullen de provincies moeten 
bezuinigen. Er wordt over gesproken dat 
de provincie zich alleen nog maar met 
ruimtelijk en economisch beleid bezig moet 
houden. Dat betekent dat de provincie zich 
terugtrekt uit het sociale domein.  
De directe zorg voor de leefbaarheid wordt 
dan aan de gemeenten overgelaten. Maar 
die gemeenten moeten ook bezuinigen! 
Bovendien zijn er zaken die boven het 
gemeentelijk niveau uit gaan. Denk bijvoor-

beeld aan de steun die de provincie geeft 
aan provinciale organisaties, die de lokale 
verenigingen ondersteunen. De provincie 
Limburg heeft ook een lange geschiedenis 
in het ondersteunen van dorpsinitiatieven  
zoals dorpsplannen, multifunctionele 
centra, zorgprojecten, culturele projecten, 
groene projecten enz.  Daarbij komt dat 
een aantal belangrijke ontwikkelingen op 
het platteland, zoals ontgroening en bevol-
kingsdaling, juist vraagt om een regionale 
aanpak. Het worden dus spannende tijden 
voor de bewonersorganisaties in de kleine 
kernen. 

Eens kritisch kijken naar alle subsidies 
hoeft niet verkeerd te zijn. Het kan juist  
leiden tot waardevolle nieuwe oplossingen.  
En de geschiedenis heeft geleerd dat de 
kracht van het platteland groot is. Bewoners  
van de kleine kernen zijn tot heel veel in 
staat. Belangrijk is hoe we de overstap naar 
een nieuwe verhouding tussen provincie  
en kleine kernen op een positieve manier 
kunnen maken. Als dat alleen met de  
hakbijl gebeurt of als de ene overheid het 
probleem doorschuift naar de andere, 
komen we niet verder. Als we de ontwik-
kelingen gebruiken om de positie van de 
bewoners te versterken, kan de uitkomst 
voor iedereen positief zijn. Dat betekent 
wel dat we samen een plan voor de toe-
komst van de kleine kernen moeten maken.  
Dat is een mooi onderwerp voor het Platte-
landsParlement. We hebben als bewoners 
van de kleine kernen dus veel te bespreken 
met de leden van het Limburgs Parlement. 
Ik hoop dan ook op een grote opkomst. 

Ben van Essen, voorzitter VKKL

 Van de bestuurstafel VKKL...

Agenda VKKL
22 september 2010
Bestuur in de regio: gemeente Bergen
Locatie: MFC Well

13 oktober 2010
Algemene Ledenvergadering
Locatie: Baexheimerhof Baexem

29 oktober 2010
PlattelandsParlement Limburg
Locatie: Gouvernement Maastricht

17 november 2010
Dorpennetwerk Limburg
Locatie: nog onbekend

Kijk voor meer informatie en een  
uitgebreide agenda op www.vkkl.nl. 
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Nieuws van de 
LVKK
De Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen  
(LVKK) is de overkoepeling van de twaalf 
provinciale verenigingen voor kleine kernen.  
Haar taak is om die problematieken of 
actuele thema’s die het provinciale niveau 
overstijgen, onder de aandacht van de  
landelijke overheid te brengen.
De LVKK is momenteel druk bezig om te 
onderzoeken hoe dat het beste kan en hoe 
we zaken kunnen aanpakken die direct 
voordelen bieden voor zowel de bewoners 
van de kleine dorpen als de overheid.  
Denk bijvoorbeeld aan het omgaan met 
bevolkingskrimp of vergrijzing en wat dat 
betekent voor de dorpsbewoners.  
Ons geluid is hierbij steeds dat beleids-
makers meer gebruik moeten maken van 
de deskundigheid en betrokkenheid van de 
bewoners zelf! De bedoeling is dat we dit 
binnenkort vertalen in projecten. 
Daarnaast zijn we nu in gesprek met 
verschillende partners (waaronder de 
KNHM) om in 2011 weer een Nationaal 
PlattelandsParlement te organiseren om 
de signalen van de bewoners van de kleine 
dorpen tot de Haagse beleidsmakers te 
laten doorklinken.

Een spannend 
PlattelandsParlement 
Limburg

Column 

Foto: Petra van Schaik


