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Duizendpoot, verbinder, aanjager, 
adviseur. Allemaal kenmerken van een 
dorpsondersteuner, soms ook dorpsver-
binder genoemd. In onder meer Meterik, 
Kessel, Ven-Zelderheide en America zijn 
sinds korte of langere tijd dorpsonder-
steuners actief. Hun activiteiten zijn erop 
gericht om vraag en aanbod van inwoners 
bij elkaar te brengen. In het ene dorp ligt 
het accent wat meer op zorgvragen, in het 
andere dorp gaat het ook om wonen, 
werken, verenigingen en voorzieningen. 
Een dorpsondersteuner verbindt inwoners 
die om hulp vragen met inwoners of 
verenigingen of uiteindelijk professionele 
partijen die die hulp willen leveren. 
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Op basis van de ervaringen in diverse 
Limburgse en Brabantse dorpen kan al 
gesteld worden dat de werkzaamheden 
van de dorpsondersteuner erg worden 
gewaardeerd. De dorpsondersteuner 
komt vaak uit eigen dorp, kent de mensen 
en is benaderbaar. Daardoor verkleint de 
drempel om om hulp te durven vragen. 
Voor deze editie van de Kleine Kernen 
Krant hebben we gesproken met de 
dorpsverbinders in Meterik en de dorps-
ondersteuner in Ven-Zelderheide. 
Hun ervaringen willen we op de volgende 
pagina’s graag met u delen.  

De dorpsondersteuner:
verbindende schakel binnen het dorp
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Dorpskern Meterik
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In gesprek met Josine van Deurzen, 
dorpsondersteuner in Ven-Zelderheide
Ven-Zelderheide is een dorp met ongeveer  
800 inwoners, gelegen aan de Duitse 
grens in de gemeente Gennep.  
We spreken met Josine in de Huuskamer, 
de ontmoetingsruimte in het dorp. 

Wat was de aanleiding om een  
dorpsondersteuner te ‘installeren’?
Het proces om te komen tot een dorps- 
ondersteuner is in 2012 in gang gezet.  
Josine was toen zelf nog niet actief, ze 
had een fulltimebaan, maar is inmiddels 
gestopt met werken. Ze werd vervolgens 
actief voor de Huuskamer als vrijwilliger. 
Het dorp was op zoek naar iemand die 
de rol van een dorpsondersteuner wilde 
vervullen, maar die persoon bleek lastig te 
vinden. Josine: “Veel mensen vroegen zich 
af: Wat houdt dit eigenlijk in? En toen werd 
dit een pilot van de gemeente Gennep.  
Er is dan wel een zorgteam in de gemeen-
te, de hulpvragen kwamen echter vooral 
bij de dorpsondersteuner binnen, niet bij 
het zorgteam. Een dorpsondersteuner is 
vertrouwder en dichterbij huis. De drempel 
is lager, mensen weten je beter te vinden .” 
De professionele zorg- en welzijns-
ondersteuners vormen wel een aanspreek-
punt voor Josine. Die vervullen vooral een 
schakelrol. 

Een doorsnee ‘werkweek’ van de  
dorpsondersteuner
Josine is nu voor het 3e jaar als dorps-
ondersteuner actief in Ven-Zelderheide  
(’t Ven). Een doorsnee ‘werkweek’ heeft 
geen vast schema. Ze werkt samen met de 
ouderenwerker, benadert mensen thuis 
of de mensen komen naar haar toe in de 
Huuskamer. Mensen komen vaak met 
eenvoudige vragen: ‘Hoe kom ik naar de 
Huuskamer?, Hoe schrijf ik me in voor een 
woning?, Hoe regel ik mijn vervoer?’.  
Maar ook komen er vragen die betrekking 
hebben op de ontlasting van mantelzorgers.  
Het zijn in de praktijk met name de oudere 
inwoners die met vragen komen, jongeren 
ziet Josine minder vaak. Een dorpsonder-
steuner zoekt veel zaken zelf uit, maar 
beschikt ook over een goed netwerk. 
Daarnaast is Josine nu veel tijd kwijt met 
uit te zoeken wat de meerwaarde van een 
wijkzuster kan zijn voor het dorp. 

Organisatie en kosten
Josine krijgt voor haar inzet een kleine on-
kostenvergoeding. Josine: “Dat stimuleert, 
je voelt dat je je werk dan ook goed doet. 
In loondienst actief zijn, vind ik lastig, dan 
ben je toch gebonden aan een organisatie, 
wil je dat? Kies je daarvoor? Dit zal per dorp 

verschillend zijn.” Ze werkt veel samen 
met de werkgroep zorg en welzijn uit het 
dorp. In de praktijk zou haar voorkeur zijn 
om naast de bestaande samenwerking met 
een vast persoon uit deze werkgroep te 
kunnen sparren. 8 jaar geleden is Josine 
in ‘t Ven komen wonen. De voordelen zijn 
daardoor o.a. dat zij niet tot een vast clubje 
in het dorp behoort. 

Wat is de toegevoegde waarde van een 
dorpsondersteuner?
Josine: “De rol van een dorpsondersteuner 
is vooral dat je een vast aanspreekpunt 
bent, dit is eigenlijk het allerbelangrijkst, 
want mensen komen naar je toe, leggen 
dingen bij je neer.” Concreet voorbeeld: 
jongerenwoningen. Josine: “Je krijgt veel 
vragen. Je bent op een andere manier 
toegankelijker dan de dorpsraad, je kunt 
mensen de weg wijzen. Vroeger verleende 

de wijkzuster alleen zorgtaken. Nu gaat het 
ook over welzijn en wonen. En daardoor is 
het takenpakket breder geworden, het is 
niet alleen ondersteunen maar ook mensen 
betrekken.” Mensen gaan nadenken.  
Van ‘ja, maar’ naar dingen uitzoeken. 
Iemand trekt de kar. En als een vereniging 
dat doet, dan laat je het daar. Je moet daar 
ook alert op zijn, ook in de dorpsraad. 
In Ven-Zelderheide is een enquête  
gehouden: wie heeft er hulp nodig?  
Wie kan hulp geven? Men kent elkaar en 
wil elkaar helpen. Door een persoonlijke 
benadering zijn er veel reacties op de 
enquête gekomen. Nu komen er dingen in 
beweging en blijven er dingen in beweging. 
De rol van de dorpsondersteuner is niet 
groot, maar wel van groot belang. Deze 
rol is belangrijk in samenwerking met een 
actieve dorpsraad. Kenmerkende items zijn 
horen, zien en actie ondernemen. 

Tips voor dorpen die aan de slag willen met een dorpsondersteuner:

- Bedenk voor jezelf: voor wie is de dorps-
ondersteuner, wat wil je ermee bereiken? 
Is dat bijvoorbeeld dorpscohesie, meer 
samenhang?

- Wat missen we in het dorp? In Ven-Zelder-
heide was dat bijvoorbeeld de Huuska-
mer.

- Laat ook de verenigingen in het dorp 
meedenken, zet ze bij elkaar aan tafel. 
Hoe kijken zij ernaar? Zien ze de meer-
waarde van samenwerking? Hoe pak je 

dingen gezamenlijk op? Bijvoorbeeld één 
penningmeester voor alle verenigingen? 

- Een dorpsondersteuner heeft daarin een 
verkennende rol: het gaat erom mensen 
bij elkaar te brengen. Het is belangrijk dat 
de ondersteuner daarin gevoed wordt. Er 
is veel in verandering en mensen willen 
meer gaan doen. Maar wat dan precies? 
Blijf kijken en laat de moed niet zakken.

Activiteiten rond de Huuskamer in Ven-Zelderheide 
(bron: www.ven-zelderheide.nl)
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Dorpsverbinders Meterik

Waarom was er in Meterik behoefte aan 
dorpsondersteuners?
Dat begon drie jaar geleden, geven Ria  
en Hennie aan. De dorpsraad deed een  
enquête om te peilen wat er onder de 
inwoners van Meterik leefde. Uit deze 
enquête kwam naar voren dat het dorp  
 - mede ingegeven door de veranderende 
zorg - behoefte had aan extra aandacht 
voor eenzaamheid en hulp voor een 
doelgroep die dat eerst kreeg vanuit de 
overheid. Daarom richtte de dorpsraad de 
werkgroep Sociaal op, waar de dorpsver-
binders het concrete resultaat van waren.  
 
Wat doet een dorpsverbinder?
Kort gezegd zijn we de oren en ogen van 
Meterik. Het is niet zo dat we zaken zelf 
oppakken, maar we brengen mensen  
en partijen met elkaar in verbinding.  
Zo koppelen we eenzame ouderen wel eens 
aan de Zonnebloem. Daarnaast hebben we 
zowel goede contacten met de formele en 
informele zorg (KBO, het gebiedsteam van 
de gemeente enz.). Dorpsverbinders zijn 
er voor iedereen, maar praktisch heb je het 
vaakst te maken met ouderen.

Hoe zijn jullie financiën geregeld?
We hebben eigenlijk nauwelijks kosten, 
geeft Carli aan. Als dit zich toch voordoet 
dan kunnen we meestal terugvallen op de 
dorpsraad. Momenteel zijn we bezig met 
het realiseren van een open inloop (een 
ontmoeting). De kosten die hierbij komen 
kijken hopen we bij gemeente terug te  
kunnen leggen. 

Wat is er anders/beter in het dorp nu er 
dorpsondersteuners zijn?
Mensen hebben nu in ieder geval iemand 
waar ze bij aan kunnen kloppen, zegt  
Hennie. Ria vult haar aan: je kunt in ieder 
geval merken dat het contact onderling 
weer verbetert. We brengen mensen met 
elkaar in verbinding en je ziet dus dat ze 
meer oog voor elkaar krijgen, en dat is ook 
de kracht van een dorp. 
 
Hebben jullie nog tips voor startende 
dorpsondersteuners?
Begin niet alleen, geeft Carli aan. Meterik 
is bewust met drie dorpsverbinders gestart 
omdat je zo op elkaar terug kunt vallen 
en van elkaar kunt leren. Daarnaast vindt 
Ria het belangrijk om samen te werken 
met iedereen die al actief is. Ze vindt het 
goed om aanvullend aan elkaar te werken 
en elkaar vooral niet in de weg te lopen. 
Samenwerking loont. 

Ónsäörtig volk?

In ‘t plat det ich van hoes oet höb mitgekrege, 
huuerdjen ich miense dökker waal kallen euver 
‘ónsäörtig volk’. Daomit bedoeldje zie: miense 
die volges häör toet ‘n anger saort luuj huuerdjen 
es ziezelf. Ich höb noeats begrepe wie wied det 
‘de eige saort’ ging. In mie dörp, Mofert, waerdje 
duchtig ingetrouwdj door miensen oet anger  
dörper: Postert, Berg, Mieëlik, Herte, Lin, Brach, 
de Brachterbaek, Sint-Joeas, ‘t Hinge, Pej, Ech, 
d’n Deelgaard. De oettrouwers ginge nao  
diezelfdje dörper. Meh dök zat hawwe de luuj 
oet mie dörp ‘ne laevespartner van duchtig wied 
eweg, zelfs oet ‘t boetelandj.
Waerdje of wore det de ònsäörtige? Zie vele 
natuurlik op doordet ze-n ‘n anger plat hawwe 
en döks wäörd gebroekdje die in oos dörp neet 
bestónge. Dökker hele zie die wäörd vol; mie 
vader - ‘ne Posterder - di-j det. Oeh! Ouch haww 
ze döks ‘anger’ veur- en achtername. 
Wore die ónsäörtige de Hollandse en Friese 
boewvakkers vanne Wederopbouw? Dao zeen d’r 
e paar van in Mofert aan ‘n vrouw blieve ‘plekke’, 
wie me waal ‘ns zaet. Vele die op? }Gaar neet. 
Allein waas häör plat en häör tóngval get anges. 
Zie hawwe zelfs ‘Moferter’ veurname: Herman, 
Jan, Wim.
Woren ‘t de get gekluuerdje miense die weer 
later in ‘t dörp kome? Ome Piet, ‘ne Fries dae 
inne Wederopbouw in Mofert haw gewèrk, ging 
van dao oet nao Indië. Hae trouwdje mit ‘n echte 
Javaanse, en koom es ex-Moferter naeven ós te 
wone. ‘t Doerdjen effe, meh zie waerdje door 
ós net zoea behanjeld wie anger luuj. ‘Gank ‘ns 
bie tante Soelasri e paar laepele sókker lieëne; 
die krieg ze morge trök’. En mit diezelfdje tant 
mit dae prachtige naam vertèldjen oos mam net 
zoväöl es mit tante Greet, tante Nèt, tante Plien, 
tante Trien en tante Jaen. Wo zie ‘t euver hawwe? 
Euver alles waat zie, en dus ouch veer, mitmaakd-
je. En ome Chris, ome Piet, ome Teun, ome Sjeng 
hólpen oos pap waal èns, net wie dae ‘nujen’ ome 
Piet. Effekes vraoge, en die kome.
Wie inne barakke vanne Wederopbouwwèrkers 
later Keieze (Molukkers, meh gein Amboneze) 
kome te wone, doerdjen ‘t effekes óm aan häör 
te winne. Zie kaldjen óngerein Maleis en mit ós 
veural Nederlands, en zie hele det tamelik lang 
vol. Meh zie wore katholiek en zote mit òs inne 
kèrk. En nao get jaore kaldje alle jòngere ouch  
‘t juuste plat en zote ze-n ouch in alle vereiniginge. 
Veural wore die jónges gooj sportmen. Noe op 
vandaag wil ich altied waal weer e präötje make 
mit Kòns, van vreuger oet ‘Constantinus’.
Ónsäörtig lieke mich die miense te zeen die juus 
det waord inne móndj nummen óm angere  
daomit te typere. Ich wil dao nieks van huuere.

Pierre Bakkes

In Noord-Limburg ligt het plaatsje Meterik, een kerkdorpje met een goede 1500 
inwoners (2012). In dit dorpje zijn drie dorpsondersteuners actief. Meterik noemt ze zelf 
‘dorpsverbinders’. Vandaag spreken we met Ria Bouten, Hennie Jacobs en Carli Peeters:  
de dorpsverbinders van Meterik.
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Vkkl start Knooppunt 
Zorgen voor elkaar Limburg
“Ik wil zo lang mogelijk in mijn eigen dorp 
blijven wonen!”
Een terechte opmerking, maar hoe ga je 
dat realiseren? En waar ga je beginnen? 
Steeds meer dorpen in Limburg gaan met 
deze vragen aan de slag. Ieder op hun 
eigen manier en in hun eigen tempo.

Limburg heeft te maken met een demogra-
fische transitie die zich kenmerkt door een 
dalende bevolkingsomvang, vergrijzing en 
ontgroening. Het samengaan van de ver-
schillende demografische ontwikkelingen 
heeft een grote impact op de leefbaarheid. 
Basisvoorzieningen nemen af en daarmee 
ook de mogelijkheid voor ouderen om 
langer zelfstandig in hun eigen dorp te 
blijven wonen. Door de schaalvergroting 
van voorzieningen zijn plattelands-
bewoners voor hun dagelijkse behoeften 
vaak aangewezen op voorzieningen in 
centrumdorpen en steden. 

Mede door deze schaalvergroting en door 
een terugtrekkende overheid zetten steed s 
meer burgers zich in om activiteiten op 
het gebied van zorg en welzijn in het eigen 
dorp zelf te regelen. Zij vormen een zoge-
heten zorgcollectief.

Begin 2016 is de VKKL gestart met het 
Knooppunt Zorgen voor elkaar Limburg. 
Het Knooppunt is er voor de actieve 
burgers die, al dan niet in georganiseerd 
verband, een zorginitiatief op willen zetten 
of op hebben gezet. 
In het eerste kwartaal is een start gemaakt 
met een (her)inventarisatie van de zorg-
collectieven in Limburg. De vele initiatieven 
zijn divers en variëren van het oppakken 
van een individuele hulpvraag, een eet-
punt, een maandelijks bezoek aan de 
markt, dagbesteding, een zorghuis, 
klussendiensten, een hospice, een noaber-
zorgpunt en het oprichten van een gezond-
heidscentrum. 
De teller staat nu op zo’n 120 initiatieven, 
van groot tot klein, en de inventarisatie is 
nog niet afgerond.

De vragen en uitdagingen van deze groep 
staan centraal. Het Knooppunt onder-
steunt, inspireert, deelt kennis en behartigt 
belangen.

Ondersteuning daar waar nodig
Het ene dorp is bezig om de wensen te 
inventariseren en het andere dorp heeft al 
jaren een dorpsdagvoorziening. Toch heeft 
elk bew0nersinitiatief weleens behoefte aan 
een vorm van ondersteuning: 
“Hoe komen we aan meer vrijwilligers?” 
of “Wij willen een zorgcoöperatie starten, 
hoe doe je dat?”
Knooppunt Zorgen voor elkaar Limburg 
kan helpen bij het beantwoorden van deze 
vragen, door inzet van beroepskrachten, 
vrijwillige procesbegeleiders of door het 
initiatief in contact te brengen met goede 
voorbeelden.

Elkaar inspireren en kennisdelen
Elk initiatief bewandelt een eigen weg, 
maar op die weg willen ze graag geïnspireerd 
worden door anderen en ook anderen 
inspireren met hun verhaal. 
Het Knooppunt biedt een platform waar 
bestaande en nieuwe initiatieven elkaar 
kunnen ontmoeten en bevragen, zowel 
online als offline. In de loop van 2016 
worden diverse activiteiten uitgewerkt. 

Belangenbehartiging
Zorgcollectieven nemen steeds meer een 
belangrijke positie in binnen de samen-
leving, niet alleen door het groeiende aan-
tal, maar ook door de taken die zij vervullen. 
Deze ontwikkeling van onderop verdient 
brede aandacht en waardering. Het Knoop-
punt maakt de beweging zichtbaar, zowel 
provinciaal als landelijk van zorgverzeke-
raars tot in de politiek.

De Provincie Limburg ondersteunt Knoop-
punt Zorgen voor elkaar Limburg met een 
projectsubsidie voor drie jaar, tot december 
2018.

Even voorstellen: 

Mijn naam is Esther Jacobs, ik ben 30 jaar 
en woon samen met mijn man in Hegelsom. 
Na mijn opleiding Cultureel Maatschap-
pelijke Vorming ben ik vooral werkzaam 
geweest in de evenementenwereld en 
daarnaast maak ik, nog steeds, theater-
voorstellingen met amateurverenigingen. 

Als actieve inwoner van mijn eigen dorp 
kwam ik al een aantal jaren bij bijeen-
komsten van de VKKL. Wat mij iedere keer 
opviel is dat mensen die met initiatieven 
bezig zijn dat doen vol passie en met één 
brok positieve energie. Deze initiatiefgroe-
pen ondersteunen en inspireren leek mij 
een mooie aanvulling op alles wat ik al doe. 

Binnen de VKKL houd ik mij nu vooral bezig 
met het nieuwe Knooppunt Zorgen voor 
elkaar Limburg. Hoewel het thema zorg 
voor mij nog niet zo bekend was, ontmoet 
ik ook hier alleen maar bevlogen mensen 
die iets voor een ander willen doen. Samen 
met hen ga ik op zoek naar de juiste weg 
voor hun initiatief.

Ik hoop vele van jullie te mogen ontmoeten 
bij een van de bijeenkomsten van de VKKL. 
Heeft u nu al een vraag m.b.t. een zorg-
initiatief mail mij gerust: 
e.jacobs@synthese.nl 

Mijn naam is Pieter Pelser, ik ben 32 jaar 
en woonachtig in Nijmegen. Sinds mei 
2015 ben ik als projectmedewerker werk-
zaam voor de VKKL. Ik heb onder andere 
taken op het gebied van ondersteuning 
van verschillende bewonersprocessen en 
het verbinden van duurzame initiatieven 
in het kader van het landelijke Netwerk 
Duurzame Dorpen. Doel van dit netwerk 
is om initiatiefnemers met een duurzaam 
initiatief met elkaar in contact te brengen 
en een platform te bieden voor uitwisse-
ling van kennis en ervaring. In het kader 
hiervan ben ik op zoek naar bewoners-
initiatieven op het gebied van duurzaam-
heid die graag in contact zouden willen 
komen met vergelijkbare initiatieven elders 
in Limburg of Nederland. Mocht u bijvoor-
beeld informatie zoeken over het opstarten 
van een energiecoöperatie of wilt u juist 
uw kennis delen,  mail mij dan gerust: 
p.pelser@synthese.nl

Het Knooppunt Zorgen voor elkaar Limburg 
is er voor alle initiatiefgroepen op het 
gebied van zorg. Kent u een zorgcollectief 
of speelt u met de gedachte om iets op te 
zetten? Geeft dit aan ons door via 
vkkl@synthese.nl. Kijk ook eens op onze 
website: www.zorgenvoorelkaarlimburg.nl 
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Even voorstellen: 

Ook aan mij de eer om mezelf even aan 
u als lezer voor te stellen. Mijn naam is 
Jacky Relouw, ik ben 24 jaar jong en sinds 
januari ben ik werkzaam voor de VKKL 
als projectmedewerker. Onder andere 
de organisatie van bijeenkomsten en de 
realisatie van de Kleine Kernen Krant vallen 
onder mijn taken. Een aantal van u heb ik 
al mogen ontmoeten op de inspiratiebij-
eenkomst in Landgraaf afgelopen maart. 

Naast mijn werk voor de VKKL ben ik actief 
als opbouwwerker in de gemeente Venlo. 
De verhalen van mensen inspireren mij. 
Vooral als ze uitgaan van het collectieve: 
samen zorgen voor een veilige, gezellige en 
leefbare buurt, wijk of dorp.  
Naast de genoemde werkzaamheden 
ben ik zelfstandig ondernemer met een 
eigen licht- en geluidverhuurbedrijf, ben ik 
secretaris bij een stichting die jaarlijks een 
tweetal festivals organiseert en ga ik graag 
op vakantie. Stilzitten is niet zo mijn ding… 
samen dingen bereiken des te meer! 
Ik zie u graag op een van de bijeenkomsten 
van de VKKL. Want ook naar uw verhaal 
ben ik erg benieuwd. 

Mijn naam is Mariëlle van Bussel,  
ik ben 24 jaar en woon samen met mijn 
vriend in Asten-Heusden. Na het behalen 
van mijn diploma Marketing Communicatie  
en Evenementenorganisatie heb ik de  
opleiding Small Business en Retail  
Management afgerond en ben ik ruim 
zeven jaar werkzaam geweest bij een  
commerciële organisatie. 
 
Vanaf 1 maart ben ik werkzaam als Project-
medewerkerster Communicatie en bied ik 
ondersteuning bij alle communicatieve en 
promotionele werkzaamheden binnen de 
VKKL en Spirato. Daarnaast loop ik gere-
geld mee met collega’s om mijn kennis op  
sociaal gebied aan te scherpen. 
 
Ik kom zelf ook uit een klein betrokken 
dorp en weet uit eigen ervaring dat bewo-
ners zelf de leefbaarheid van hun eigen 
dorp bepalen. Daarom vind ik het een 
leuke uitdaging de bewoners van andere 
kleine kernen te ondersteunen met het 
bereiken van hun doelen. 

Kort nieuws:

Maandag 23 en dinsdag 24 mei bracht 
een delegatie van het Landelijke Gilden 
uit Vlaams-België een bezoek aan de 
Limburgse plaatsen Koningslust en Vijlen. 
Doel van het bezoek was het leren van 
elkaar op het gebied van zelfsturing en 
participatie.
 
Het bezoek van het Landelijke Gilden 
(een vereniging die het plattenlandsleven 
bevordert) was niet het eerste bezoek aan 
Limburg. In het najaar van 2013 bracht de 
Duitstalige tak van de vereniging ook al 
een bezoek aan Limburg. Omdat dit bezoek 
toen als zeer inspirerend ervaren werd, 
kwam er nu een vervolg met de Vlaamse 
afdeling. 
23 mei bracht de groep een bezoek aan ge- 
meenschapshuis de Sprunk in Koningslust 

Landelijke Gilden brengt 
bezoek aan Limburg

(Noord-Limburg) waar Piet Geurts  
enthousiast de visie van Koningslust op het 
onderwerp wist over te brengen. Na een 
kop koffie en een lekker stuk cake werd 
vervolgens nog een bezoek gebracht aan 
natuurgebied Vlakbroek dat door buurt- 
bewoners is opgeknapt en nog steeds 
wordt onderhouden. 
De dag erna stond een bezoek aan Vijlen 
(Zuid-Limburg) op het programma.  
Daar vertelde Ben van Essen over de VKKL 
en de bijdrage van de VKKL aan zelfsturing 
en participatie. Ook in Vijlen werd plaatse-
lijk een bezoek gebracht om te zien hoe 
zelfsturing er in de praktijk uit kan zien. 
De VKKL houdt de contacten met de  
Landelijke Gilden warm om ook in de  
toekomst kennis uit te kunnen wisselen. 

De VKKL is hard bezig om een nieuw 
beleidsplan te schrijven voor de periode 
2017-2020. Wat zijn maatschappelijke 
trends? Wat komt er op bewonersinitiatie-
ven af? En boven alles: waar zijn de leden 
van de VKKL mee bezig en wat zijn hun 
behoeftes voor de komende jaren? 

Om deze vragen en behoeftes op te halen 
zijn er twee ledenbijeenkomsten georgani-
seerd op 9 en 29 juni in Egchel en Schin op 
Geul. Aan de hand van inspirerende ver-
halen uit de praktijk is er op deze avonden 
gediscussieerd over hoe de toekomst er 
uit kan komen te zien. Enkele belangrijke 
thema’s die op beide avonden terugkwamen:  
hoe kun je als dorpsoverleg iedereen in 
het dorp bereiken en vooral activeren om 

Meerjarenbeleidsplan 
2017-2020

iets te betekenen voor het dorp? Ook de 
relatie met de lokale overheden is uitvoerig 
besproken; de gemeente moeten durven 
los te laten en meer vertrouwen op hun 
burgers en de gemeenschap zelf. Deze 
thema’s en alle andere waardevolle infor-
matie die op beide avonden door de leden 
is aangeleverd wordt meegenomen in het 
meerjarenbeleidsplan. 

Het is voor de VKKL van groot belang dat 
zij haar achterban vertegenwoordigt en in 
haar dienstverlening kan inspelen op de 
vragen waar bewonersorganisaties zich 
mee bezighouden. Het concept-meerjaren-
beleidsplan zal in het najaar worden  
rondgestuurd aan de leden alvorens het  
op de agenda van de ALV komt.
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“Het is geweldig en uniek 
om er zo middenin te zitten!”

In een geanimeerd gesprek vertellen  
Piet Selen, voorzitter Stichting Gemeen-
schapsvoorzieningen Kronenberg, en  
Ted van der Horst, huisarts van Huisartsen- 
praktijk Kronenberg, over de totstand- 
koming van een bijzondere samenwerking.

De Torrekoel
Gymzaal met kleedkamers, foyer, grote 
zaal die in meerdere kleinere zalen kan 
worden opgedeeld, vergaderruimten, 
keuken, veel bergruimte: De Torrekoel is 
méér dan een gemeenschapshuis. In het 
gebouw is kinderopvang gevestigd en 
vinden dagbestedingsactiviteiten plaats. 
Samen met de basisschool vormt het 
gemeenschapshuis vanaf 2003 een Brede 
Maatschappelijke Voorziening. Midden in 
het hart van Kronenberg. 
De Stichting huurt het gebouw van de 
gemeente voor een symbolisch bedrag 
maar is zelf volledig verantwoordelijk voor 
beheer en exploitatie. Er is sinds de ope-
ning in 2003 nimmer één euro gemeente-
lijke subsidie ontvangen voor onderhoud 
en exploitatie. 

De geboorte van een idee
Voor Piet Selen begint het op de derde 
dinsdag in september in 2013, wanneer de 
jaarlijkse vergadering van alle gebruikers 
van het gemeenschapshuis plaatsvindt. 
“Toen zei de vertegenwoordiger van de 
school tussen neus en lippen door: ‘ik 
verwacht dat het aantal leerlingen verder 
zal dalen’. Dat heeft waarschijnlijk verder 
niemand gehoord maar bij mij gingen alle 
antennes uit! Vanaf dat moment is het  
balletje gaan rollen”. 
Wat betekent dat voor BMV en gemeen-
schapshuis? Leegstand is wel het laatste 
wat je wilt!
Iemand van de gemeente tipt Piet dat er 
mogelijk een nieuwe huisarts in Kronenberg 
ging komen. Voldoende reden om eens 
voorzichtig te informeren bij huisarts  
Toine Weling, die al vele tientallen jaren 
een praktijk aan huis heeft. En die beaamt 
dat hij op zoek is naar een opvolger. 

Voor Ted v.d. Horst begint het in september 
2014 als hij gaat werken in de praktijk van  
Toine Weling. De beide huisartsen raken in 
gesprek over voortzetting van de praktijk. 
Maar waar? De enige plek in het dorp die  
beschikbaar is, bevindt zich naast De Torre- 
koel. Daar dan maar iets nieuws bouwen? 

Van idee naar plan
Diverse opties passeren de revue.  
Piet loopt met beide huisartsen op een 
zaterdagochtend door De Torrekoel om de 
mogelijkheden te bekijken. Maar de vrij-
komende ruimte (1 klaslokaal) is te klein 
voor de huisartsenpraktijk. 
Dan horen ze van de gemeente dat er meer 
ruimte in de school blijkt vrij te komen.
Met veel passen en meten ontstaat er een 
invulling die voldoet aan de wensen van de 
huisartsenpraktijk. De vrijgekomen ruimte 
in de basisschool wordt aan de onderwijs-
functie onttrokken en toegevoegd aan het 
gemeenschapshuis. Omdat het gebouw 
eigendom van de gemeente is, worden 
aanpassingen aan het gebouw door de 
gemeente gefinancierd. 
Het uiteindelijke resultaat van de verbou-
wing is een praktijkruimte met een totale 
oppervlakte van bijna 100 m2: een wacht-
kamer, 1 ruime behandelkamer, 3 spreek-
kamers en de assistentenruimte. 

Win-win-situatie
Wat is het voordeel van een huisartsen-
praktijk in een gemeenschapshuis?  
Ted: “Je kunt de vraag ook omdraaien: 
waar was het beter geweest? Waarom zou 
je ergens anders nieuwbouw plegen als er 
zo’n prachtig gebouw is? Bovendien is dit 
een ideale plek voor een huisarts: midden 
in een kleine gemeenschap”.
Piet: “In mijn ogen is de huisarts een basis- 
voorziening. Voor een dorp dat al 30, 40 
jaar een huisarts heeft, zou verlies van een 
eigen huisarts een ramp zijn geweest”.
Met de inpandige huisartsenpraktijk is  
bovendien leegstand in de BMV voorkomen 
en wie weet welke aanzuigende werking 
de huisartsenpraktijk in de toekomst nog 
zal blijken te hebben. 

Een warm bad
Zonder enige ophef en vrijwel naadloos is 
de overgang van de oude naar de nieuwe 
praktijk verlopen. Omdat de ‘oude’ huis-
arts aan het afbouwen is, werkt hij nu nog 
2,5 dag samen met zijn opvolger.  

Dat is ook nodig vanwege de omvang van 
de praktijk.
De nieuwe huisarts voelt zich ondersteund 
door het dorp. “Toen ik begon stonden er  
flessen wijn, bloemen en kaartjes van 
patiënten dus ik voelde me heel welkom. 
Blijkbaar voelt het goed en dat is weder-
zijds”.
Heeft hij bewust gekozen voor een platte-
landsgemeente? “Nee, maar dat is iets 
dat gedurende de opleiding en het werk 
hier wel zo gevormd is. Je staat dichter bij 
de mensen. Omdat ik niet in Kronenberg 
woon, kan ik wonen en werken scheiden 
maar tijdens het werk zit je middenin de 
gemeenschap. Het is geweldig en uniek 
om er zo middenin te zitten”.

De toekomst
Het is belangrijk om goed op de hoogte te 
zijn van ontwikkelingen, zodat je er tijdig 
op kunt inspelen.
Piet geeft nog een voorbeeld: “Tijdens de 
bouw van het gemeenschapshuis hadden 
we nog geen geld voor een railsysteem 
voor podiumdoeken e.d. maar we hebben 
wel al aan de aannemer gevraagd om een 
aantal draadeinden in het plafond te plaat-
sen om, als we ooit wel geld zouden heb-
ben, er een railsysteem aan op te kunnen 
hangen. Dat heeft toen € 100,-- gekost. 
Een paar jaren later hadden we voldoende 
geld voor een railsysteem. De man die het 
kwam bevestigen hoefde het er zo maar in 
te hangen! Het betekende op dat moment 
een enorme besparing. Het is de kunst om 
als bestuur altijd vooruit te denken”.



Voordat projecten werden opgestart 
wilde het kernoverleg eerst komen tot een 
dorpsontwikkelingsplan. Het op 22-06-2013 
vastgestelde Dorpsontwikkelingsplan Vilt 
kenmerkt zich door een groot realiteits-
gehalte en een beperkte looptijd van vijf jaar. 
In het plan hebben het behoud van de eigen 
basisschool en het gemeenschapshuis  
Cascade, alsmede het beschermen en meer 
naar het dorp terugbrengen van de mooie 
natuur prioriteit gekregen.

Het omvangrijkste project van de afgelopen 
drie jaren is de realisatie van een kunstwerk. 
Het bestaat uit een groot bassin met water, 
waarin een heel grote zwerfkei uit de in het 
dorp gelegen Meertensgroeve is geplaatst. 
Boven op die kei staan een uit steen gehou-
wen vroedmeesterpad, een fontein en dertig 
door schoolkinderen van klei gemaakte water-
druppels. Bij het bassin staan drie social sofa’s 
met in mozaïek uitgebeelde ontwerpen van in 
de omgeving voorkomende dieren en planten.
Het kunstwerk is helemaal gemaakt door 
de inwoners, inclusief het ontwerp en de 
vroedmeesterpad. Bijna 150 mensen hebben 
daaraan hun medewerking verleend. 
De kosten van het geheel bedragen ruim  
€ 50.000,00. Subsidie werd ontvangen van 
de provincie, de gemeente, de Kunst- en 
Cultuurraad Valkenburg, de Stichting Gemeen-
schapshuis Vilt, het VSB Fonds, WML, de 
Rabobank, diverse sponsoren en bijdragen 
van de inwoners.

Een ander belangrijk project is het realiseren 
van de eerste fase van de belevingsboom-
gaard.

van een kleine kern…
Vilt

Portret

Met ongeveer 900 inwoners is Vilt een van 
de kleinere dorpen in de gemeente Valken-
burg aan de Geul. Het dorp heeft geen oude 
en volwaardige dorpskern. Vilt mist in ver-
gelijking met andere Limburgse dorpen van 
gelijke grootte bijna alle bij zo’n dorpskern 
behorende voorzieningen. 
Het dorp heeft geen echt dorpscentrum met 
een eigen kerk en begraafplaats, winkels 
en een gezondheidscentrum. De centrale 
voorzieningen van Vilt beperken zich tot 
een eigen basisschool, peuterklas en het 
gemeenschapshuis Cascade. 
Maar de bevolking van Vilt vormt een 
hechte gemeenschap en kent daardoor een 
bruisend verenigingsleven. De locatie van 
het dorp op de kop van de Cauberg aan de 
provinciale weg N 590 tussen Maastricht en 
Valkenburg aan de Geul is gunstig. Het dorp 
is door de busverbinding tussen beide ste-
den uitstekend bereikbaar. Ook beschikt Vilt 
over een prachtig landschap en een mooie 
natuur door de ligging aan de Bergse Heide 
en het mooie Geuldal.

Voor Vilt betekent het proces van zelfsturing  
van de gemeente, dat het dorp voor het eerst  
in haar bestaan de ruimte krijgt om zelf vorm  
en inhoud te geven aan de eigen woon- en 
leefomgeving. Daartoe werd op 07-04-2011 
het kernoverleg Vilt opgericht. Het kernover-
leg heeft ervoor gekozen een stichting te 
worden en kent een dagelijks- en een alge-
meen bestuur. Daaronder functioneren een 
aantal structurele en tijdelijke werkgroepen. 
Drie keer per jaar wordt een openbare 
dorpsbijeenkomst gehouden, waarin alle 
plannen en projecten besproken worden.
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In de boomgaard is een stenen zithoek  
gemaakt met een vuurstookplaats.
De kosten bedroegen rond € 20.000,00  
en werden gedekt door bijdragen van  
de provincie, gemeente, I.K.L., Wandel- 
vereniging Vilt (de opbrengst van drie  
wandeltochten), Groen en Doen, Kern met Pit 
(Vilt werd met dit project in 2015 Kern met Pit) 
en bijdragen van sponsoren en inwoners.

Andere gerealiseerde projecten zijn het 
starten van een wekelijkse huiskamer voor 
55+ers, het plaatsen in de trottoirs van  
schelpen voor de pelgrimsroute naar Santiago 
de Compostella, het oprichten van een vliege-
niersmonumentje voor acht militairen van een 
vliegtuig dat in 1945 in het dorp neergestort 
is en het organiseren van een Vilt doe(t) dag 
voor groen en milieu. 
Ook werd door inwoners geholpen bij het 
inhalen van achterstallig onderhoud in de 
Meertensgroeve (Groene Hotspot 6 van het 
Nationaal Landschap Zuid-Limburg). 

Het belangrijkste project van het dorps-
ontwikkelingsplan is het realiseren van het 
Natuur- en Recreatieplan Vilt. 
Het gebied is bijna 10 ha groot en omvat een 
hellingbos, de Meertensgroeve, een aantal 
agrarische percelen en een voormalig sport-
terrein. Oogmerk van dit plan is de natuur 
herstellen, meer toegankelijk maken en terug 
naar het dorp brengen. Ook wordt door het 
aanleggen van paden en allerlei natuurele-
menten en speeltuigen het gebied zodanig 
ontsloten, dat het aantrekkelijk wordt voor 
wandelaars en fietsers. Zo kunnen voor het 
gemeenschapshuis extra inkomsten worden 
gerealiseerd, waardoor het bestaan ook in 
de toekomst verzekerd is. Met subsidie van 
de provincie, de gemeente, de Koninklijke 
Nederlandsche Heidemaatschappij en Arcadis 
is dit plan ontwikkeld.

Binnenkort wordt gestart met het aanleggen 
van een tweetal paden in het buitengebied, 
waardoor voor de inwoners een ‘rondje Vilt’ 
ontstaat.

Vermeld moet nog worden, dat door alle activi- 
teiten de leefbaarheid van het dorp vergroot is.
Zo hebben zich recent twaalf vrijwilligers 
spontaan aangemeld om de Mariakapel op te 
knappen.

De Stichting Kernoverleg Vilt



Burgerparticipatie 
van het bestuur

Colofon:
De Kleine Kernen Krant Limburg is een 
uitgave van de Vereniging Kleine Kernen 
Limburg en wordt  verspreid onder de 
leden van de VKKL en abonnees.

Redactie:
Tiny Reijnders, Wim Desserjer,  
Ralph Tangelder en Jacky Relouw.

Met bijdragen van:
Josine van Deurzen, Ria Bouten,  
Hennie Jacobs, Carli Peeters,  
Pierre Bakkes, Piet Selen,  
Ted van der Horst, Kernoverleg Vilt en  
Koen Smid.

Deadline kopij:
inleveren van kopij voor de volgende 
uitgave uiterlijk 23 september 2016.

Realisatie:
Weemen Grubbenvorst.  
100% eco-proof.

Abonnementen:
Leden van de VKKL en van Spirato 
ontvangen de Kleine Kernen Krant Limburg 
gedrukt. Tevens kunnen zij, en andere 
geïnteresseerden zich via onze website 
abonneren op onze nieuwsbrief.  
Dan ontvangen zij de Kleine Kernen Krant 
(ook) digitaal.

VKKL, 
Bemmelstraat 2, 
5961 HN Horst

T 077-3978503
VKKL@synthese.nl
www.vkkl.nl

Agenda VKKL 2016

Volg de VKKL
Facebook: verenigingkleinekernenlimburg

Twitter: @vkklimburg #vkkl

12 oktober
Algemene ledenvergadering VKKL
Inspiratiebijeenkomst VKKL / Spirato

26 november
Plattelandsparlement 

Kijk voor meer informatie op www.vkkl.nl 
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De uitgave van de Kleine Kernen Krant is mede 
mogelijk gemaakt door de Provincie  Limburg.

Een woord dat te pas en te onpas gebruikt 
wordt. Gemeenten leggen steeds meer 
taken en verantwoordelijkheden neer bij 
de burgers. Prima, zolang dit maar in goed 
overleg gaat en de gemeente meedenkt 
en faciliteert en zodat de burger dit ook 
kan oppakken en uitvoeren. Het mag geen 
kwestie zijn van “over de schutting gooien”. 
Gemeente meer op afstand en de burgers 
meer verantwoordelijkheid geven. Burgers 
komen met allerlei initiatieven. Dit kan 
zijn het opknappen van een speeltuin, het 
beheren van de speeltuin, onderhouden 
van het openbaar groen. Het opzetten van 
een repair café voor het dorp of de wijk. 
Allemaal initiatieven door bewoners van 
wijk en dorp zelf opgepakt. Het meedoen, 
samen doen, is belangrijk. De gemeente 
kan b.v. faciliteren door mee te denken in 
beschikbare ruimten, of het kopen van de 
verf zodat de vrijwilligers de speeltoestellen  
kunnen schilderen. Maar participeren kan 
ook zijn dat mensen als vrijwilliger actief 
zijn bij een huiskamerproject voor  

de oudere medemens, actief zijn bij de dag-
opvang of bij de maandelijkse eetpunten  
of het samen tafelen voor ouderen.  
Hier ontmoet men elkaar en is er tijd voor 
een praatje. Heel belangrijk want eenzaam-
heid, zeker onder ouderen, neemt toe. 

Als je om je heen kijkt, gebeurt er heel veel 
in je omgeving. Naast verenigingen met de 
vele vrijwilligers die een grote bijdrage leve-
ren aan de leefbaarheid, gebeurt er veel op 
de achtergrond. Mantelzorg en burenhulp 
waar nodig. Stil en bescheiden. Dat doe je 
gewoon. Ook dat is participeren: meedoen 
en zorgen dat anderen kunnen meedoen zo-
dat ze niet in een sociaal isolement terecht 
komen. Ogen en oren goed de kost geven 
en signalen oppakken en doorgeven. Zeker 
nu men geacht wordt langer thuis te blijven 
wonen met ondersteuning van het netwerk 
zoals familie en buren. Waardering voor alle 
vrijwilligers is dan ook op zijn plaats. 

Tiny Reijnders 

Burgerparticipatie, draagvlak, participatie- 
maatschappij, dialoog, inspraak en 
burger-initiatieven. Dit is een greep uit 
de termen die ik tijdens mijn bachelor 
ruimtelijke planning vaak te horen heb 
gekregen. Wat ontbrak was de koppeling 
met de praktijk, hoe ziet participatie er in 
het echt uit, met echte mensen en echte 
problemen? Dit waren vragen waar ik 
tegenaan liep in mijn opleiding en die in 
mijn tijd bij de VKKL hopelijk beantwoord 
zullen worden. 

Stagewerkzaamheden 
bij de VKKL Mijn naam is Koen Smid, 27 jaar en Master 

student aan de Wageningen Universiteit.  
Ik ben in april begonnen met een stage van  
4 maanden bij de VKKL. Ik zocht een 
organisatie die in de praktijk bezig is met 
burgerparticipatie. Bij de VKKL heb ik in de 
afgelopen maanden kennis mogen maken 
met de organisatie, de mensen en de diverse 
projecten waar zij zich mee bezig houden. Ik 
heb mee kunnen werken aan de herziening 
van de dorpsontwikkelingsplan methodiek, 
het meerjarenbeleidsplan van de VKKL en 
een inventarisatie van vrijwillige  
vervoersinitiatieven in Limburg. Een breed 
scala aan projecten waarin ik veel mooie 
praktijkvoorbeelden heb gezien van burgers  
die zelf zaken gaan organiseren en de ver- 
antwoordelijk nemen voor hun leefomgeving. 

Het einde van de stage is ondertussen al 
weer in zicht maar ik kan nu al een balans 
opmaken. Ik heb inspirerende voorbeelden  
gezien van burgers die zich vrijwillig inzetten  
voor de gemeenschap. Ook heb ik overheden  
gezien die zoekende zijn naar de juiste  
manier om vorm te geven aan burger- 
participatie. Ik ben dan ook blij dat ik al deze 
waardevolle indrukken rondom burger- 
participatie en zelfsturing mee kan nemen in 
het verdere verloop van mijn opleiding.


