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in actie voor erfgoed
Over de waarde die dorpsbewoners aan het erfgoed van hun dorp toekennen en over het
succes van bewonersinitiatieven die hieruit voortkomen
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Het Limburgse landschap is met zijn monumentale vakwerkhuizen, vele kerken en
kloosters en sfeervolle landschapselementen
een cultuurhistorisch waardevol gebied.
Erfgoed maakt deel uit van de kwaliteiten
van dit gebied en het is een zichtbare vorm
van de Limburgse cultuur en identiteit. Dit
erfgoed is voor bewoners vaak aanleiding om
in actie te komen voor dit erfgoed. Maar als
onderwerp van een burgerinitiatief is erfgoed
vaak nog een onderbelicht thema.
Dit zag ik tijdens mijn stageproject ‘Burgerkracht in Limburg’ waarbij ik in opdracht van
de Vereniging Kleine Kernen Limburg een
tiental burgerinitiatieven op het gebied van
erfgoed heb verkend. Enkele inspirerende
voorbeelden passeerden de revue en interes-

sant was het om te zien dat er overeenkomsten zichtbaar waren. Er zijn dan ook drie
opvallende redenen te noemen waarom er
zoveel initiatief op het gebied van erfgoed is.
Allereerst is dit omdat de betrokkenheid
van bewoners bij erfgoed groot is. Erfgoed
vormt vaak letterlijk een totempaal waaraan
bewoners houvast en identiteit ontlenen.
Het vormt een symbool van trots van de
bewoners en is daarmee een samenbindend
symbool van herkomst en toekomst van
de lokale gemeenschap. Dit zag ik bijvoorbeeld in Lemiers, waar bewoners vanwege
persoonlijke redenen in actie kwamen om
de bijzondere interieurschilderingen van de
St. Catharinakapel te restaureren en zo te
behouden.
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Daarnaast is erfgoed een ontmoetingsplaats
die bewoners verbindt; een plek waar
mensen en hun ideeën samenkomen. Dit
is te verklaren doordat monumenten vaak
een belangrijke rol spelen in een lokale
gemeenschap en niet zelden karakteristiek
en beeldbepalend zijn op een centrale plek
in het dorp. Dit zag ik onder meer in Kessel,
waar een groep bewoners de kasteelruïne
van Kasteel de Keverberg weer opknapte tot
een modern kasteel. Vanwege de prominente
locatie, deelden veel dorpsbewoners de
wens om deze plek op te knappen.
Een derde verklaring is de toeristische
potentie van beeldbepalende gebouwen. Het
erfgoed in Limburg is een van de meest zichtbare uitingen van de Limburgse identiteit en
cultuur, die zeker ook gewaardeerd wordt
door toeristen. Deze toeristische potentie
stimuleert de ondernemendheid en maakt
het daarnaast makkelijker om een gezond
financieringsmodel te vinden voor herbestemming van monumenten.
Aan erfgoed kan dus op verschillende manieren waarde toegekend worden. Juist omdat

zoveel mensen er betekenis aan geven kan
erfgoed ook bij uitstek dienen als een middel
om de betrokkenheid van mensen bij hun
woon- en leefomgeving en ondernemendheid te prikkelen. Zo kan erfgoed dienen als
een vliegwiel voor een grotere betrokkenheid
en kunnen ook andere initiatieven in een
dorp ontstaan en worden ontwikkelingen in
het dorp gestimuleerd.
Daarnaast heb ik mij tijdens deze stage ook
gefocust op het proces van een burgerinitiatief en wat hier opviel is dat er nog veel kennisvragen zijn bij initiatiefnemers en dat initiatieven vaak langs elkaar heen opereren. Om
die reden heb ik als afsluiting van mijn stage
een workshop georganiseerd. Op 27 oktober
jongstleden was de workshop ‘Erfgoed en
Burgerinitiatief’, waarbij initiatiefnemers samen kwamen in het opgeknapte kasteel De
Keverberg. Zij deelden hun ervaringen over
de omgang met erfgoed, de overheid en het
creëren van draagvlak in de omgeving.
Tijdens deze middag kwamen een drietal
zaken naar voren als het gaat over burgerinitiatieven en erfgoed. Allereerst is dit het

hebben van een goed verhaal. Het is voor initiatiefnemers cruciaal om een goed verhaal
te hebben om zo ook de betrokkenheid bij
het project te vergroten. Daarnaast opereren
burgerinitiatieven vaak in een breed netwerk
met onder andere bewoners, ondernemers
en de politiek. Dit zorgt voor voldoende
draagvlak en het is makkelijker om de juiste
personen te mobiliseren. Tot slot moet er ook
gelet worden op de relatie met de overheid;
de vorm die de samenwerking aan neemt
draagt in zekere mate bij aan het succes van
een burgerinitiatief.
Limburg is rijk aan beeldbepalende monumenten die het waard zijn om gekoesterd te
worden. In tijden waarin bevolkingsdaling
het onderhoud en de functie van erfgoed
onder druk zet, is het goed om te kijken
naar andere omgangsvormen voor erfgoed.
Aangezien erfgoed veel losmaakt en betrokkenheid van bewoners stimuleert is het
de moeite waard om juist deze potentie te
benutten. Burgerinitiatieven op het gebied
van erfgoed verdienen om die reden onze
aandacht en ondersteuning.

Karim

Masterstudent ruimtelijke planning en erfgoedstudies
Karim van Knippenberg is masterstudent
ruimtelijke planning aan de Wageningen
Universiteit, daarnaast studeert hij ook
aan de Vrije Universiteit te Amsterdam
waar hij de master erfgoedstudies doet.

Zo is hij in staat zijn sterke persoonlijke
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karim.vanknippenberg@wur.nl

Column

Moferter en mösse
kums se euveral taenge

Get ieër aan Piet van Friedje
Of spraekwäörd waor zeen?
Ich höb mich det altied aafgevraog.
Waat mós se dinke euvere waorheid van
Opgestange: plaats vergange; trökgekómme:
nieks gevónje,
of:
Waem de gek trouwtj ómmen drek,
verluus d’n drek en hèltj de gek,
of:
D’n eine sjeurt de sjaop, d’n angere de verke,
of:
Waem knien haet, haet keutele,
of:
Waat d’n hieër neet bek,
vritj Pieër zich in dae gek,
of:
Waat d’n hieër neet maag,
vritj Pieër zich in dae kraag,
of:
Moferter en mösse kums se-n euveral taenge.
Moferter en mösse kums se-n euveral taenge.
Is det waor?
V’r zówwen os op ‘t Rembrandtplein in
Amsterdamget gaon drinken op e drök
terrasje. Inèns zaet emes in ‘t plat: ‘Pierre,
kiek oet: doe stuuets mich de kóffie óm.’
Doe wits neet wie se-n ‘t höbs: Ed van Cox
vanne Diekestraot. Ech waor! Vraog ‘t Ed mer,
es g’r ‘m zeentj. Zal dae det nag weite?
Wie ajer des se wuuers, wie mieë des se in
dienen eige geis kruups en dinks aan vreuger.

Es det weer veurkump, zèk ich taenge mien
vrouw: ‘Kiek dao: Wullem van Bertje mit
Mrieke van ‘t Vruike!’ of zoeaget.
‘Bös se weer in Mofert?’ zaet mien vrouw dan
trök.
Ouch haet ze waal èns gezag: ‘Doe höbs
good lege: ich bön neet oet Mofert!’
Piet van Friedje!
Piet van Friedje waas ‘ne Moferter vriegezèl.
Hae waas ‘ne zoon van Fried, dae klein van
stök waas. Nemes zag lank-eweg ‘Frie~dje’.
Ederein zag ‘Friedje’ mit korte –ie-. En det
terwiel de friet pas väöl later door Teun van
Pien en Wiel van Mat in Mofert oetgevónje
waerdje.
Piet woondje nao d’n oorlog – zien ajershoes
haw dao ‘n bóm gadj – oppe Diekestraot.
Naeve wo Broer van Cox noe woontj kós se
e stök in loupe: dao loog de noeadweuning
van Piet.
Zienen haof koom oet taenge d’n haof
van Piet Moeare (Piet van Joean) en Mrie
vanne Magere, mien opa en oma. Euvere
kukendraod haer waerdje euver ‘t waer en
veural euvere sjötterie gekaldj. Piet Moearen
en Piet van Friedje wore dao allebei mit hert
en zieël bie. Ich mèrkdje det bekans edere
zónjig inne hoeames.

Piet waas eine vanne mansluuj oet mien jeug
die altied ‘n heudje op hawwe. De meiste
manskaerels droge dorewaek patjse; ‘n hood
waas get veur sónjes. ‘n Deil mansluuj drogen
altied e heudje. Pietje Vrenkes waas d’r ouch
zónnen eine, en zie broor Fried. En Baer
Munnings.
Meh Piet van Friedje ouch. Zien ènsigste patsj
waas de sjötterspatsj.
Piet van Friedje waas ‘ne slummerik. Hae wis
beveurbeeldj waat ‘póppe-laer’ waas. Det
waas laer wo ‘ne póppemaeker ‘n póp van
kós make.
Wie pestoear Feron weer e keteer nuuedig
haw gadj óm oet te ligke det me Jezus es
veurbeeldj mós volge, want dae waas geleef
bie de luuj, wis Piet wie d’r Jezus in éí waord
kós vange. Ich huuer ‘t ‘m nag zègke:
‘Jezus waas ‘ne póppe-laere miens!’
En die Moferter snapdje det in daen tied.
Mien vrouw en ich lepen e paar jaor trök in
Amerika, in e dörpke langs de Coloradoreveer
neet hieël wied vanne Grand Canyon.
Piet van Friedje waas al jaore doead, zagte
die Moferter.
‘Kiek noe dao: Piet van Friedje!’
‘Ouch doe weer!’

Zitj ouch eure kop al vol mit miensen oet eur
jeug? Dae van mich mit tieje waal. Allemaol
Moferter: Lieënke vanne metselieër e zöster
van Seef van Pieër, Sjeng van Sjeng, Maan oet
‘t Huuske, Mrie van Piet van Enke, Truke van
Boumans. Mechel van Jantje.
En veural op vekansies kómme die miense
dich weer taenge. Löps se op ‘t Pruses,
innèns zuus se dao Wullem van Ties loupe, of
Hasjke, of Truuj oet Gendoeves. Doe wils die
luuj aanspraeke, meh dan inèns twiefels se
draan of die nag waal plat kalle. Of det zoea
is, probeers se meh neet oet. Mer euveral
op miene werreld kóm ich op die meneer
aaj Moferter taenge, mit de sjoonste aaj
name, ajere en jóngere doorein. Wullemke,
Funske, Harie van Sjarel, Trees van Teun
Maas, Koeabes van Kuuebeske, Mrieke vanne
Magere, Lange Bert, Sefke, Greet van Sef van
Sjeng.

Bie ‘t beeldj van Sint-Urbanus, de
petroeanhèlge vanne sjötterie, mós edere
zónjig ‘n kaes branje óngere hoeames. Ich
mós dökker, es mèsdeender, die kaes gaon
aanstaeke. Det waas ‘ne gansen toer, want
det waas ‘n kaes mit ‘n iezere ringske baove
drop. Dao waas e gaat in wo ‘t luntje altied te
kort oet stook. Kaese mit zoea ringsken-ein
dröppele neet en laote gei kaesevèt valle.
Mer aanmake: det waas e kunsstök.
Die ouge van die sjötters keke dich die kaes
aan: Piet Moeare, Piet van Friedje, Wullemke,
Baer Mans, Sjeng van Driekes, Mienes van
Sjeng, Sjaak van lange Bert.
Meh det vlemke pakdje dök zat neet.
Zwaegelkes hawwe die men waal inne
bóksetes óm det luntje aan dae stek weer
aan te make. Die hólpe dich, achter inne kèrk
aan nuuj aanstaekvuur.

‘Det is d’r!’
‘n Vrouwljestum reep van wieds: ‘Piiiet!’
‘Huuers se det! Die reup dem mit de goje
naam!’
‘Man, det is Ingels: Peeete!’
Dao drejdjen hae zich inèns nao die ropendje
stum: ‘Jeeaaa!’
‘Potdomme, dae haet zich Ingels gelieërd!’

Pierre Bakkes
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LimburgLab 2015
4
in het teken van samenwerking
Op 28 november 2015 was het zover: de derde editie van LimburgLab vond plaats in de
gemeente Sittard-Geleen. Deze manifestatie
heeft tot doel een duurzaam netwerk te creeren van maatschappelijke organisaties die
op allerlei themavlakken met elkaar, maar
ook met provincie, gemeenten, bedrijven
en instellingen samenwerken. LimburgLab
is hiermee een bruisend evenement waar
honderden bezoekers ervaringen opdoen
met een programma van verschillende verrassende workshops, voortkomend uit
niet-alledaagse samenwerkingsverbanden
tussen de maatschappelijke organisaties
die actief zijn in de hele provincie.

De gasten werden ontvangen in het prachtige Fortuna Sittard Stadion waar de voorzitter van de VKKL, Ben van Essen, de opening
deed en wethouder Léon Geilen en gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen het belang
van samenwerking benadrukten. Na deze
inspirerende woorden zong jeugd van de
Kunstbende een prachtig stuk. Vervolgens
was het tijd om aan de slag te gaan in de
labs. De thema’s van de labs liepen uiteen
van onveilige verkeerssituaties en wat men
daaraan kan doen tot nieuwe methoden
om vrijwilligers te werven. Van ‘hoe betrek
je jongeren bij je vereniging of wijk’ tot het
inzetten van L1 voor je eigen burgerinitiatief. De veelheid van labs zorgden voor een
uitgebreide uitwisseling tijdens de lunch.

Het spetterende optreden van de Urban
Dance Factory liet ook zien dat de jeugd een
prominente rol speelt tijdens LimburgLab.
Jongeren Netwerk Limburg maakte onderdeel uit van de kerngroep. Veel jongeren
bezochten Limburglab op deze zaterdagochtend. Ook vanuit de andere kerngroepleden,
de ANBO, de KBO, de VKKL en de Dienst
Kerk en Samenleving was ruimte gecreëerd
om te laten zien dat de jeugd van grote
waarde is voor Limburg. Iedereen kijkt
tevreden terug en er zijn zinvolle samenwerkingen aangegaan die ook op de langere
termijn hun vruchten gaan afwerpen.

Workshop uitgelicht: is uw organisatie jongerenproof?
De redactie had het voorrecht om de workshop van de samenwerkende jeugdorganisaties Scouting Limburg, Jong NL Limburg
en Jeugdwerk Limburg te mogen bijwonen. Tussen de zitkussens en brandende
kaarsen werden de deelnemers aan de
hand van een quiz aan de tand gevoeld in
hoeverre hun eigen (vrijwilligers)organisatie klaar is om met jeugd en jongeren
te werken. Het ging zowel om het werven,
alsook het inzetten van jonge vrijwilligers.
En dit leverde voor sommige deelnemers
verrassende nieuwe inzichten op! Een
voorbeeld van een quizvraag: Hoe gaat uw
organisatie om met de manier waarop

taken aan jongeren worden toegewezen?
Gaat u ervan uit dat jongeren de taken
gewoon uitvoeren die ze krijgen toegewezen? Of neemt u de jongeren mee in ‘het
verhaal’ van uw organisatie; wat vindt u
belangrijk waar de jonge vrijwilliger trots
op kan zijn? Investeert uw organisatie
daar tijd en energie in? Voor dorpsraden
en andere bewonersorganisaties kwamen
er veel bruikbare tips binnen. En ook voor
onze eigen organisatie. De VKKL werkt op
kantoor namelijk met studenten en stagiaires die vaak op vrijwillige basis aan de slag
gaan. Door een mailtje te sturen naar info@
jongnl.nl kunt u de hand-out van de quiz
opvragen.

Bruisende activiteiten in Einighausen:
Stichting ZiE! aan het woord
Alweer een jaar geleden ontvingen we tijden
de Algemene Leden Vergadering van de
VKKL 1000 omdat we het 100e lid waren.
Als startend initiatief geen verkeerd begin.
Vol ideeën en ambities gingen we van
start met een stichtingsbestuur van vier
personen. Hoe spannend was het om onze
eerste activiteit daadwerkelijk te starten.
Vol onzekerheden en met gezonde spanning brak de middag aan waarop we onze
inwoners hadden uitgenodigd voor een
creatieve verrassingsactiviteit. Wat een
opkomst! Ruim 30 inwoners namen deel
aan de activiteit en we hadden samen een
geweldig leuke middag. Naar aanleiding
van een verhaal over Van Gogh maakten we
met vetkrijt een boomtak met bloesem en
smeerden daar ecoline overheen. Met een
kartonnen passe-partout eromheen ging
iedereen met zijn eigen kunstwerk naar
huis. We waren tevreden!
Maandelijks volgde er een activiteit. Dit was
variërend van het bijwonen van de generale
repetitie van de basisschoolmusical van
groep 8 tot het binden van een ‘kroedwusj’
en een bijbehorende lezing hierover van het
IVN: onze drukst bezochte activiteit!
Nu, aan het einde van 2015 kijken we tevreden terug. Maar... we willen meer, meer in
de richting van ons doel:
ZiE! stelt zich tot doel dat inwoners, zo lang
als ze dat zelf willen, zo zelfstandig mogelijk
kunnen blijven wonen in een door henzelf
gekozen woonomgeving.

Mede dankzij het geld van de VKKL hebben
we onze activiteiten in 2015 vorm kunnen
geven. Bezoekers kregen iedere keer gratis
een kop koffie en noodzakelijke spullen
konden worden aangeschaft. Maar we
zijn zuinig, hergebruiken veel materialen
uit onze dagelijkse omgeving. Begin 2016
starten we met twee keer per maand samen
koken en eten. Dit wordt gestart met het
resterende geld van de VKKL.
We hebben nog dromen, we kunnen vooruit.
Stichting ZiE! (Zorg in Einighausen)

Kort nieuws:

Tegelen, Steyl en Belfeld
krijgen Wijkbus
In samenwerking met de bewoners van
Tegelen, Belfeld, Op de Hei en Steyl, het
nationaal Ouderenfonds en het Oranjefonds
hebben vrijwilligers in 2015 het initiatief genomen in de genoemde kernen een wijkbus
voor ouderen die onvoldoende mobiel zijn
te laten gaan rijden.
Op deze manier proberen de vrijwilligers
te voorkomen dat ouderen in een sociaal
isolement blijven of komen.
Dit initiatief heeft eind 2015 er toe geleid
dat er een stichting is opgericht en dat er actief acties zijn gestart om geld in te zamelen.
Kort voor de kerst werden de vrijwilligers
verrast door een donatie van 7 20.000 euro
van het Oranje Fonds. Dit bedrag zorgt er
mede voor dat ritprijzen van de bus laag
zullen worden. De bus is afkomstig van het
Ouderenfonds.

Op dinsdagmiddag 23 februari 2016
om 13.00 uur gaat “Uw Wijkbus” definitief
van start.
De onthulling van “Uw Wijkbus” zal op
een feestelijke wijze plaatsvinden op het
Glazenapplein in Tegelen waarvoor de
vrijwilligers, bewoners en sponsoren van
harte worden uitgenodigd.

Knooppunt ‘Zorgen voor
elkaar Limburg’ van start
Per 1 januari van dit jaar is het knooppunt
‘Zorgen voor elkaar Limburg’ van start
gegaan. Dit knooppunt is een initiatief van
de VKKL en opgericht naar aanleiding van
de – door de veranderende samenleving toenemende vragen op zorggebied. Taken
van het knooppunt zijn: het bieden van
praktische ondersteuning aan lokale initiatieven of bestaande zorgcollectieven, het
stimuleren van kennisuitwisseling tussen

de zorgcollectieven en belangenbehartiging
naar gemeenten en zorgverzekeraars.
Momenteel wordt er hard gewerkt aan de
inrichting. Wel kunnen we u alvast melden
dat de provincie het knooppunt financieel
mede mogelijk maakt en dat Esther Jacobs
namens ons team invulling zal geven aan dit
knooppunt. In de volgende krant komen we
uitgebreid terug op dit onderwerp.
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Gemeenschapshuizen
6
en dagopvang
Waarom is de Wmo voor gemeenschapshuizen interessant? Deze wet is erop
gericht dat iedereen mee kan doen.
Gemeenten zullen er dus op gaan inzetten
dat steeds meer mensen met een beperking meedoen in het dorp, en dus ook
in uw gemeenschapshuis. Hierbij wordt
nadrukkelijker gekeken naar de talenten
van mensen. Naar datgene wat iedereen
kan bijdragen aan de eigen omgeving. Is
uw accommodatie geschikt te maken voor
de dagopvang en zou er via het gemeenschapshuis ontmoeting kunnen plaatsvinden tussen mensen met en zonder een
geestelijke beperking? Wellicht zijn er
verenigingen binnen uw gemeenschapshuis die meer willen doen met deze groep?
Ook ouderen blijven steeds langer in de
eigen woning, dankzij allerlei vormen van
hulp aan huis en dankzij het steeds betere
aanbod in de eigen omgeving van diensten op het gebied van wonen, zorg en
welzijn. Dit geldt echter ook voor ouderen
die gezondheidsproblemen ontwikkelen
of die voorheen naar een verzorgingshuis
zouden gaan. Hoe betrek je deze mensen
bij (nieuwe) activiteiten in het gemeenschapshuis? Faciliteer je voldoende

om deze groepen iets te bieden? Is er
plek voor ontmoeting? Sta je open voor
dergelijke groepen? Staan de aanbieders
van activiteiten open voor deze groepen
mensen? Zijn je vrijwilligers kundig (genoeg) om met deze groepen mensen om
te gaan?
Wmo-scan
Met de invoering van de Wmo ontstaan
er tegelijkertijd vele mogelijkheden voor
gemeenschapshuizen. Spirato wil graag
met u kijken naar die mogelijkheden en
heeft daartoe een Wmo-scan ter beschikking. Met de Wmo-scan (ontwikkeld door
de landelijk samenwerkende dorpshuisorganisaties) kunnen we vaststellen in
hoeverre de gemeenschapsaccommodatie
nu al Wmo-proof is. In hoeverre worden er
nu al Wmo-taken uitgevoerd? We kijken
naar de fysieke toegankelijkheid, naar de
activiteiten en deelnemers, de rol van de
gemeenschapsaccommodatie als ketenpartner en de verhouding tussen gemeenschapsaccommodatie en gemeente. Daarnaast onderzoeken we welke ambities
de gemeenschapsaccommodatie heeft
wat betreft de uitvoering van de Wmo en
welke stappen er gezet kunnen worden

om deze ambities te realiseren. Van oudsher vervullen de meeste gemeenschapsaccommodaties al een rol in de eerste
doelstelling van de Wmo: “het bevorderen
van sociale samenhang, de mantelzorg,
het vrijwilligerswerk en de veiligheid en
leefbaarheid in de gemeente, alsmede
voorkomen en bestrijden van huiselijk
geweld”. De tweede doelstelling: “het
ondersteunen van de zelfredzaamheid
en de participatie van personen met een
beperking of met chronische, psychische
of psychosociale problemen, zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving.” biedt voor
veel accommodaties kansen. De derde
doelstelling gaat over specifieke opvang
en zal voor de meeste gemeenschapsaccommodaties minder relevant zijn.
De Wmo-scan maakt besturen van gemeenschapsaccommodaties bewust van
de kansen die de Wmo ze biedt. Daarnaast
is het ook een instrument dat binnen de
muren van het gemeentehuis de ogen kan
openen. Met goed geëquipeerde gemeenschapsaccommodaties heeft de gemeente
goud in handen voor een laagdrempelige
uitvoering van de nieuwe gekantelde
Wmo.

Informatiemarkt in De Hamar in Belfeld
De informatiebijeenkomst op
3 november jl. in De Hamar bood
besturen en beheerders van
gemeenschapsaccommodaties de
mogelijkheid om zich te laten informeren
over onder meer verzekeringen,
fondsenwerving, besparing op
energiekosten en het organiseren
van dagbesteding. De aanwezige
deskundigen op al deze verschillende
terreinen werden die avond dan
ook veelvuldig geraadpleegd. De
meeste belangstelling ging uit naar
de vertegenwoordiger van Koninklijke
Horeca Nederland. De discussie die aan
de tafel van de KHN ontstond, spitste
zich vooral toe op de beperkingen die
de gemeenschapshuizen ondervinden
als gevolg van de strenge regels rondom
paracommercie. Een interessante
discussie die zeer zeker in de nabije
toekomst een vervolg zal gaan krijgen.
Gelegenheid om als bestuurders met
elkaar in gesprek te gaan, was er
uiteraard ook en daar werd volop gebruik
van gemaakt. Aan de tafels ontstonden

geanimeerde gesprekken tussen de
verschillende bestuurders onderling
waarin ervaringen werden uitgewisseld

en vooral ook successen werden gedeeld.
Conclusie van de aanwezigen:
een zinvolle en inspirerende avond!

Samen bouwen aan LimBurgerschap…
VKKL in 2016
We zitten alweer even in 2016. De kerstboom is de kamer uit en het feestgedruis van carnaval galmt nog na. Een mooi moment om
even te kijken naar de speerpunten van de VKKL voor dit jaar. Het belooft in ieder geval een jaar te worden waarin we starten met
een aantal nieuwe zaken, maar ook de huidige activiteiten voortzetten en versterken.

Een nieuw meerjarenbeleidsplan
In 2015 heeft de Wetenschapswinkel van
de Wageningen Universiteit in opdracht
van de VKKL een onderzoek uitgevoerd
naar de ondersteuningsbehoeften van
burgerinitiatieven in Limburg en hoe de
VKKL zo goed mogelijk op deze behoeften
kan inspelen. Een creatieve sessie,
onderdeel van onderzoek, heeft ons
afgelopen december veel verrassende
inzichten opgeleverd zoals op de foto’s op
deze pagina te zien is. Het rapport verschijnt
binnenkort op onze website en biedt veel
input en inspiratie voor de toekomst van
onze vereniging. Zo gaan we in 2016 aan
slag met een nieuw meerjarenbeleidsplan
voor de periode van 2017 - 2020. Uw
input is hierbij heel belangrijk. Samen
met u bepalen we de trends voor de
komende jaren en bekijken we waar
uw behoeften liggen op het gebied van
ondersteuning en kennisdeling. Verwacht
dus op korte termijn een uitnodiging in uw
e-mailbox om deel te nemen aan diverse
brainstormbijeenkomsten of andere
manieren die ons input geven. Wordt
vervolgd!
Projecten en Activiteiten in 2016
Ook in 2016 zijn we weer volop aan de
slag. Zo volgen we nieuwe ontwikkelingen
en spelen we in op thema’s die voor
bewonersorganisaties, dorpen en wijken
interessant en relevant zijn. Een korte
opsomming waar in 2016 onder andere
aan gewerkt wordt:
• Vernieuwing methodiek ‘Maken van een
Dorpsontwikkelingsplan’
• Methodiekontwikkeling verbinden buurt
en gemeenschapshuis (Spirato)
• Begeleiding dorpsontwikkelingsplan
Middelaar
• Begeleiding wijkteams gemeente
Brunssum
• Inzet crowdfunding en –sourcing
bij dorpsontwikkeling en
bewonersinitiatieven
• Steunpunt Netwerk Duurzame Dorpen
uitbouwen: dorpen en wijken adviseren
op gebied van duurzaamheid
• Ondersteuning verlenen aan
vervoersinitiatieven
• Organiseren van diverse thema- en
inspiratiebijeenkomsten
• Organiseren van het Limburgs
PlattelandsParlement 2016

VKKL begeeft zich ook in de stedelijke omgeving
Sinds 2003 ondersteunen we dorpen en
van onze zijde en lopen er gesprekken
plattelandskernen bij het vormgeven van
met meerdere stedelijke gebieden.
hun leefbaarheidsagenda. Daarnaast
Ondanks dat er wel degelijk verschillen
merken we dat wijken en buurten ons
zijn tussen de stad en het platteland,
steeds meer weten te vinden voor
denk maar aan sociale samenhang,
vragen op het gebied van ondersteuning
zijn er ook veel overeenkomsten:
en kennisdeling. Dit jaar kunnen
buurtmoestuinen, eetpunten, gedeeld
onder andere buurten in Brunssum en
vervoer, toekomstbestendigheid van
Maastricht rekenen op een bijdrage
gemeenschapshuizen, etc.
Intensieve samenwerking VKKL, Spirato en Knooppunt Zorgen Voor Elkaar Limburg
en ook wordt er gewerkt aan een nieuwe
In 2016 zijn we van start gegaan met het
website. Alles met als doel om nog beter
nieuwe Knooppunt Zorg, zoals elders in deze
op kennisontwikkeling en kennisdeling
Krant te lezen is. Eerder al, in 2012, is vanuit
in te kunnen zetten. Daarnaast zal een
de VKKL het steunpunt voor Limburgse
intensieve samenwerking ook zichtbaar
gemeenschapshuizen, Spirato, opgericht.
zijn in de ondersteuning; vragen over
bijvoorbeeld de geschiktheid van
Dit jaar zetten we sterk in op intensieve
gemeenschapsaccommodaties voor mensen
samenwerking tussen deze organisaties.
die minder mobiel zijn, of extra zorg nodig
Dit komt onder andere tot uiting in een
hebben, raken al snel de kerntaken van
nieuwe gezamenlijke digitale nieuwsbrief,
zowel VKKL, Spirato alsook het Knooppunt.
gezamenlijke inspiratiebijeenkomsten

De VKKL is er voor U!
Ook in 2016 zetten we ons graag in om u te
helpen bij het aanleveren van kennis en u
te ondersteunen of adviseren bij uw vragen.
Als uw vereniging, stichting, gemeente of
bewonersinitiatief lid wordt dan levert dit
extra voordelen op. Zo kunt u altijd rekenen
op onze ondersteuning, ontvangt u vier keer
per jaar de Kleine Kernen Krant en kunt u
gratis deelnemen aan onze bijeenkomsten
en activiteiten.

Wilt u meer weten over dit lidmaatschap?
Kijk dan op onze website: www.vkkl.nl
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Limburg en leerlingenkrimp
In Limburg hebben we te maken met een
sterke leerlingendaling. Het basisonderwijs
heeft daar ruime ervaring mee en heeft op
de meeste plaatsen adequate maatregelen
getroffen voor het behoud van het onderwijs. Nu is de krimp ook al in het voortgezet
onderwijs nadrukkelijk voelbaar. Jammer
genoeg blijkt nog steeds dat een gebrekkige of onvoldoende dialoog en communicatie tussen ouders, dorpsbewoners, schoolbestuur en gemeente constructieve en
creatieve oplossingen in de weg te staan.
Te weinig vinden we nog een gezamenlijk
draagvlak en een eenduidige visie richting
de stip aan de horizon. Regelmatig worden
we als Vereniging Kleine Kernen gevraagd
om mee te helpen. Soms zelfs om als belangenbehartiger en zelfs ook als scheidsrechter bij meningsverschillen op te treden.
Dat is niet zo gemakkelijk en als vereniging
proberen we vooral mee te helpen om de
dialoog op gang te houden en stimuleren
we samenwerking door in te zetten op de
overeenkomsten tussen belanghebbenden
om van daaruit naar gezamenlijk draagvlak
te komen.
Inmiddels is er ook landelijk steeds meer
aandacht voor de daling van het aantal
leerlingen in het primair en voortgezet
onderwijs en wat dat kan betekenen voor
het aanbod van onderwijs op het platteland. Hiervoor kunnen samenwerkende
schoolbesturen, ondersteund door de
gemeente een aanvraag indienen om voor
een projectsubsidie van 7 80.000,- in aanmerking te komen.
Onder leiding van een extern proces
begeleider wordt gewerkt aan het tot stand
brengen van de samenwerking tussen
schoolbesturen, gemeenten en andere
belanghebbenden. Die samenwerking

moet leiden tot een toekomstbestendig
onderwijsaanbod in de betreffende regio.
Een regionale procesbegeleider werkt voor
het hele gebied, ongeacht of alle schoolbesturen in de regio als mede-aanvrager
optreden. In de regio Noord-Limburg
is nu de eerste aanvraag gehonoreerd
en zijn Prisma/ Bouwens van der Boije
college, SPO Venray / Raayland College en
DynamiekScholengroep/ Dendron College
en Citaverde College samenwerkings
partners. Deze samenwerking moet
ervoor gaan zorgen dat er een doorlopend
schoolaanbod ontstaat in de regio (van PO
naar VO naar MBO/HBO) dat aansluit op de
wensen vanuit de omgeving en de arbeidsmarkt. Ook het bundelen van krachten op
het gebied van personeelsbeleid is hierbij
van belang, omdat op termijn een tekort
aan leraren zal ontstaan. Goed onderwijsaanbod dat aansluit op de arbeidsmarkt
kan echter niet alleen gerealiseerd worden
door de schoolbesturen. De kracht van de
omgeving moet optimaal benut worden.
Voor bedrijven (bv techniek en groen
sector), betrokken gemeenten en de inwoners van de dorpen is hierin een belangrijk
rol weggelegd. De VKKL wordt hierbij
gevraagd haar kennis en netwerk in te zetten om vanuit veel cijfers en informatie een
gezamenlijk startpunt te bepalen. Uiteindelijk willen we dat leerlingen en toekomstige
leerlingen door deze samenwerking nog
bewuster worden van het gegeven dat er
een goed aanbod van onderwijs in de regio
is en dat er ook voldoende kansen zijn om
met de verworven kennis in de eigen regio
aangenaam te leven, te wonen en passend
werk te vinden.
Jan Jenneskens, Bestuurslid VKKL

Uitslag lezersenquête
Kleine Kernen Krant
In het voorjaar van 2015 vroegen wij u
als lezer naar uw mening over de Kleine
KernenKrant en de verspreiding daarvan.
Uit is deze enquête blijkt dat u de krant
waardeert. De uitgebreide achtergrond
informatie wordt als zeer positief ervaren.
Wel kan er nog wat veranderen aan de
verspreiding van de krant. Zo geeft een
gedeelte aan de Krant ook - of alleen
- digitaal te willen ontvangen zodat u

De uitgave van de Kleine Kernen Krant is mede
mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg.

deze eenvoudig binnen uw netwerk kunt
verspreiden.
Tot slot geeft u aan dat de krant niet altijd
actueel is. Dit komt doordat de krant
slecht vier maal per jaar uitkomt. Aan
vullend op de krant zou een nieuwsbrief
goed kunnen werken. De VKKL waardeert
uw bijdrage en neemt de aanbevelingen
mee in haar communicatieplan.

Volg de VKKL
Facebook: verenigingkleinekernenlimburg
Twitter: @vkklimburg #vkkl

Agenda VKKL 2016
23 maart
Inspiratiebijeenkomst VKKL / Spirato
12 oktober
Algemene ledenvergadering VKKL
Inspiratiebijeenkomst VKKL / Spirato
26 november
Plattelandsparlement
Kijk voor meer informatie op www.vkkl.nl
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