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Woensdag 15 mei is door de VKKL de
eerste inspiratie bijeenkomst getiteld
‘inspiratie uit de regio’ gehouden in het gemeenschapshuis de Nassaurie te Grathem.
De VKKL wil met deze nieuwe formule
verbinding en kennisuitwisseling tussen
dorpen op regionaal niveau creëren. Een
benadering die door de vele aanwezigen,
waaronder leden van dorpsorganisaties,
lokale bestuurders en welzijnsprofessionals uit heel Midden Limburg, goed werd
ontvangen. Kansen liggen bij het verbinden en faciliteren van deze doe-het-zelf
beweging. Met andere woorden, doe-het-

samen! In zogenaamde inspiratiesessies
werden daarom inspirerende voorbeelden
geëtaleerd en werden de aanwezigen uitgenodigd hun eigen inspiratie te delen.
‘De terugtredende overheid zoekt naar
manieren om burgers te activeren om zelf
verantwoordelijkheid te nemen voor de
leefbaarheid van het dorp, maar ziet vaak
niet dat er op dit gebied al ontzettend veel
gebeurt.’ Met deze woorden zet voorzitter
Ben van Essen de toon. Een inspirerende
bijeenkomst volgt.

- vervolg op pagina 2 -
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- vervolg van pagina 1 Aanwezigen konden deelnemen aan
zogenaamde inspiratiesessies, waarin
inspirerende voorbeelden aan het licht
werden gebracht, verwoord door de
initiatiefnemers zelf.
Sessie 1: Zorg in eigen dorp
Uit inventarisatie van VKKL blijkt dat er
steeds meer dorpen in Limburg zelf aan
de slag gaan met het creëren van zorg- en
welzijnsvoorzieningen in verschillende
vormen. Jos Heijen en Frits Knoops uit
Koningsbosch spraken eerder al over hun
plannen op het PlattelandsParlement.
Inmiddels kunnen zij met een bijdrage van
Provincie Limburg aan de slag gaan met de
pilot. Een zorgcoördinator zal onder regie
van het dorp zorgvragen en zorgaanbod bij
elkaar brengen. Hieronder zullen ook lichte
zorg en hulpvragen worden opgepakt door
de inwoners zelf.
Sessie 2: Dorpsaccomodatieplan
Is het verdwijnen van een dorpshuis een
probleem voor het dorp of voor het bestuur?
Krimp, ontgroening en overheidsbezuinigingen
leggen een grote druk op het voorzieningenniveau in een dorp. Koninglust en Beringen
pionieren daarom op dit moment met een
Dorps Accommodatieplan: een integrale
visie op voorzieningen in het dorp. Betoogt
wordt dat het hele dorp verantwoordelijk is
en dat samenwerking en overleg noodzakelijk is om te komen tot een passend aanbod.
Dorpshuizen in de gemeente Leudal pakken
dit op door een gemeente breed overleg te
initiëren. [meer hierover op pagina 5]

Sessie 3: Meer vrijwilligers in korte tijd
De moderne vrijwilliger is niet meer hetzelfde
als de vrijwilliger van vroeger. Het vinden
van vrijwilligers is een uitdaging waar veel
organisaties mee worstelen. Ron van Bekeron
van Huis voor de Sport gaf uitleg over de
succesformule ‘Meer Vrijwilligers in Korte
Tijd’, een wervingsmethode die zich richt
op het benutten van de capaciteiten en
mogelijkheden van leden. Annemie Geelen
en Ger Martens van stichting Zwembad de
Bercken in Reuver vertelden over hoe ze met
de werkwijze aan de slag zijn gegaan.

De vierde sessie had geen agenda en bood
aanwezigen de ruimte om het gesprek aan
te gaan met elkaar en bestuurders van
VKKL. Ook waren er korte inspirerende
pitches van Marc van Ooijen van PSW
over de participatie van mensen met een
beperking en van Jan Jenneskens, bestuurslid van VKKL, over de toekomst van de
school in een krimpgebied.
[terug te lezen op pagina 8]
De VKKL kijkt terug op een geslaagde bijeenkomst die naar meer smaakt.

De volgende ‘Inspiratie uit de regio’
bijeenkomst is op 11 september
in Zuid-Limburg. Noord-Limburg volgt
in het voorjaar van 2014.

Inspiratie uit de regio werd mede mogelijk gemaakt door:

Burgerschap in Krimpregio’s
Pilotfase afgerond
In opdracht van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken voerde de Landelijke
Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) in
2012 en 2013 het project ‘Burgerschap in
Krimregio’s’ uit in samenwerking met vier
provinciale VKK’s. Doelen van het project
zijn: kennis vergroten bij dorpsbewoners
over demografische ontwikkelingen,
inzicht bij dorpsbewoners vergroten over
de gevolgen van krimp op de leefbaarheid,
dorpsbewoners activeren om samen met
buurdorpen te werken aan oplossingen,
vrijwilligers opleiden die procesbegeleiding in de dorpen op zich nemen en
inzicht werven in de succes- en faalfactoren bij bovenvermelde processen.

Provinciale subsidie
ook voor de komende 2 jaar
Het Limburgs Parlement is 28 maart
akkoord gegaan met het beleidskader
maatschappelijke organisaties voor de
periode 2014-2016. Dit nieuwe kader is in
samenspraak met alle maatschappelijke
organisaties waaronder de VKKL tot stand
gekomen. Op een interactieve wijze is
gesproken met de organisaties, met als
doel te komen tot een gedragen kader
dat de continuïteit van maatschappelijke
organisaties waarborgt en hen tevens de
ruimte biedt om na te denken over hun
verdere toekomst. Als VKKL gaan wij voor
1 juli dan ook een aanvraag doen voor erkenning als maatschappelijke organisatie
en dienen we ons meerjarenbeleidsplan in.
Samenwerken met andere organisaties zal
de komende jaren steeds meer aandacht
krijgen. Als VKKL hebben wij dat ook in
achterliggende periode al met succes
gedaan.

Spirato verwelkomt nieuwe leden.
Alle gemeenschapsaccommodaties in de
gemeente Peel en Maas zijn met ingang
van juni 2013 lid van de vereniging Spirato.
De gemeente Peel en Maas ondersteunt
de doelstellingen van Spirato en faciliteert
om die reden dan ook het lidmaatschap
van de accommodaties.
Samen met de beide regioadviseurs in de
gemeente Peel en Maas zal Spirato in dit
najaar een eerste bijeenkomst van alle
besturen/beheerders organiseren.

De Vereniging Kleine Kernen Limburg
(VKKL) begeleidde in het kader van dit
project zes Limburgse dorpen:
Grevenbicht, Obbicht, Koningslust, Lomm,
Vilt en Ittervoort. Daarbij werd ook samengewerkt met Huis voor de Sport en KNHM.
Als afsluiting van de Limburgse pilot
organiseerde de VKKL op 18 juni een
uitwisselingsavond voor de pilotdorpen,
de procesbegeleiders en overige geïnteresseerden. Tijdens de avond stond het
delen van ervaringen en vragen met
betrekking tot het proces en de huidige
stand van zaken in de dorpen centraal.

Kort nieuws

Dorpsplan Grathem
Onlangs heeft de dorpsraad Grathem een
mooie publieksversie van hun Dorpsontwikkelingsplan (DOP) gepresenteerd. In de
flyer staan de hoofdpunten van het DOP
kort beschreven en wordt nog eens stilgestaan bij de functie van dit plan. Ook worden de eerste resultaten gepresenteerd.
Het volledige Dorpsontwikkelingsplan is te
downloaden via www.dorpsraadgrathem.
nl via het menu werkgroep/dorpsplan.

Goede doelen week
In steeds meer dorpen worden de landelijke collectes gebundeld in een ‘Goede
doelen week’, waarbij eenmalig voor alle
landelijke fondsen gecollecteerd wordt.
Het mes snijdt aan twee kanten: er zijn
minder (vaak) vrijwilligers nodig om de
rondes langs de huizen te doen en de mensen krijgen niet iedere week een andere
collecte aan de deur. In sommige gevallen is de opbrengst ook nog groter dan
voorheen.

Daarnaast bespraken we ook wat we
andere dorpen mee kunnen geven als ze
een vergelijkbaar proces starten.
Voor dorpen die geïnteresseerd zijn in de
methodiek en/of gebruik willen maken van
ondersteuning van door de VKKL getrainde
procesbegeleiders, is meer informatie
verkrijgbaar via het secretariaat van VKKL.
Tijdens de landelijke evaluatie op 12 april
is een boekje met de resultaten van dit
project gepresenteerd.
Deze is te downloaden via www.vkkl.nl.

VKKL viert feest!
Er is er een jarig, hoera, hoera..
en dat zijn wij!

In 2003 werd de Vereniging kleine Kernen
Limburg opgericht. Een vereniging die in
10 jaar tijd van 20 tot 97 leden uitgroeide,
door de Provincie erkend werd als
maatschappelijke organisatie, zuster
organisatie Spirato ter wereld bracht en
in Limburg inmiddels gespreksleider is
rondom plattelandsontwikkeling en actief
burgerschap. Kortom, het heeft heel wat
te weeg gebracht!
Wie jarig is trakteert natuurlijk.
Daarom organiseren wij een jubileumbijeenkomst voor al onze leden, partners
en relaties op vrijdag 25 oktober.
Specifieke informatie over tijden, locatie
en programma volgen in de vorm van een
persoonlijke uitnodiging.

Dorpsvernieuwingsprijs 2013
Maar liefst twee Limburgse dorpen zijn
genomineerd voor de Nederlandse Dorpsvernieuwingsprijs. Merselo (gemeente
Venray) en Kronenberg (gemeente Horst
aan de Maas) zijn samen met nog zes
andere dorpen in Nederland door een landelijke jury geselecteerd. De Nederlandse
Dorpsvernieuwingsprijs is een tweejaarlijkse prijs voor dorpen die innovatieve
activiteiten en initiatieven ontplooien die
bijdragen aan een goed leefklimaat.
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Dorpenmonitor 2013

4 Verschillen tussen dorpen nemen toe

De leefsituatie van 5,3 miljoen dorpsbewoners wordt al enige jaren door het
Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) in
beeld gebracht en regelmatig gepubliceerd
in de Dorpenmonitor. De publicatie van dit
jaar zorgde voor veel ophef. De verschillen
tussen de dorpen nemen toe. De afgelegen
dorpen doen het minder goed dan dorpen
dichtbij de stad. Bewoners in die dorpen
hebben een lager opleidingsniveau,
kleinere banen en een lager besteedbaar
inkomen. Ook zijn ze vaker werkloos.
Daardoor hebben bewoners van afgelegen
dorpen vaker te maken met armoede en
sociale uitsluiting. Moet het beeld van
dorpen waar de sociale cohesie groot is en
waar burenhulp en verenigingsleven nog
volop aanwezig zijn dan worden bijgesteld?
Lager opleidingsniveau
Volgens de Dorpenmonitor van het Sociaal
Cultureel Planbureau (SCP) presteren
kinderen in dorpen op de basisschool beter
dan hun leeftijdsgenootjes in de stad.
Ze krijgen daarom vaker het advies om naar
de havo of het vwo te gaan, maar doen dat
vaak niet. De onderzoekers denken dat
dat te wijten is aan ‘een weinig ambitieuze
mentaliteit van henzelf en hun ouders.’
Maar daarnaast zijn er praktische belemmeringen. Op het platteland zijn veel meer
vmbo-scholen en om naar de havo of het
vwo te gaan, moeten plattelandskinderen
vaak ver reizen. Daardoor is het opleidingsniveau lager naarmate de dorpen kleiner
en verder afgelegen zijn. Bovendien wordt
dit gemiddelde beïnvloed door kansrijke
jongeren die de dorpen verlaten en voor
opleiding en werk naar de steden trekken.

Krimp is vooral plattelandsprobleem
De bevolkingskrimp speelt in de afgelegen
dorpen en versterkt het lage opleidingsniveau en de sociale problemen van
werkloosheid en armoede. Dorpen in de
krimpregio’s zien hun woningaanbod en
voorzieningenniveau verder verschralen.
Limburg kent weinig afgelegen dorpen.
Deze zijn vooral te vinden in NoordNederland en Zeeland. Maar de regio
Zuid-Limburg heeft wel te maken met
bevolkingskrimp. De aandacht van de bevolkingskrimp richt zich hier nu met name
op de grote steden waar de krimp duidelijk
zichtbaar is in de leegstand van woningen.
De dorpenmonitor laat zien dat je niet alleen
moet blindstaren op de krimpproblemen
in de steden. Ook de situatie van de kleine
kernen vraagt om een samenhangende aanpak. De VKKL is vorig jaar gestart met dorpsgesprekken waarin bewoners verkennen
wat de gevolgen zijn van bevolkingskrimp
en samen plannen maken waarmee ingespeeld wordt op die effecten.
Vitaliteit dorpen blijft groot
De verschillen tussen dorpen nemen toe
volgens de Dorpenmonitor. De afgelegen
dorpen hebben weliswaar grotere sociale
problemen, maar beschikken veelal over
een bijzonder mooie landschappelijke
ligging, waardoor het leven er beter is dan
in dorpen met een minder mooie ligging.
De inwoners van afgelegen dorpen ervaren
weinig overlast en de lokale gemeenschap
floreert. Dorpsbewoners van alle dorpen
hebben meer en prettiger contact met
dorpsgenoten dan stedelingen. Dit contact
speelt zich af in sportverenigingen, basis-

scholen en buurthuizen. Dorpsbewoners
zijn niet vaker lid van een vereniging voor
vrijetijdsbesteding, maar doen wel meer
vrijwilligerswerk en zetten zich vaker in
voor de leefbaarheid van hun buurt.
Dorpsmonitor prikt door mythe van
zorgzame dorpen
Opvallend is dat uit de dorpsmonitor blijkt
dat dorpsbewoners hun buren niet vaker
helpen dan de stedelingen en dat ze zich
even vaak geïsoleerd voelen. Ook in dorpen
is een moderne vorm van burenrelaties
ontstaan. Daarbij draait het om de balans
tussen afstand en nabijheid. Niet te dichtbij om conflicten te voorkomen, maar ook
niet teveel op afstand, want praktische
hulp kan van pas komen, zeker in geval van
nood. Voor zowel de stad als het dorp geldt
dat buren zich liever niet teveel bemoeien
met elkaar, maar wel graag een minimale
hoeveelheid contact willen behouden.
De condities voor modern en prettig
‘noaberschap’ zijn dan aanwezig en mensen zijn bereid om te helpen als er
een beroep op hen wordt gedaan
(Jager-Vreugdenhil, Nederland Participatieland, 2012). Via vrijwilligersorganisaties
zoals de Zonnebloem, ouderenbond en
dorpsbelangengroepen zijn er in dorpen
meer vrijwilligers actief dan in de steden.
In georganiseerd verband zijn dorpelingen
dus wel zorgzamer. Dankzij dit vrijwilligerswerk blijven burenrelaties modern: licht
ondersteunend, maar op gepaste afstand.
Maar stad en platteland gaan steeds meer
op elkaar lijken met leefstijlen en zorgzame
burgers.

Gemeenschapshuizen
Leudal in beeld
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Er is een jaarlijks exploitatietekort dat tot
nu toe door de gemeente wordt gedekt.
Het contract met de brouwer loopt volgend
jaar af en men zou heel graag, eventueel
samen met andere gemeenschapshuizen,
zoeken naar een mogelijkheid van besparingen. De gemeente heeft aangekondigd
het pand van de stichting te willen
overnemen, maar de stichting wil de
consequenties daarvan graag eerst goed
kunnen inschatten.
De thema’s die voor de Roffert actueel
zijn: gezamenlijk inkoop, energiebesparing en vrijwilligerswerving.

De gemeente Leudal heeft de besturen
van de gemeenschapshuizen laten weten
het accommodatiebeleid te herzien. In grote
lijnen komt het er op neer dat de gemeentelijke (exploitatie)subsidie gefaseerd zal
worden afgebouwd tot nihil in 2016.
Een kennismakingsrondje langs de
gemeenschapshuizen leverde, naast een
prettig gesprek, een inventarisatie op van
de vraagstukken waarvoor de besturen
zich op dit moment gesteld zien.
Spirato bezocht onder andere de volgende
gemeenschapshuizen:
CC De Mortel in Ittervoort
De gemeente Leudal heeft besloten het
exploitatietekort van CC De Mortel in één
keer weg te strepen. Daar verbindt de gemeente echter wel de voorwaarde aan dat
de verenigingen akkoord gaan. Ten tijde
van de nieuwbouw in 1992 hebben
verenigingen namelijk wat geld ingebracht.
Dat geld is omgezet in een lening, omdat
men oorspronkelijk dacht dat de exploitatie
van het gemeenschapshuis geld zou gaan
opleveren. Nu er echter jaarlijks een tekort
is, stelt de gemeente als eis voor het
wegstrepen van het exploitatietekort dat
de verenigingen instemmen met het feit
dat zij het geleende geld niet terug zullen
krijgen. Diezelfde avond nog zal deze
voorwaarde worden besproken met de
verenigingen.
Reeds vele jaren vraagt het bestuur van
CC De Mortel teruggave energiebelasting
aan. Dat levert hen jaarlijks een aanzienlijke besparing op.

De thema’s die voor CC De Mortel actueel
zijn: energiebesparing en duurzaamheid,
exploitatie en gezamenlijke inkoop.
De Roffert in Buggenum
Buggenum telt 960 inwoners. De school
telt momenteel 70 tot 80 leerlingen.
Er wordt niet of nauwelijks gebouwd voor
starters, zodat jongeren noodgedwongen
het dorp verlaten.
Het gemeenschapshuis is eigendom van
de Stichting (opgericht in 1970).
Het betreft een oud nonnenklooster dat
in 2003 is uitgebreid met een grote zaal.
Eén ruimte is permanent verhuurd aan het
parochiebestuur, de sportzaal wordt overdag gebruikt door de school, op de eerste
etage is een woonappartement dat ook
daadwerkelijk verhuurd wordt en de zolder
is in gebruik bij de heemkundekring.
Er is 1 fulltime en 1 parttime beheerder.
Op eigen initiatief is onlangs een oefenruimte voor bandjes ingericht, compleet
met geluidsinstallatie en drumstel.
De energiekosten zijn erg hoog als gevolg
van de slechte isolatie van het gebouw.

De Ellenhof in Ell
De projectgroep van de nieuw te bouwen
multifunctionele accommodatie De Ellenhof
te Ell bestaat uit de voorzitter en de secretaris van de dorpsraad, de voorzitter van
de fanfare en van de groep Eerste Kien.
Er is inmiddels een plan van eisen gemaakt
en er vinden regelmatig projectvergaderingen plaats. De nieuwbouw vindt plaats
bij en in het huidige bankgebouw. De Rabobank krijgt een spreekruimte in de nieuwe
MFA. De Ellenhof wordt bijna volledig gerund
door vrijwilligers en dat blijft ook in het
nieuwe gebouw zo. Men zou het op prijs
stellen om een vast aanspreekpunt bij de
gemeente te hebben.

De thema’s die voor de Ellenhof actueel
zijn: omgang met paracommercie,
ondersteuning bij fondsenwerving en
wetgeving omtrent een rokersruimte.
Het valt op dat onder de verschillende besturen, veelal de zelfde vraagstukken spelen.
Een aanleiding voor een verdere samenwerking? Vrijwel alle besturen zijn in ieder
geval voorstander van het instellen van een
gemeente breed overlegplatform waarvoor
Spirato een eerste aanzet zal geven.

Oranje Fonds steunt Spirato
In 2013 ontvangt Spirato opnieuw een bijdrage van € 20.000 van het Oranje Fonds.
Het bestuur van de vereniging Spirato en
alle aangesloten gemeenschapsaccommodaties zijn uiteraard zeer ingenomen met
de royale steun van het Oranje Fonds.

Het bestuur heeft het fonds haar dank
overgebracht en laten weten dat haar
bijdrage goed besteed zal worden.

Door Harry Hendrix
van Dorpsraad Molenhoek
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en trekken is vermoeiend en levert bovendien weinig op. Dat leidt tot teleurstellingen
en afhaken van sommige leden.

Portret
van een kleine kern…
Molenhoek pakt aan!
Wonen in het groen
Molenhoek is het meest noordelijke dorp
van Limburg en maakt deel uit van de gemeente Mook en Middelaar. De bijna 4.000
inwoners wonen dicht op elkaar in een
gebied van amper één vierkante kilometer.
Hun grote ‘publieke tuin’ is van allure: het
lieflijke Lierdal, Jachtslot de Mookerheide,
de uiterwaarden en de golvende heidelandschappen van Mulderskop en Mookerhei.
De ‘grote stad’ Nijmegen ligt op amper acht
kilometer en is per fiets snel bereikbaar.
Het opleidingsniveau, de inkomens en de
huizenprijzen zijn er hoog.
Raadpleging
Molenhoekers hebben eigenlijk niet zoveel
met Limburg. Echte autochtone Limburgers
wonen er nog maar weinig. Ze werken,
winkelen, gaan uit en snuiven cultuur op in
Nijmegen.
De gemeenteraad besluit enkele jaren
geleden dat fuseren met Gennep en Bergen
de beste oplossing is voor de leefbaarheid.
Maar vinden Molenhoekers dat ook?
De pas opgerichte Dorpsraad wil dat weten
en organiseert daarom een raadpleging,

tegelijk met de Tweede Kamerverkiezingen.
Een overduidelijke afwijzing van de voorgenomen herindeling is het resultaat. Als er
al gefuseerd moet worden, dan liever met
het Gelderse Heumen/Malden, zo vindt een
ruime meerderheid. De politieke machthebbers zijn ‘not amused’. Omdat ook de
gemeente Bergen niet staat te springen
om een fusie met Gennep en Mook, blaast
minister Donner die af. De daarop volgende
(uitgestelde) gemeenteraadsverkiezingen
leiden tot andere machthebbers met een
meer noordwaartse oriëntatie.
Trekpaarden
Door de raadpleging en de publiciteit eromheen staat de jonge Dorpsraad meteen
goed op de kaart. Maar ze wil meer. Ze wil
laten zien dat zij iets kan betekenen voor
‘haar’ inwoners. Plannen maken, klachten en
wensen van burgers ‘overnemen’ en dan zelf
aan de slag met B&W, gemeenteraad en
ambtenaren. Dat gaat niet vanzelf en soepel.
Het is trekken en zwoegen. En ambtenaren
staan niet te wachten op plannen, klachten
en wensen die extra tijd en geld kosten en
bovendien hun routine verstoren. Het zeulen

Het roer om
Het roer moet om constateren we. En het
gaat om. Minder trekken en zeulen, meer
inspireren en enthousiasmeren, minder
problematiseren en meer koersen op kansen.
En vooral meer activeren en slapende ideeën
en krachten wakker kussen. Het gezicht niet
meer naar het gemeentehuis, maar naar de
inwoners. Samen met de burgers de kar
trekken.
Het Wmo-dogma van ‘zelfredzaamheid’
wordt omgebogen naar ‘samenredzaamheid’. We willen meer aansluiten bij signalen
en ideeën van dorpsgenoten. En hen vooral
stimuleren om zelf aan de slag te gaan.
Op onze steun kunnen ze daarbij rekenen.
Leefbaarheid is immers een zaak van iedereen. Zelfs van kinderen. Voor de kinderen
van de hoogste groepen van de basisschool
organiseren we begin 2012 een opstelwedstrijd onder het motto ‘wat gaat goed
en wat kan beter in Molenhoek’. Bijna 100
vaak ontroerende opstellen met creatieve
en enthousiaste verhalen en soms fantastische voorstellen zijn het resultaat.
Het illustreert hoe mensen, in dit geval
kinderen, in beweging te krijgen zijn als ze
zelf een eigen inbreng mogen hebben. Zie
www.dorpsraadmolenhoek.nl, ‘verslag opstelwedstrijd’ onder de knop ‘publicaties’.
‘Molenhoek pakt aan’
Het roer gaat echt om wanneer we eind 2012
alle Molenhoekers oproepen om plannen
in te dienen voor meer leefbaarheid. Voorwaarde is dat ze zelf ook de handen uit de
mouwen steken. ‘Molenhoek pakt aan’ is
het motto. Die oproep is niet aan dovemansoren gericht. Er komen acht mooie en creatieve plannen binnen. In december 2012
presenteren de indieners die plannen in een
goed gevuld ‘Dorpscafé’. Molenhoekers
kunnen ter plekke of via internet hun stem
uitbrengen. 127 Molenhoekers doen dat.
Ook gaat een jury onder leiding van de
burgemeester aan de slag om de projecten
te beoordelen.
In een tweede, weer goed gevuld, ‘Dorpscafé’ in januari wordt de uitslag van de
stemming bekend gemaakt, presenteert
de burgemeester het juryrapport en geeft
de Dorpsraad haar finaal oordeel en deelt
mooie stimuleringsprijzen uit.

Samen ondernemen
De plannen
De plannen die zijn ingediend vindt u op
www.dorpsraadmolenhoek.nl onder de
knop ‘activiteiten’, ‘Molenhoek pakt aan’.
Enkele van die plannen zijn al uitgevoerd.
Zo hangen er nu 100 bijenhotels verspreid
over heel Molenhoek. En vlakbij het station
is zelfs een heus bijen-resort gebouwd.
Milieuvereniging Animo heeft in het voorjaar een Opschoondag georganiseerd en
educatieve lessen over het milieu verzorgd
op de basisschool. Zij gaat dit nu jaarlijks
doen.
Een ‘Meet & Eat’ project, waarbij Molenhoekers bij elkaar gaan eten, is in
september gepland. Dan gaat ook de
lees- en ontmoetingsruimte, een plan van
de Dorpsraad zelf, open.
De Dorpsraad heeft ook het project ‘Dorpscafé’ ingediend. Maandelijks organiseert
zij op het eind van de vrijdagmiddag een
‘Dorpscafé’ in een ‘happy hour’-achtige
sfeer. Er is dan altijd een onderwerp en veel
ruimte voor ontmoeting.
Een nieuw project voor jongeren, ondersteund door de VVKL en Synthese, dat ‘Wilde
Plannen’ heet, staat op stapel. Jongeren zelf
krijgen daarbij het voortouw. Wat willen zij
op poten zetten? Waaraan is behoefte?
En welke steun is daarvoor nodig van de
jongerenwerker, de gemeente, de Dorpsraad en andere dorpsbewoners? Ook hier
weer is de inzet: koersen op eigen kracht.
Balans
Dorpsraad Molenhoek ligt goed op koers
naar wat ze eigenlijk wil zijn: een broedplaats voor nieuwe leefbaarheidsplannen.
We stimuleren dorpsbewoners en dagen
hen uit om mee te doen. Die zien steeds
meer zichzelf en niet de overheid als eigenaar en oplosser van leef-baarheidszaken.
Het zijn niet subsidies, klachten of verzoeken
aan de gemeente die daarbij centraal staan.
Maar veeleer de creatieve ideeën, eigen
kracht en middelen die met passie ingezet
worden.
Een gemeente zou wel gek zijn als ze dergelijke initiatieven niet zou ondersteunen.
Dat doet ze verbaal volop, maar financieel
nog karig. Te weinig is er nog het besef dat
financieel investeren in ‘samenredzaamheid’ geen geld kost, maar vooral oplevert.

Voor meer informatie over
Molenhoek en de dorpsraad:
www.dorpsraadmolenhoek.nl

‘Hoe maak je als
maatschappelijke organisatie
contact met het bedrijfsleven?’
Tijdens de bijeenkomst ‘Kracht van maatschappelijke coalities’ op 15 november
in het Gouvernement in Maastricht is het
initiatief geboren om een bijeenkomst
voor maatschappelijke organisaties en het
bedrijfsleven te organiseren. De aanleiding
lag in de constatering dat maatschappelijke
organisaties connectie zouden moeten
maken met het bedrijfsleven en andersom.
Het bedrijfsleven werd gemist tijdens de
bijeenkomst van 15 november. De oproep
aan organisaties om dit vraagstuk op te
pakken leidde tot 23 personen die mee
wilden investeren in de vraag: ‘Hoe maak
je als maatschappelijke organisatie contact
met het bedrijfsleven?’
Het idee was om gezamenlijk een bijeenkomst te organiseren onder de titel ‘Kracht
in Nederland-café Limburg’, waar bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties elkaar
zouden ontmoeten. De conclusie na drie
voorbereidende bijeenkomsten was dat de
deelnemende maatschappelijke organisaties in feite een leertraject hebben doorlopen, waarbij het als (voorlopige) afsluiting
nuttig zou zijn om de leerervaringen op te
schrijven en te delen met onze achterban.
Deze opgedane kennis is namelijk ook op
lokaal niveau relevant. Zo heeft ‘Kracht in
Nederland-café Limburg’ niet de invulling
gekregen van één bijeenkomst, maar van
een gezamenlijk te doorlopen leertraject.
Op basis van het gezamenlijk leertraject
‘samen ondernemen’ concluderen de deelnemende organisaties het volgende:
Maatschappelijke organisaties en het
bedrijfsleven hebben elkaar veel te bieden,

maar dat weten ze niet van elkaar. De kunst
is om elkaar te leren kennen en gezamenlijke interesses en belangen op te zoeken;
Het fundament van een duurzame relatie
tussen een maatschappelijke organisatie
en een bedrijf is gelegen in ‘Win-Win’. Het
(commercieel) belang van het bedrijf moet
‘bediend worden’, evenals het (maatschappelijk) belang van de maatschappelijke
organisatie;
Samenwerking van maatschappelijke organisaties om een gezamenlijke propositie aan
een of meer bedrijven te ontwikkelen, biedt
veel voordelen. Zoek elkaar vooral op onderwerp op. Overweeg om een gezamenlijk provinciaal aanspreekpunt/expertisenetwerk in
te richten voor bedrijven/werkgevers;
Maak een goede analyse van het bedrijf
dat je wil benaderen. Ben concreet in wat je
zoekt, maar geef ruimte aan je partner/het
bedrijf om het aanbod samen uit te werken;
Werk aan persoonlijke relaties gericht op
de langere termijn. Netwerkbijeenkomsten
zijn er om kennis te maken, niet om zaken
te doen;
‘Ontzorg’ bedrijven. Sluit bijvoorbeeld aan
bij bestaande netwerken. Dat kost de ondernemer minder tijd;
Realiseer je dat er instanties en netwerken
zijn die hulp kunnen bieden (bijv. Schakel
BV) en/of waar je mee kunt samenwerken.
Het volledige verslag van dit leertraject
is samengevat in een kleine publicatie, te
downloaden via www.vkkl.nl. Voor vragen
over bovenstaande tips of het doorgelopen
traject kunt u contact opnemen met het
secretariaat van VKKL.
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Jongeren
8
organiseren kermis zelf
Nadat de gemeente Nederweert in het
kader van bezuinigingen besloot te
stoppen met het organiseren en subsidiëren van de kermis in Leveroy, namen
jongeren in het dorp het heft in eigen
handen. De kermis moest blijven!
Als werkgroep gingen ze aan de slag,
op de achtergrond ondersteund en
gefaciliteerd door de dorpsraad.
Via Twitter sprak de 21-jarige technische
bedrijfskunde student Martijn Klauwers
zijn onbegrip uit over de beslissing.
‘@HubertMackus zorg ervoor dat de
leefbaarheid van Leveroy niet wordt
afgenomen en geef ons de kermis en
pinautomaat terug! #whatsnext?’.
Het signaal werd opgepikt door Wethouder
Mackus, die hem direct op de koffie uitnodigde. Het werd een leuk gesprek, waarin de wethouder uitlegt dat het niet meer
vanzelfsprekend is dat de gemeente alles
organiseert en financiert. ‘Ik begrijp dat
de gemeente het belangrijk vindt dat de
kermis meer door het dorp gedragen wordt,
maar dan hebben we wel de tijd en financiële ruimte nodig om dit goed te kunnen
doen’, aldus Martijn. Hij werd daarop naar
huis gestuurd met de opdracht om gelijkgezinden in het dorp te zoeken.
Inmiddels is ook Frans Kurstjens van de
dorpsraad met het onderwerp aan de
slag gegaan. Hij betrok Martijn bij de
organisatie van een open vergadering
voor het dorp. Deze zet leidde tot een
grote opkomst van jongeren die actief
meedachten over de toekomst van hun
kermis.

Conclusie: de kermis is belangrijk voor
de leefbaarheid van Leveroy, dus als de
gemeente het niet meer organiseert, doen
we het zelf. Die gelijkgezinden waren dus
snel gevonden.
Er werd een werkgroep opgericht waarin
verschillende jongeren participeerden.
De werkgroep ging allereerst aan de slag
met een enquête om behoeften en ideeën
in het dorp te peilen. Zo zouden inwoners
de kermis graag terug zien in de dorpskern, dicht bij de cafés in plaats van op
een grasveldje aan de rand van het dorp.
Martijn nam zitting in de PR commissie die
zich met name afvroeg hoe de kermis ook
interessant gemaakt zou kunnen worden
voor mensen buiten Leveroy. ‘Ieder zet zo
z’n eigen expertise en kwaliteiten in voor
de kermis. Mijn technische bedrijfskunde
achtergrond kwam ook goed van pas,
namelijk het denken vanuit een breder
perspectief’. Er een Facebook pagina
gestart die al snel meer dan 250 likes had.
Veel inwoners spraken hun dank en
waardering uit naar Martijn en zijn club.
‘Dat geeft veel positieve energie!’.
De dorpsraad ondersteunt het proces door
aan de zijlijn mee te kijken, vergaderingen
te faciliteren en de kermis onder te
brengen bij hun stichting. ‘Het bedenken
van de plannen en de uitvoering doen ze
verder allemaal zelf, daar willen we ons zo
min mogelijk mee bemoeien’, aldus
Frans Kurstjens. Een gepaste benadering
gezien het feit dat de kermis in Leveroy de
komende drie jaar gewoon door kan gaan!
De kermis in Leveroy is van 13 tot en met
15 juli. Meer informatie is te vinden op
facebook.com/KermisLeveroy

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

Agenda VKKL
16 augustus
Kopij deadline
11 september
Inspiratie uit de regio Zuid Limburg
25 oktober
Jubileum VKKL
Kijk voor meer informatie op www.vkkl.nl.
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