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Op 19 oktober organiseerde de VKKL haar 
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. 
Naast de gebruikelijke verenigingszaken 
kwam ook de bestuurssamenstelling aan 
bod. Alice Frijns uit Eys komt het bestuur 
versterken en verstevigt daarmee de ver-
tegenwoordiging van Zuid-Limburg in het 
bestuur. Zij zal zich elders in de krant aan 
u voorstellen. De VKKL gaat binnenkort in 
gesprek met nog twee nieuwe kandidaat-
bestuursleden.

Het vervolg van de avond stond in het teken 
van de andere kennismaking met gedepu-
teerde Antoine Janssen, met onder andere 
leefbaarheid en veiligheid in zijn porte-
feuille, en de betekenis van het coalitieak-
koord 2010-2013 voor de kleine kernen. 
De gedeputeerde wees op het belang van 
burgerparticipatie voor de leefbaarheid. Hij 
refereerde hierbij aan een recente kennis-
making met de dorpsraad Ysselsteyn, die 
met een groot aantal vrijwilligers – waar-
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onder veel deskundigheid – een kant en 
klaar plan heeft gemaakt voor het opknap-
pen van het Lovinkplein. Dit plan kan zo 
uitgevoerd worden door de gemeente. 
Gewoon doén, ook als de gemeente een 
afwachtende houding aanneemt, was het 
advies van de gedeputeerde aan de dorpen. 
Waar mogelijk kan de provincie hierin een 
faciliterende rol spelen.

Op de vraag uit de zaal hoe de gedeputeer-
de dacht over de financiële ondersteuning 
van maatschappelijke organisaties zoals 
VKKL kwam als reactie dat de Provincie 
inzet op meer samenwerking tussen deze 
organisaties. De provincie moet de discus-
sie nog gaan voeren hoe hier mee verder 
te gaan. Men is daarnaast bezig een visie 
te schrijven voor de thema’s leefbaarheid, 
veiligheid en burgerparticipatie. Hierbij 
worden ook andere organisaties betrokken 

‘Wat is het hier mooi!’
Alice Frijns benoemd als nieuw bestuurslid VKKL

door Tiny Reijnders

- vervolg op pagina 8 -
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Joris Snoeren is samen met  
Claudia Sturme hét gezicht van het 

 Bureau Dorpsraden. Dit bureau is het 
eerste aanspreekpunt voor dorpsraden 

richting de gemeente Leudal.
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Jaarlijks wordt door de gemeente Leudal 
in samenwerking met de dorpsraden een 
raadsinformatiebijeenkomst georgani-
seerd. De bijeenkomst van 11 oktober 
jongstleden stond in het teken van de 
positie en het functioneren van de  
dorpsraden in de huidige samenleving.

Wethouder Jo Smolenaars opende de 
bijeenkomst met zijn visie over de rol van 
dorpsraden in een tijd dat zelfsturing van 
een kern of gemeenschap een steeds 
belangrijkere rol gaat krijgen. Vervolgens 
vertelden twee dorpsraden over hun 
functioneren en gaven daarbij elk een 
voorbeeld uit hun dagelijkse praktijk.
Zo is de gemeenschapsraad van Heibloem 
bezig met de vernieuwing van de dorps-
kern. Deze vernieuwing moet leiden tot 
een nieuw fris aanzicht. De samenwerking 
met de gemeente is hierbij van cruciaal be-
lang en mag als goed worden bestempeld.
De dorpsraad van Haelen ziet voor zichzelf 
een regisserende rol weggelegd. Op dit 
moment wordt met succes een jeugddisco 
voor de 12 – 16 jarigen nieuw leven inge-
blazen. De dorpsraad heeft hierin vooral 
een ondersteunende rol, een groep van  
26 vrijwilligers verricht hier het werk. 

‘Geloof in de eigen kracht’
Aansluitend gaf Sjaak Sluiters van de 
Vereniging Kleine Kernen Limburg (VKKL) 
een toelichting op de veranderende rol 
van dorpsraden. Wat een dorpsraad 
tegenwoordig vooral niet moet doen is 
een reactieve rol spelen, waarbij alleen 
advies gegeven wordt over zaken die de 
gemeente aangaan.
Deze beleidsadviserende rol (de dorpsraad 
als belangenbehartiger) moet een rol van 
activering worden, gericht op de inwoners 
van het dorp. Dorpsraden moeten er voor 
waken geen doorgeefluik van klachten 

Raadsinformatiebijeenkomst in het teken van dorpsraden en zelfsturing

richting gemeente te zijn. Ook het uitvoe-
ren van plannen, zoals de Dorpsontwik-
kelingsplannen behoort niet tot de eerste 
taak van de dorpsraden, maar is een 
verantwoordelijkheid van het gehele dorp. 
Een dorpsraad moet stimuleren, verbinden 
en zaken mogelijk maken (faciliteren). 
Sjaak Sluiters vatte zijn betoog samen met 
de zin: “Geloof in de eigen kracht van het 
dorp en van de gemeenschap”. 
 
Dialoog tussen gemeenteraad en  
de dorpsraden
Na een korte pauze was het de beurt aan 
gemeenteraadsleden en dorpsraadsleden 
om aan de hand van een zestal stellingen 
met elkaar in discussie te gaan. De stel-
lingen met de voornaamste conclusies:

-  De gemeenteraad verwacht dat een 
dorpsraad te allen tijde de stem van  
het volk kan vertolken 
Nee, dit hoeft niet. De dorpsraad moet 
een mening genuanceerd weergeven,  
de gemeenteraad moet een luisterend 
oor hebben. De dorpsraad zal met goede 
reële argumenten moeten komen, welke 
zowel positief als negatief kunnen zijn. 
De dorpsraad moet wel tijd krijgen om 
een reactie te geven. 

-  Wat zijn de uitgangspunten voor  
een goede samenwerking (tussen  
gemeenteraad en dorpsraad)? 
Er moet een goede communicatie zijn en 
er moet sprake zijn van respect over en 
weer. De dorpsraad moet serieus genomen 
worden en er moet duidelijkheid zijn over 
de beschikbare middelen. Men moet eerlijk 
zijn in een terugkoppeling. De rol van de 
gemeenteraad is gering, het is een schakel 
bij politieke belangen. Er moet een goede 
interne communicatie zijn met een belang-
rijke rol voor Bureau Dorpsraden. 

-  Gemeenteraadsleden en dorpsraads-
leden lopen elkaar voor de voeten, 
omdat men dezelfde doelen nastreeft, 
het verbeteren van de leefbaarheid. 
We lopen elkaar niet voor de voeten, we 
komen elkaar nauwelijks tegen. Er wordt 
geen politiek bedreven in de dorpsraden. 
Ieder orgaan heeft zijn eigen kanalen. 

-  De gemeenteraad verwacht van  
dorpsraden geen bijdrage aan een  
gemeentelijke afweging van belangen 
Deze stelling is onjuist. Als het gaat  
om kernenoverstijgende zaken zoals  
het bibliotheekbeleid, dan moeten  
dorpsraden samen met de gemeente 
 zoeken naar mogelijkheden en  
oplossingen. Als het gaat hoe de kom  
van bijvoorbeeld Heibloem er uit ziet,  
dan zal een andere dorpsraad hiervoor 
geen interesse hebben. 

Voor herhaling vatbaar
Sjaak Sluiters van de VKKL vatte de  
discussie samen en gaf daarbij aan dat de 
winst van deze avond zat in het kweken 
van begrip voor elkaars positie.  Hij ziet 
veel overeenkomsten tussen de gemeen-
teraad en de dorpsraden. ‘Kijk wel uit voor 
valkuilen zoals overpakken van problemen 
om het “effe” te regelen’: is zijn advies. 
Wethouder Smolenaars sprak bij zijn afslui-
ting de hoop uit dat deze sessies jaarlijks 
worden herhaald zodat politiek en dorpsra-
den begrip en respect voor elkaar houden 
en open met elkaar in gesprek blijven. 

door Joris Snoeren

Dorpsraden Leudal in gesprek  
met gemeenteraad

Inwoners van Heibloem laten het college van B&W verbeterpunten zien tijdens een wandeling door het dorp.



Meer informatie over KNHM  
is te vinden op www.knhm.nl.
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Koninklijke Nederlandsche 
Heidemaatschappij (KNHM) 
organiseert in 2012 weer de 
wedstrijd Kern met Pit. Wil jij 
graag zelf iets aan jouw leefom-
geving verbeteren, dan kun je je 
met jouw project inschrijven vanaf 
1 september 2011. Via de wedstrijd Kern 
met Pit kunnen 8 à 12 bewonersgroepen 
per provincie aan de slag om hun idee 
voor hun leefomgeving binnen een jaar te 
realiseren. Als dat lukt, dan ontvangen zij 
het predikaat Kern met Pit en € 1.000. 

Heb jij een idee voor je leefomgeving?  
Ga dan naar www.kernmetpit.nl en  
schrijf je in!

instanties, vragen om meer ondersteuning 
en vaak specifieke kennis. De VKKL heeft 
dat helder gemaakt en daarom is het  
goed dat er een provinciaal steunpunt 
gemeenschapsaccommodaties komt.”

Steunpunt aparte activiteit van VKKL
“De Vereniging Kleine Kernen Limburg,  
de belangenbehartiger van de kleine 
dorpsgemeenschappen gaat dat steun-
punt apart organiseren onder haar 
paraplu. Dorps- en buurthuizen en andere 
gemeenschapsaccommodaties leveren 
net als dorpsraden een bijdrage aan de 
veel geroemde leefbaarheid van dorpen en 
buurten. De VKKL is van mening dat beide 
partijen komende jaren de ruimte moeten 
krijgen voor vernieuwingen en kennisuit-
wisseling. Sommige VKKL-activiteiten  
zoals dorpendagen en plattelands- 
parlement zullen zowel voor dorpsraden, 
als voor gemeenschapsaccommodaties  
georganiseerd worden. Door het Steun-
punt gemeenschapsaccommodaties 
Limburg zullen ook specifieke diensten 
ontwikkeld worden voor dorpshuizen, 

gemeenten en woningstichtingen. Ik noem 
informatie- en scholingsbijeenkomsten, 
advies en ondersteuning op het gebied 
van personele ondersteuning, verbouw, 
onderhoud en financiering.”

Hoe verder?
“De provincie Limburg heeft de noodzaak 
van een dergelijk steunpunt ingezien en 
eind vorig jaar een bedrag van € 180.000,- 
beschikbaar gesteld voor de oprichting 
daarvan. Voorwaarde van de provincie 
dat eenzelfde bedrag aan cofinanciering 
gevonden moet worden. Een bedrag  
van € 75.000,- is inmiddels binnen van 
Oranjefonds en CZ. Mede dankzij deze 
steun kan daadwerkelijk gestart worden 
met de ondersteuning en organisatie van 
de ongeveer 250 dorps- en buurthuizen 
die door vrijwilligers bestuurd en beheerd 
worden. Dit wat betreft de ontwikkeling 
van het Steunpunt en we gaan nu aan 
de slag met oprichting verenigingsvorm, 
statuten, reglement en ondersteuning.  
Aan de slag dus!”

Inmiddels is er een voorlopig bestuur in 
oprichting voor het Steunpunt ingesteld. 
Daarin hebben voorlopig zitting: 
-  Piet Vinders, secretaris Federatie 

gemeenschapshuizen Heerlen, 
-  Bart Janssen, penningmeester VKKL,
-  Rinus Janssen, secretaris van de VKKL en
-  Frans Heldens, oud-wethouder gemeente 

Beesel en oud-statenlid van Limburg.

gemeenschapshuis

Tijdens de Algemene Ledenvergadering 
2011 van de VKKL ontvouwde Frans  
Heldens, van het in oprichting zijnde 
bestuur, de plannen voor het Steunpunt 
Gemeenschapsaccommodaties Limburg. 
Hieronder een samenvatting van zijn 
toespraak.

“Dat de vele vrijwilligers werkzaam in 
dorpsraden en dorpsoverleggen, gemeen-
schapshuizen en buurthuizen de spil van 
gemeenschappen zijn, zal eenieder met 
me eens zijn. Dit vrijwilligerswerk is het 
vertrekpunt en het Steunpunt concentreert 
zich dan op het werk voor gemeenschaps-
huizen in dorpen en buurten.
Gemeenschapshuizen vervullen een 
spilfunctie voor de verenigingen op tal van 
terreinen zoals cultuur, recreatie, welzijn en 
zorg. Veel nieuwe activiteiten en projecten 
worden daarin ondergebracht om ze dichter 
bij de bewoners te brengen. Er komt dus 
ook steeds meer bij kijken om die gemeen-
schapshuizen goed te runnen. Nieuwe 
activiteiten, nieuwe wet- en regelgeving en 
de samenwerking met gemeente en andere 

Bestuur Steunpunt Gemeenschaps-
accommodaties Limburg aan de slag

Idee voor je leefomgeving? 
Schrijf je in voor Kern met Pit!
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De raad van de gemeente Venlo is  
gestart met een ambitieus traject: zij wil 
bewust toewerken naar een zelfsturende 
samenleving. Dit artikel is een ingekort 
verslag van een themabijeenkomst over 
zelfsturing die op 26 mei in Venlo heeft 
plaatsgevonden. Ben van Essen, voorzitter 
Vereniging Kleine Kernen Limburg en  
Imrat Verhoeven, onderzoeker van de 
Universiteit van Amsterdam, hielden hier 
een inleiding. 

Gemeenteraad kiest voor zelfsturing  
en zelfregie
Het begon allemaal met een motie in maart 
2010, waarin de raad van de  
gemeente Venlo unaniem de wens uitsprak 
om te komen tot een samenleving waarin 
zelfsturing en zelfregie van burgers een 
wezenlijke rol spelen. Een raadswerkgroep 
ging aan de slag onder de titel: Stad van 
Actieve Mensen (SAM). SAM koos in haar 
aanpak voor een interactieve werkwijze. 
Vanuit de overtuiging dat het thema zelfstu-
ring en zelfregie niet tot ontwikkeling kan 
komen door een bureau-onderzoek, maar 
dat partners in Venlo uitgedaagd moeten 
worden om handen en voeten te geven aan 
zelfsturing in de Venlose context. 

Tevens maakt SAM een onderscheid  
tussen zelfsturing en burgerparticipatie.  
Bij burgerparticipatie bestaat de rol van  
de burgers voornamelijk uit het meedenken 
over initiatieven die door de overheid ge-
nomen worden (meedenken, meespreken, 
meedoen, meebeslissen). Bij zelfsturing en 
zelfregie wordt gemeenschapsontwikkeling 
gezien als een eigen domein van de burgers 
waar zij een autonome verantwoordelijk-
heid voor hebben. Dit openbare domein 
staat naast het publieke domein waar 
overheid en burgers elkaar ontmoeten en 
waar allerlei vormen van burgerparticipatie 
ontstaan. Het onderscheid tussen publieke 
en openbare domein is wezenlijk om de  
kern van zelfsturing en zelfregie te kunnen 

duiden. In het openbare domein in de  
samenleving werken burgers aan de 
opbouw en ontwikkeling van de gemeen-
schappen waar ze deel van uitmaken en 
aan zorg voor elkaar en leefbaarheid.  Dit 
doen ze op een zelfsturende manier, d.w.z. 
zonder dat overheid of maatschappelijke 
organisaties deze processen rechtstreeks 
beïnvloeden of controleren. Denk aan 
activiteiten die een buurtvereniging 
organiseert, aan het verenigingsleven. 
Denk ook aan initiatieven die een gemeen-
schap in een dorp of wijk onderneemt om 
de leefbaarheid en de zorg voor elkaar te 
versterken: eetpunten, dagvoorzieningen, 
vervoer, speeltuintjes, allerlei activiteiten 
in gemeenschapshuizen enz. Overheid en 
maatschappelijke organisaties vervullen bij 
deze activiteiten een ondersteunende rol. 
De verantwoordelijkheid voor de samenle-
vingsopbouw ligt bij de burgers zelf. 

De erkenning van de eigen verantwoor-
delijkheid van burgers voor het werken 
aan gemeenschapsontwikkeling en het 
creëren van de voorwaarden daarvoor 
gaat niet vanzelf. Het vraagt een omslag in 
het denken van overheid, organisaties en 
burgers (of dorpsoverleggen). De overheid 
is onvoldoende vertrouwd met het loslaten 
van haar controlerende mechanismes. 
Organisaties willen graag burgers helpen 
en vergeten in hun ijver wel eens de eigen 
verantwoordelijkheid van de burgers.  
En de burgers zijn gewend aan overheden 
en maatschappelijke organisaties die het 
voor hen regelen en opknappen en ver-
schuilen zich achter hun consumentenrol. 

De oplossing ontstaat niet door het maken 
van een afspraak: ‘Vanaf nu zijn de burgers 
zelf verantwoordelijk en trekken we ons als 
overheid en maatschappelijke organisaties 
terug uit het openbare domein’.  
De werkelijkheid is ingewikkelder. 
Als je de samenwerking tussen overheid 
en burgers en organisaties wilt verande-

ren, moet je in ieder geval uitgaan van de 
historisch gegroeide situatie en proberen 
gelijktijdig veranderingen aan te brengen in 
de eigen rol die je als overheid, organisaties 
of burgers hebt. Deze gelijktijdigheid  
(‘simultaniteit’) is van wezenlijk belang voor 
het slagen van het veranderingsproces. 
Voor SAM is deze gelijktijdige aandacht 
voor de rollen van overheid, organisaties 
en burgers van meet af aan een belangrijk 
uitgangspunt geweest. 

Inwoners Venlo verrassend actief
Een veel gehoorde opmerking bij het thema 
zelfsturing is dat ‘burgers niets willen’. 
Vervolgens vraagt iedereen zich af hoe 
we de burgers ‘zover krijgen dat ze zelf 
iets gaan ondernemen’. Een belangrijke 
ontdekking van SAM was dat het helemaal 
niet zo slecht is gesteld met het initiatief 
van burgers om aan de leefbaarheid in hun 
eigen omgeving te werken. Het probleem 
is veel eerder dat overheid en organisaties 
dusdanig vervreemd zijn van de leefwereld 
van de burgers, dat ze niet meer zien wat 
burgers in hun eigen leefwereld onder-
nemen. Tijdens een bijeenkomst met een 
veertigtal actieve inwoners en ‘werkvloer-
professionals’ die de Venlose wijken en 
dorpskernen van binnenuit kennen,  
bleek dat er in Venlo minstens 150  
‘burgerinitiatieven’ bestaan die niet of nau-
welijks in beeld zijn bij overheid en maat-
schappelijke organisaties. Deze initiatieven 
variëren van het opruimen van zwerfvuil tot 
het beheren van een speelgelegenheid voor 
kinderen. Andere voorbeelden: zelf aanpak-
ken van jongerenoverlast door in gesprek 
te gaan met de jongeren, een dorpsdag-
voorziening voor ouderen en mensen met 
beperkingen, website ‘verbeter de buurt’, 
onderhoud begraafplaats, buurtwacht, aan-
leg visvijver, project weerbaarheid vrouwen. 

Venlo Stad van Actieve Mensen  
gaat voor ware liefde bij zelfsturing
‘Zelfsturing doe je niet alleen, maar samen met anderen’
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door Jan Custers

Wijkvergadering in de buitenlucht in 
Venlo-Binnenstad. (foto Ruud Everaerts)
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Burgers zijn tot veel in staat, als ze maar 
de ruimte krijgen om met elkaar te werken 
aan plannen en activiteiten voor een leef-
bare gemeenschap. Het streven is niet dat 
iedereen meedoet, maar dat groepjes van 
inwoners van wijken, buurten en dorpsker-
nen de kans krijgen om zelf na te denken 
over de toekomst van hun eigen buurt en 
daar actief aan gaan werken. Het gaat dan 
met name om initiatieven die thuishoren  
in de directe leefwereld van de burgers,  
het openbare domein.
 
Relatie inwoners en overheid kwestie  
van liefde
Ben van Essen en Imrat Verhoeven beschre-
ven de relatie tussen burgers en overheid 
aan de hand van het thema ‘liefde’. Van 
Essen betoogde in zijn inleiding dat de 
overheid op alle fronten op zoek is naar  
manieren om de eigen verantwoordelijk-
heid van de burgers te versterken. 
De vraag is of dit met ‘ware liefde’ gebeurt. 
De meeste programma’s van de overheid 
vertrekken vanuit de constatering dat de 
overheid niet langer alleen verantwoordelijk 
kan zijn voor de inrichting en vormgeving 
van de samenleving. Daarvoor ontbreekt 
het geld en bovendien wordt het hoog tijd 
dat de verzorgingsstaat omgebouwd wordt 
naar een ‘participatie-samenleving’. Burgers 
moeten ‘goed burgerschap’ gaan tonen. 

Deze opstelling van de overheid krijgt in de 
praktijk vaak een paradoxaal karakter:  
communicatie met burgers beperkt zich 
vaak tot voorlichting en de burgers zijn  
in veel gevallen het sluitstuk van een  
veranderingsproces. Je zou dit ‘valse liefde’ 
voor de burger kunnen noemen.  
In andere situaties vraagt de overheid het 
onmogelijke van burgers: ‘Vanaf nu doen 
we in deze wijk aan zelfsturing, en we 
maken harde afspraken met de instellingen 
over het stimuleren van burgerparticipatie’. 
Een roep om ‘onmogelijke liefde’, aldus Van 
Essen. ‘Ware liefde’ in de driehoek burgers 
– overheid – maatschappelijke organisaties 
vraagt om een houding van de overheid 
die burgers de ruimte geeft om autonoom 

na te denken over de toekomst van hun 
eigen wijk of dorp en deze ‘dromen’ te 
vertalen in plannen, manieren van omgaan 
met elkaar, enz. De rol van de overheid 
verschuift van bepalend naar faciliterend, 
soms ondersteunend, soms regisserend. De 
andere kant van ware liefde is dat deze ook 
vraagt om opoffering: belangeloze inzet van 
iedereen om te werken aan een leefbare 
samenleving. 

Teveel controle overheid is liefdevolle 
verwaarlozing
Volgens Imrat Verhoeven dient ware liefde 
vaker de vorm van ‘liefdevolle verwaarlo-
zing’ aan te nemen. Hoewel de gemeente 
steeds luider het actieve burgerschap pro-
moot, is er in de praktijk vaak sprake van 
onverschilligheid, controle of overname. 
Onverschilligheid uit zich in het ontlopen 
van verantwoordelijkheid, in het gebrek aan 
erkenning van nieuwe ontwikkelingen, of in 
het niet zien van de bijdragen die burgers 
leveren aan de leefbaarheid in dorp en wijk. 
Controle blijkt uit het strikt vasthouden aan 
procedures in plaats van voor de inhoud 
te gaan, of uit het miskennen van zelfstan-
digheid van de actieve burgers. Te veel 
controle is een gevolg van het gebrek aan 
vertrouwen in de burgers. Overname (door 
de overheid) van initiatieven die burgers 
bedacht hebben, tast de autonomie van de 
initiatiefnemers aan. Ook het bepalen van 
wat goed is voor individuele burgers valt 
onder de neiging van de overheid om de 
zeggenschap van burgers over te nemen. 
Om deze vormen van verwijdering tussen 
overheid en burgers op te lossen, dienen 
medewerkers van de overheid nieuwe 
competenties aan te leren: betrokkenheid, 
flexibiliteit, en zo veel mogelijk ‘loslaten’. 
Het gaat daarbij niet alleen om ‘technische’ 
competenties, maar vooral ook om het 

dichten van de emotionele kloof die  
tussen burgers en overheid gegroeid is.  
Terugwinnen van vertrouwen dus. 
Dat wil zeggen: erkennen dat emoties in 
contacten er toe doen en in persoonlijke 
contacten met burgers empathie tonen voor 
gevoelens van burgers. Dit geldt overigens 
ook voor het handelen van professionals 
van maatschappelijke organisaties. 
Wanneer burgers gevoelens van angst, 
woede of teleurstelling hebben over hun 
relatie met gemeente of organisaties,  
dan zijn die gevoelens gebaseerd op 
gebeurtenissen waarin het mis ging in het 
contact. Dan baat het niet om nog harder te 
gaan dreigen, of bozer te worden, en is de 
enige weg om verder te komen een kritisch 
zelfonderzoek naar de opstelling van de 
betrokken actoren. 

De relatie tussen overheid en burgers 
dient volgens Verhoeven omgevormd te 
worden naar liefdevolle verwaarlozing: 
een combinatie van nabijheid en afstand, 
waarin beide partijen elkaar respecteren 
zonder elkaars verantwoordelijkheid over te 
nemen. De betrokkenheid op elkaar groeit, 
terwijl de erkenning dat burgers centraal 
staan in de leefwereld, tegelijkertijd sterker 
wordt. Burgers groeien in hun zelfsturende 
rol, maar doen dat altijd in communicatie 
met anderen. Zelfsturing is intrinsiek een 
sociale activiteit. Zelfsturing doe je niet 
alleen, maar samen met anderen.  

Een kapel die door ingrijpen van het wijkoverleg een tweede leven heeft gekregen.

Wijkoverleg Noordoost plaatste  
informatieborden bij historische panden.

Jan Custers is extern voorzitter van  
de raadswerkgroep Stad van  

Actieve Mensen in de gemeente Venlo. 
Daarnaast is hij actief binnen de  

Proeftuin Zelfsturing Limburg,  
waarin ook de VKKL participeert. 



‘Egchels geveul’, zelfs als ringtoon te 
beluisteren bij Egchelnaren. Zo ook bij 
Marianne Brummans, secretaris van het 
Dorpsoverleg Egchel. Over de vraag ‘Wat is 
het mooie aan Egchel, het Egchels portret?’ 
hoeft Marianne niet lang na te denken. “Je 
kunt hier lekker rustig wonen, er is veel vrij-
heid voor kinderen, het is hier gezellig en in 
de directe omgeving kun je heerlijk wande-
len en fietsen. We hebben een gezellig en 
levendig winkelcentrum in onze ‘achtertuin’ 
en steden als Roermond, Venlo en Weert 
om de ‘hoek’. Mensen zijn hier goed voor 
mekaar.  Er is een enorme bereidwilligheid 
om handen uit de mouwen te steken.  Er is 
altijd wel iemand die iemand kent die kan 
helpen. Dat gebeurt al eeuwenlang en dat 
maakt Egchel ook zo sterk. Het verenigings-
leven speelt daarbij een grote rol. Iedereen 
is bij een vereniging en zo kom je elkaar 
altijd wel ergens tegen: bij Jong Nederland, 
KBO, de biljart- of dartclub, de schutterij,  
de muziekvereniging of elders. Je kunt je  
eigen ding doen en bij een grote groep 
horen: dat is het Egchels geveul.“

Leefbaarheid en saamhorigheid 
“Bij de ontmoetingen in het verenigings-
leven wordt over van alles gesproken”, 

vervolgt Marianne. “Ook over wat anders 
moet, wat beter kan. In 2003/2004 vonden 
leefbaarheidsdiscussies plaats voor Egchel-
naren vanaf 13 jaar. Iedereen kon en wilde 
meepraten. Vervolgens werden werkgroe-
pen (commissies) gevormd die met de 
uitkomsten aan de slag gingen. Een wens 
hoeft nog geen daadwerkelijke behoefte te 
zijn,” vertelt Marianne bevlogen. “Wat de 
rol van het Dorpsoverleg daarbij is?” “Het 
Dorpsoverleg ondersteunt mensen. Wij 
helpen hen op weg, zodat zij zelf hun eigen 
problemen oplossen dan wel wensen en 
behoeften realiseren. De provinciale  
Roggelseweg is zo’n voorbeeld. Op deze 
weg gebeurden veel ongelukken. Daar 
wilden de omwonenden verandering in. 
Uiteindelijk hebben we als Dorpsoverleg 
alle partijen die hiermee van doen hebben, 
bij elkaar gebracht, zodat zij samen dit 
probleem konden aanpakken. Gemeen-
schapshuis als kloppend hart “Het was 
onze (lees ‘gemeenschap Egchel’) wens 
én behoefte om het gemeenschapshuis te 
vormen tot het kloppend hart van Egchel. 
Ook hier hebben verenigingen en bewoners 
samen gekeken wat daadwerkelijk nodig is. 
Egchel overtuigde de toenmalige gemeente 
van een grootscheepse verbouwing en nam 
daarbij het voortouw. Vanaf januari dit jaar 
hebben we het nieuwe multifunctionele 
gemeenschapshuis ’t Erf in gebruik: een 
fraaie, duurzame ontmoetingsplek voor 
jong en oud. Daarbij werken ’t Erf en het lo-
kale café Manders samen. Op deze manier 
hebben ze allebei een goed bestaansrecht.“

Dorpsdagvoorziening en BSO
“Vanuit de leefbaarheidsdiscussies zijn nog 
veel meer behoeften gerealiseerd. Zoals de 
dorpsdagvoorziening ‘De Hoëskamer’,  

van een kleine kern…

de Aettaofel en de buitenschoolse  
kinderopvang. En dat allemaal in ’t Erf,” 
vertelt Marianne enthousiast. “Ook 
hiervoor zijn verschillende werkgroepen 
en vele vrijwilligers actief. Het leuke is ook 
dat groepen van de basisschool naar de 
dagvoorziening gaan en samen spelletjes 
doen. Zo ontmoeten jong en oud elkaar  
ook hier.“

Vele voorzieningen
“Egchel mag met zijn ruim 1.000 inwoners 
een klein dorp zijn, maar het is ook ‘groot’. 
De op één na kleinste kern in de gemeente 
Peel en Maas kent zo’n 1.500 (!) ingevulde 
vrijwilligersfuncties en behoorlijk wat  
voorzieningen,” vervolgt Marianne.  
“Naast het rijke verenigingsleven is er 
ook De Vleismeule, ’t Zomerkoninkje (o.a. 
groente en fruit), een kapper, een bakker 
die langskomt en een klein café. Met  
Panningen als directe buur hebben wij een 
gezellige en levendige winkelcentrum,  
theater en bioscoop binnen handbereik. 

Egchels nieuws: het wel en wee
Wat er allemaal in Egchel gebeurt, is  
ook goed te volgen via www.echel.net.  
Dé website van Egchel. “Het geeft een goed 
beeld, het prettige gevoel van Egchel (en 
omgeving) en hoe het hier aan toegaat,” 
aldus Marianne.  Jan Schaareman, lid van 
het Dorpsoverleg en webmaster van de 
site, heeft alle vrijheid gekregen. Met als 
resultaat: een platform voor heel Egchel. 
De site wordt zelfs wereldwijd bekeken. 
Oud-Egchelnaren die zijn geëmigreerd 
blijven graag betrokken bij het wel en wee 
van Egchel.“

Nieuwe ontwikkelingen en wensen voor 
de toekomst
“Natuurlijk blijven er wensen voor de toe-
komst en lopen er diverse ontwikkelingen. 
Zo zijn er diverse oud-Egchelnaren die terug 
willen komen en ook al terug zijn gekomen, 
zowel dertigers als senioren. Niet alleen 
in het woongebied Egchel Hook, waar 
afgelopen jaren diverse woningen zijn gere-
aliseerd maar ook met het nieuwe woon-
gebied Giel Peetershof aan de rand van 
dorp. Hier kunnen straks zo’n 100 tot 150 
woningen in alle vrijheid gebouwd worden. 
Zo’n nieuw woongebied heeft zijn invloed 
op de leefbaarheid net zoals de realisatie 
van het Landbouwontwikkelingsgebied 
Egchelse Heide. Cultuurhistorie heeft bij 
allerlei ontwikkelingen ook onze aandacht 
en is ook nog een wens: de terugkeer van 
vennen die Egchel vroeger rijk was.”

“We verwachten eind volgend jaar weer 
nieuwe leefbaarheidsdiscussies te 
voeren,” vervolgt Marianne. “Waar is nog 
behoefte aan? Dat doen de mensen in 
Egchel wederom zelf. Zij weten wat goed is 
voor Egchel. Samen staan we sterk.”

Egchel
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Portret

Egchels geveul 

“Want heij bin ik gebore en getoge 
Aan det durp heb ich mien herd verlore
Die streek de umgiving en alles dr umheen
Doar woar nooit niks verangerd mer alles 
wurd angers
Dr is ein ding det blieft 
Det is mien egchels geveul”

Tekst: Danny Gommans 
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In de eerste helft van dit jaar hebben twee 
studenten van de opleiding Social Work 
aan de Hogeschool Zuyd, Elianne Wijnen 
en Jesper Hanssen, in het kader van hun af-
studeren een onderzoek uitgevoerd voor de 
VKKL. Hun onderzoeksrapport met de titel 
“Jongeren en leefbaarheid, het stimuleren 
van zelfsturing in Kleine Kernen” schetst 
een beeld van de rol die jongeren kunnen 
en willen spelen in het dorp. Aan de hand 
van literatuurstudie, interviews en analyse 
van enkele succesvolle praktijkvoorbeel-
den in Limburg hebben Elianne en Jesper 
aanbevelingen gedaan voor dorpsraden, 
professionals én jongeren. 

In juni heeft de Noord-Limburgse welzijns-
instelling Synthese een verkennend onder-
zoek gedaan naar de positie van Midden- 
en Oost-Europese arbeidsmigranten (ook 
wel MOE-landers) in de kleine kernen van 
Limburg. Hiervoor is een enquête gehouden 
onder de leden van de Vereniging Kleine 
Kernen Limburg, waarbij de vraagstelling 
zich vooral richtte op het verblijf en de inte-
gratie van MOE-landers in de kleine kernen.

Dorpsraden schetsen wisselend beeld
Aanleiding voor de enquête is een eer-
der onderzoek dat Synthese uitvoerde in 
opdracht van stichting ARKA. De resultaten 
daarvan zijn beschreven in de Kleine Kernen 
Krant Limburg van december 2010 (editie 
25, te downloaden via www.vkkl.nl). In to-
taal reageerden 53 dorpsraden uit Noord-, 
Midden- en Zuid-Limburg op de enquête, 
wat een representatief maar tevens heel 
wisselend beeld geeft. In iets meer dan de 
helft (28) van de dorpen wonen arbeidsmi-
granten, variërend van 1 tot 500, waarbij 
een aantal dorpen aangeeft dat het gaat 
om tussen de 300 en 500. Dit zijn meestal 
dorpen waar een grote camping of andere 
grootschalige huisvesting is.

Integratie komt moeizaam op gang
Over het algemeen vindt er juist in dorpen 
met meer dan 10 arbeidsmigranten weinig 
integratie plaats met de plaatselijke 
bevolking. Sommige dorpsraden geven te 
kennen dat dit ook niet gewenst is omdat 
de arbeidsmigranten vaak voor korte duur 
in het dorp wonen of in het buitengebied 
gehuisvest zijn. Ook bestaat bij dorpsraden 
het beeld dat arbeidsmigranten zelf ook 
geen behoefte hebben aan contact omdat 
ze ‘er zelf ook geen moeite voor doen’. Dit 
beeld wordt in sommige gevallen versterkt 
doordat er sprake is van overlast, waardoor 
er geen draagvlak zou zijn voor onderling 
contact. Daar waar wel sprake is van inte-
gratie bezoeken arbeidsmigranten bijvoor-
beeld de kermis en sportverenigingen of 
gaan de kinderen naar de dorpsschool. Een 
aantal dorpsraden ziet hierin een kans om 
deze groep bij het dorpsleven te betrekken. 
De beste integratie is er wanneer er sprake 
is van een huwelijk met een Nederlander, 
want ook steeds vaker voorkomt.

‘Hoe pakken we het aan’
Uit de enquête blijkt dat dorpsraden wel 
moeite willen doen om hun nieuwe dorps-

Resultaten afstudeeronderzoek 
jongeren en leefbaarheid

Enquête onder dorpsraden levert veel 
informatie op

‘Stel als dorpsraad een coach beschikbaar’
Hieronder een verkorte weergave van hun 
aanbevelingen:
Dorpsraad:
•	 Zet	de	eerste	stap,	zoek	op	positieve	

wijze contact 
•	 Creëer	een	band,	stel	een	coach/ 

begeleider beschikbaar
•	 Stem	plannen	af	en	vraag	advies	aan	 

de jongerenwerker 
Actieve jongeren:
•	 Spreek	andere	jongeren	aan,	daag	ze	uit	
•	 Zet	projecten	op	voor	alle	jongeren,	 

niet alleen voor je eigen groep 
•	 Biedt	mogelijkheden	voor	andere	 

jongeren om mee te werken 
•	 Overleg	met	dorpsraden	en	de	jongeren-

werker 
Jongerenwerker:
•	 Breng	jongeren,	dorpsraad	en	gemeente	

bij elkaar, onderhoud deze band 
•	 Adviseer	de	dorpsraad	over	de	jongeren	

en vice versa
•	 Neem	de	activiteit	niet	van	de	jongeren	

over.

Een samenvatting van hun onderzoek is te 
lezen op www.vkkl.nl. Hier is tevens hun 
onderzoeksrapport te downloaden.

Poolse migranten in de 
kleine kernen 

genoten beter te leren kennen, maar zich 
wel afvragen hoe ze dit op moeten pakken. 
Omdat de vragen op dit vlak zeer wisselend 
zijn gaat Synthese in overleg met de VKKL 
om te bekijken hoe dit het beste aangepakt 
kan worden. Er wordt in eerste instantie ge-
dacht aan een bijeenkomst voor dorpsraden 
met en zonder ervaring op dit terrein, zodat 
vragen en praktijkervaringen uitgewisseld 
kunnen worden. Daarbij zullen ook enkele 
arbeidsmigranten worden uitgenodigd die 
al wat langer in Nederland wonen. 

Meer informatie over dit onderzoek en 
vervolgstappen is op te vragen bij  
Hans Teunissen en Mariska Thissen van 
Synthese, tel. 0478 517300. 

In Noord-Limburg wordt door een 
aantal gemeenten samengewerkt 
om de integratie van Midden- en 
Oost-Europese arbeidsmigranten te 
bevorderen. Ook de Stichting ARKA 
(Activiteiten-Recreatie-Kultuur-Ad-
vies) is hierin een belangrijke partner. 
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“Wat is het hier mooi…!” dat horen wij 
Heuvelanders in de zomer bijna dagelijks. 
Geweldig dat mensen uit andere streken 
hier zo genieten. Gelukkig geniet ik er zelf 
ook nog steeds van. Ik woon al bijna 35 
jaar in Eys een dorpje van de gemeente 
Gulpen-Wittem. Fantastisch dorp met veel 
verenigingen en nog meer vrijwilligers. 
Onze kinderen hebben er een heerlijke 
jeugd gehad, lagere school in het dorp, 
middelbare school op 4 km afstand, geen 
criminaliteit en toch… en toch zijn ze weg-
getrokken om niet meer terug te komen om 
hier te wonen en werken. Studie en werk 
voerden ze naar elders. 

Zo maar een voorbeeld van ontgroening, 
krimp en als gevolg daarvan vergrijzing. Wij, 
de oudjes, blijven achter. Daardoor staat 
de leefbaarheid in onze kernen onder druk. 
We vragen ons af hoe we het dorp leefbaar 
houden en daaraan gekoppeld: wat is daar 
dan voor nodig? Gaat het alleen om sociale 
cohesie? Welke actoren moeten een rol 
spelen? De overheid? De kerken? Het par-
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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.
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Tiny Reijnders, Alle Postmus, 
Wim Desserjer, Mart Willems.
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Een jaarabonnement kost € 20,- en voor 
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ticulier initiatief? Of allemaal samen in een 
spel van evenwicht een eigen verantwoor-
delijkheid nemen? Vragen waarop geen 
standaard antwoorden zijn te geven, maar 
wél vragen die je met de nodige vindingrijk-
heid en creativiteit moet aanpakken. 

12 jaar lang werkte ik als geestelijk adviseur 
bij de LLTB (Limburgse Land- en Tuinbouw-
bond), ZijActief Limburg en KVG Limburg. 
In die functie heb ik de provincie Limburg 
van noord naar zuid en van oost naar west 
gezien en leren kennen. De kleine kernen 
problematiek lijkt wel overal op elkaar, 
maar ik heb grote verschillen in aanpak en 
burgerparticipatie gezien. Sinds novem-
ber 2010 ben ik gepensioneerd. Met mijn 
onderwijsachtergrond, gekoppeld aan mijn 
studies theologie en religiewetenschap-
pen en daarbij gevoegd het feit dat ik een 
Heuvellandse in hart en nieren ben, was 
het geen moeilijke keus toen mij gevraagd 
werd of ik in het bestuur van VKKL zou wil-
len participeren. 

Graag wil ik een deel van vrije tijd die ik 
nu heb, besteden aan VKKL. Het is goed 
om na een druk en arbeidzaam leven mijn 
energie te geven aan de eigen omgeving, 
een omgeving waar ik dagelijks van kan en 
mag genieten. Een omgeving die het waard 
is om er met z’n allen de schouders onder 
te zetten zodat we er nog in lengte van 
jaren horen: “Wat is het hier mooi..” en dat 
wij dan kunnen denken: “En wat is het goed 
om hier te wonen…!! 

Alice Frijns-Stassen

‘Wat is het hier mooi!’
Agenda VKKL
24 november 2011
 Themadag Maatschappelijke 
 organisaties
 Locatie: Gouvernement Maastricht
7 december 2011
 Bestuursvergadering VKKL
 Locatie: Horst
3 maart 2012
 Leefbaarheidsdag Limburg
 Locatie: nog onbekend 

Kijk voor meer informatie op www.vkkl.nl

van het bestuur

zoals woningcorporaties en maatschappe-
lijke organisaties. 

Aan het einde van de avond gingen de aan-
wezige leden op verzoek van de gedeputeer-
de met elkaar in gesprek om ideeën aan te 
leveren die voor de provincie waardevol zijn 
om te ondersteunen. Zo werd het Zorghuus 
Ysselsteyn onder de aandacht gebracht en 
vanuit Lomm het project Zorg Om Naasten, 
een integrale dagvoorziening die groten-

deels draait op vrijwilligers. Het idee om ook 
de ambtenaren op maatschappelijke stage 
te sturen zodat zij weten wat er leeft in de 
dorpen, dorpshuizen en besturen van  
dorpshuizen kan volgens de aanwezigen  
gelijk opgepakt worden door de provincie. 
Ook ambtenaren moeten anders gaan  
denken, bevestigt de gedeputeerde. 
De provincie zal volgens hem de komende 
jaren meer projectmatig en integraal 
gaan werken, waarbij de muren tussen 
de beleidsterreinen langzaam maar zeker 
afgebroken worden. 

Dit is van belang om initiatieven vanuit  
de dorpen op de juiste manier te kunnen 
stimuleren en ondersteunen. 

- vervolg van pagina 1 -

Op www.binnenspel.nl zijn twee  
filmpjes te zien over het project  
Zorg om Naasten in Lomm. 
Op dezelfde website zijn nog meer 
voorbeeldprojecten rond zorg en 
welzijn verzameld.


