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Kleine Kernen Grote Daden 
De bijna honderd bezoekers op de conferentie in Den Haag waren op 11 maart zeer onder de indruk 
van de prestaties van de gepresenteerde projecten door een drietal dorpsorganisaties. De ZHVKK 
genoot de gastvrijheid van de VNG in hun gebouw voor een conferentie over het werk  van de 
vereniging en de leden onder de titel Dorpskracht.  

Na de opening door de voorzitter van de ZHVKK, Ries Jansen spraken de directeur van het bestuur 
van de VNG, Jantine Kriens, en de commissaris van de Koning, Jaap Smit, de vergadering toe. Daarna 
was het de beurt aan de vertegenwoordigers uit een drietal kleine kernen. Gerrie Jansen lichtte het 
prijswinnende project Extra Handen uit Ooltgensplaat toe, Jan Tersteeg sprak over het project 
Kleinschalige Woonzorg in Noorden en Erik Jonker liet nog eens de mooie plaatjes zien van het in 
eigen beheer ontwikkelde Dorpshuis in Wijngaarden. Voor een gehoor van, in meerderheid 
vertegenwoordigers van gemeentebesturen, trad aan het eind van de ochtend  een forum op 
bestaande uit leden van de kennisbank van de vereniging; Greet de Kooning en Bert Broekhuis, 
alsmede de landelijke voorzitter van de LVKK, Leidy van der Aalst. 

Opvallend was in de verhalen van alle sprekers, de uitgesproken steun voor de daadkracht van en de 
waardering voor de inventiviteit van de actieve inwoners uit de dorpen. Het aanboren van die kracht 
uit de lokale gemeenschappen werd als een belangrijke voorwaarde gezien voor het welslagen van 
het beleid van het Rijk, zoals dat werd vormgegeven in hun Agenda Lokale Democratie uit 2015. De 
VNG heeft daarop in de afgelopen tijd aandacht aan besteed door bijeenkomsten te beleggen met 
gemeentebestuurders aan de hand van hun  rapport: Van eerste overheid naar Eerste Burger. Jantine 
Kriens herhaalde in de conferentie nog eens de conclusie, dat de publieke zaak niet langer het 
monopolie is van de overheid, maar steeds meer een zaak van de samenleving zelf. Een welkome 
steun aan de werkzaamheden van de organiserende Zuid Hollandse Vereniging voor Kleine Kernen.  

In de forum discussie werden er door de sprekers aan de hand van stellingen een aantal actuele 
onderwerpen aan de orde gesteld. De vele wethouders en burgemeesters, die aanwezig waren 
tijdens de conferentie, spraken over de bekende thema’s voor maatschappelijke organisaties, zoals 
de representativiteit van de vertegenwoordigers, de continuïteit van de projecten en de 
verantwoording naar de overheid en de gemeenschap. De waardering voor de geleverde 
inspanningen en werkkracht van die actieve inwoners uit de lokale gemeenschap kreeg daarbij volop 
waardering. Bijvoorbeeld de rol van de gemeentebesturen bij het stimuleren en controleren van de 
geldstromen werd daarbij niet onbesproken gelaten. Of zoals de Commissaris van de Koning het 
tijdens de geanimeerde conferentie zei: de aandacht van gemeentebesturen zal zich moeten 
verleggen van het zelf doen naar laten doen door inwoners die bereid en in staat zijn 
verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leefomgeving. Door de schaalvergroting van 
gemeentebesturen zal de noodzaak tot maatwerk voor de inliggende woonkernen steeds 
nadrukkelijker worden gevoeld voor bestuurders met de steeds mondiger burger. 

In deze extra editie van onze Nieuwsbrief staan de complete bijdragen van de beide inleiders aan de 
conferentie en uiteraard een foto impressie gemaakt door de secretaris van de ZHVKK, Angélique 
Pottuit. Daarbij ook de oproep van de vereniging voor Kleine Kernen in Zuid Holland onze activiteiten 
te steunen door een donatie of het aangaan van het lidmaatschap.  
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Welkomstwoord door de voorzitter van de ZHVKK  

 

Mevrouw Kriens. Mijnheer Smit, dames en heren hartelijk welkom hier in het huis van de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten op de conferentie van de Zuid Hollandse vereniging voor Kleine Kernen. 
Fijn, dat we hier de gastvrijheid mogen genieten van de VNG. Dank ook aan een ieder, die hier 
vandaag een bijdrage gaat leveren aan - naar ik hoop - een interessant programma. 

Wat is de Vereniging voor Kleine Kernen? Dat is een landelijk netwerk van provinciale verenigingen 
die met elkaar meer dan 4000 dorpsorganisaties ondersteunen. Min of meer ontstaan door de ideeën 
van het kabinet over de  participatiesamenleving. Een maatschappij waarbij bewoners het 
eigenaarschap en verantwoordelijkheid overnemen van de overheid. Maar actieve bewoners vragen 
ook om netwerkcontacten, ondersteuning en kennisdeling, om samen met diezelfde overheid 
daadwerkelijk te kunnen werken aan een vitale toekomst met mooie projecten voor hun eigen 
leefomgeving. 

De kracht van onze vereniging is de landelijke kennisdeling; het signaleren; onderhouden én vooral 
stimuleren van diensten voor dorpsgemeenschappen. Dorpskracht dus! Dorpskracht is ook, het 
verbinden van mensen in hun eigen leefomgeving. Dat doen we  door  voortrekkers uit de lokale 
gemeenschappen bijeen te brengen,  regionaal toegankelijke bijeenkomsten te organiseren en het 
stimuleren van  samenwerkingsverbanden met gemeentebesturen en andere maatschappelijke 
organisaties. 

In de Agenda Lokale Democratie van januari 2015 geeft het kabinet aan, dat door de decentralisatie 
van taken, de focus van die agenda gericht is op gevolgen voor de  lokale democratie. Deze nieuwe 
verhouding van de overheid tot de zogeheten “burger” vraagt, dat deze vertrouwen houdt in hun 
bestuurders. De overheid zal –volgens die visie - ruimte moeten bieden aan maatschappelijke 
initiatieven in het publieke domein en dus: vertrouwen, invloed en zeggenschap overdragen aan de 
inwoners van die leefgemeenschappen.  

Het kabinet stelt, dat deze nieuwe vorm van democratie ons voor een nieuwe uitdagingen stelt: ten 
aanzien van legitimiteit, representativiteit en gelijkheid van de vertegenwoordigers uit die 
maatschappelijke organisaties.     Ze wijst in hun nota op het risico van in- en uitsluiting van bepaalde 
groepen. Een actueel thema dus, in ons huidige politieke bestel.  

Zoals u allen in deze ruimte weet - als ik zo de zaal rondkijk - ligt de nadruk bij de overheid veelal op 
het creëren van draagvlak voor het eigen beleid; terwijl het belang van de burger ligt, bij het kunnen 
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uitoefenen van invloed op zaken die zij zelf van belang achten in de eigen leefomgeving. Zeker nu de 
afstand naar de gemeentelijke overheid, in toenemende mate groter dreigt te worden door de 
schaalvergroting van gemeenten. Gelukkig ontlenen mensen hun identiteit vooral aan de plek waar 
ze wonen. In Krimpen woon ik aan het Boveneind; in Nederland in de regio Rotterdam en in het 
buitenland in Europa. (Voor de zekerheid - voor de onwetende buitenlandse toehoorder met de 
toevoeging- Amsterdam natuurlijk) 

Het Rapport van de denktank van de VNG getiteld: “Van eerste overheid naar eerste Burger” stelt, dat 
de publieke zaak niet langer het monopolie is van de overheid, maar steeds meer een zaak van de 
samenleving zelf. Een kernkwaliteit van een gemeente moet zijn om in te spelen op; en aan te sluiten 
bij nieuwe maatschappelijke initiatieven: zo stelt dat rapport. Ik ben benieuwd wat Jantine Kriens 
daar zo dadelijk tijdens haar bijdrage nog over gaat zeggen. Naar mijn oordeel maakt het Kabinet, in 
hun beleidsnotitie, zich er net iets te gemakkelijk vanaf door te stellen;  dat de lokale democratie in de 
eerste plaats binnen de lokale gemeenschap vorm dient te krijgen. (Alsof het Rijk, evenals de 
Provincie, geen intensieve relatie met de burgers onderhoudt.) Ik ken de opvattingen van onze 
Commissaris van de Koning in Zuid Holland en ben benieuwd naar zijn bijdrage straks aan ons 
programma.  

Duidelijk is wel dat gemeenten door hun nieuwe takenpakket, in toenemende mate, zelf aan zet zijn. 
Dezelfde ontwikkeling zien we overigens ook in Europa. Sinds 2000 worden er elke twee jaar, door de 
European Rural Community Alliance, plattelandsparlementen gehouden. Na Zweden, Oostenrijk, 
Finland en Estland gaat dat in 2017 misschien wel in Nederland plaatsvinden. Ik doe daar samen met 
oud Europees voorzitter Bert Broekhuis; de LVKK én de Brabantse vereniging voor Kleine Kernen ons 
best voor, om de zitting van dat parlement in 2017 naar Nederland te halen. 

Over wat deze vermaatschappelijking van het publieke domein oplevert in het openbaar bestuur krijgt 
u na de pauze een drietal korte presentaties door vertegenwoordigers van dorpsorganisaties en onze 
leden van de kennisbank: de Vraagbaak geheten. We hebben medewerking in het forum met Greet de 
Kooning en Bert Broekhuis van onze kennisbank en Leidy van der Aalst - namens het landelijk bestuur 
van de vereniging Kleine Kernen. Dat allemaal na de pauze onder leiding van oud burgemeester Jan 
Broekhuis. Jan gaat u vragen deel te nemen aan het gesprek, dat we na de pauze met u hopen te 
voeren aan de hand van enige stellingen. 

Ik moet me inhouden om nu al niet zelf enkele indrukwekkende voorbeelden te noemen van projecten 
in de dorpen van Zuid Holland. Grotere en kleinere projecten, zoals in Wijngaarden, Korendijk, 
Noorden, Goeree Overflakkee en Ooltgensplaat, die vaak met de steun van hun gemeentebestuur tot 
stand zijn gekomen. Ik zie tot mijn vreugde enkele voor mij bekende wethouders en burgemeesters uit 
die gemeenten hier vanmorgen in de zaal aanwezig. U zult straks horen, dat vrijwel alle projecten 
worden geïnitieerd en gedragen door vrijwilligers, zoals ook ons bestuur en organisatie van de Kleine 
Kernen vereniging in Zuid Holland volledig uit onbezoldigde vrijwilligers bestaat.  

Ik sluit af met een eigen ervaring, nog als wethouder van Rotterdam, in de jaren tachtig van de vorige 
eeuw. Een stad, die zoals u weet in het verleden voor een groot deel is ontstaan door fusies met 
omliggende dorpen. Ik sprak zojuist over de identiteit van mensen, zoals ze die door hun 
woonomgeving beleven. Als geboren en getogen Rotterdammer was ik op een gegeven moment in de 
college de enige wethouder die in Rotterdam was geboren. Ik kende alle wijken van de stad en heb 
daar veel plezier van gehad in de contacten met de inwoners, maar ook in het college. Ik kende de 
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sfeer in de wijken en de voormalige dorpen uit eigen ervaring en kon dus vaak menselijk maatwerk 
leveren. 

Met de adjunct gemeentesecretaris uit die tijd in Rotterdam, Adri Liedorp, heb ik ook  nog regelmatig 
contact. Nu als actieve burger in de samenwerkende IJsselgemeenten; Capelle en Krimpen aan den 
IJssel. Hij reageerde op mijn uitnodiging om deze conferentie te bezoeken met de volgende mail, die ik 
u graag meegeef aan het begin van deze conferentie:  

Hoi Ries, mooi initiatief . Ik moest nog denken aan de Rotterdamse Stadsvernieuwingsorganisatie, als 
voorbeeld hoe je lokale initiatieven kan verenigen in actiegroepen van een grote stad en directe 
toegang en dus invloed gaf. Ik zit op 11 maart ergens op een mooi strand onder de zon. 

Adri zit nu dus lekker onder de zon. Maar u weet maar al te goed, dat er maar weinig nieuws onder de 
zon is in het openbaar bestuur. Zelfs in een grote stad als Rotterdam hadden we in jaren tachtig al 
ontdekt dat burgerparticipatie, in vele wijken bij de ingrijpende stadsvernieuwingsprojecten, van 
essentieel belang was voor het welslagen van deze omvangrijke operatie. Oud burgemeester Bram 
Peper is gelukkig hier aanwezig om deze stelling te bevestigen. De andere Rotterdamse 
vertegenwoordigers hier vandaag horen het misschien liever niet, maar Rotterdam is historisch gezien 
een verzameling dorpen, met vanuit al die diverse leefgemeenschappen: ook dáár heel veel 
Dorpskracht, waarbij niemand wordt uitgesloten. 

Ik wens u plezierige en inspirerende conferentie toe. 

 

 

De Vereniging Nederlandse Gemeenten 
Mevrouw Kriens begon met de woorden 
dat ze het fantastisch vond om te zien dat 
er zo’n mooie opkomst was. Goed om te 
zien welke energie we los kunnen maken 
als we samenwerken.  

Een paar maanden geleden zat ze om de 
tafel met Ries Jansen en Jan Broekhuis. 
Enkele maanden later was er een zaal met 
vele geïnteresseerden. Dat laat twee 
dingen zien: 

1. Het onderwerp leeft 

2 Samenwerking geeft energie en levert 
resultaat 

Het onderwerp leeft ook bij de VNG. Elke 
dag weer, bij de decentralisaties, als het 
gaat om democratie en ook steeds meer in 
de fysieke hoek. 
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Ook vanuit de VNG heeft men naar het onderwerp 
gekeken. Daar zijn twee mooie publicaties over 
gekomen 11 maart beschikbaar waren.  Hierbij ging 
het met name om te kijken naar de rol van de 
gemeenten ten opzichte van maatschappelijk 
initiatief.  

Van Gijzel en Van Zanen hebben daar allebei met 
een groep mensen naar gekeken. Van Gijzel 
concludeerde dat de publieke zaak geen 
overheidsbezit is. Zoals geschreven; “Niet erboven, maar ertussen”. Dat is tevens een mooie agenda 
voor gemeenten en de VNG.  

Die agenda is nog altijd actueel, maar die vraagt wel wat van gemeenten en de VNG. Het vraagt om 
daadwerkelijk ruimte bieden aan maatschappelijk initiatief, en de organisatie daar ook op toerusten. 
Van Zanen ging daarop verder, hoe organiseer je dat, welke dilemma’s kom je dan tegen. En wie is 
waar verantwoordelijk voor.  

Daar zie je dat inwoners veel doen, dat ook prima vinden. Maar dat als het moeilijk wordt de 
overheid, of de politie, of de school wel klaar staan om rugdekking te geven. Onze gemeentelijke 
bureaucratie is nog niet altijd in staat die rugdekking snel en op maat te geven. De crux van de 
huidige transformatie zit in de omkering: het beleid bepaalt niet de participatie van burgers, maar de 
dynamiek in de lokale gemeenschap geeft richting aan de inzet van het beleid. 

Daar moeten andere instrumenten en arrangementen bij komen. Daar moeten gemeenten ruimte 
voor maken. De lokale democratie heeft niet zozeer behoefte aan een alternatief voor de 
gemeenteraad, maar aan een vorm van dialoog die dicht bij burgers staat en die op een niet-
vrijblijvende manier ruimte geeft aan kracht van burgers 

 

Daarom vindt mevrouw Kriens 
het heel belangrijk dat men 
zoekt naar vormen om die 
ruimte echt te geven. Ze geeft 
aan dat de vereniging van 
Kleine Kernen is voor haar een 
mooi vehikel is om ervaringen 
te delen en samen te werken 
aan leefbaarheid.  

Het is dan ook te hopen dat 
ook dat dit initiatief leidt tot 
veel intensieve samenwerking 
tussen gemeenten en 
initiatieven uit de kernen en 
dat die samenwerking tot veel 
mooie resultaten gaat leiden. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Extra Nieuwsbrief Maart 2016  redactie@zhvkk.nl 

Toespraak van Jaap Smit 
Tijdens zijn aanwezigheid heeft de 
Commissaris van de Koning een 
variant van de hieronder 
voorbereide tekst voorgedragen:  

Mijnheer Jansen, mevrouw Kriens, 
dames en heren, 

Wij kennen allemaal de beelden in 
de media van vervallen 
boerderijen en verlaten straten, 
van afgebrokkelde gevels, 
aangetast door de alg, en van 
daken die grotendeels zijn 
ingestort.“Wie trekt de rotte 
kiezen uit de regio?”, kopte de 
Volkskrant recent nog. 

Boodschap: in de dunner bevolkte delen van de provincies slaat de leegstand toe, is er vergrijzing en 
verdwijnen de voorzieningen. Ik hoef in deze kring amper te wijzen op een veel gelezen boek van 
Geert Mak: “Hoe God verdween uit Jorwerd”. Ik vrees dat er, mede als gevolg van deze berichtgeving 
en publicaties, bij veel mensen in Nederland inmiddels een beeld is ontstaan dat ons platteland 
misschien wel ten dode is opgeschreven.  

Een beeld dat wellicht extra wordt aangezet door het toenemend aantal berichten, waarin de 
glorieuze toekomst van de steden wordt bewierookt.“If mayors ruled the world”, en dan gaat het 
natuurlijk vooral over burgemeesters van grote steden, dan zou het goed komen. Ook de rijksoverheid 
doet hierbij een duit in het zakje, sterker nog, dit kabinet werkt aan een Agenda Stad, met als rode 
draad dat de steden bepalend zijn voor het groeivermogen van Nederland.  

En daarmee kom ik, dames en heren, op het thema van deze conferentie: Dorpskracht. Een uitstekend 
gekozen thema, want wat er ook gebeurt, welke overheid of instantie er ook geld of moeite insteekt, 
het zal van de kracht vanuit de dorpen zelf afhangen of zaken goed dan wel minder voortvarend 
lopen. Inwoners die de schouders eronder zetten, vaak in gezamenlijkheid, verdienen daarom wat mij 
betreft zoveel mogelijk steun. Laat ik vanuit die optiek eerst zeggen dat ik bijzonder onder de indruk 
ben van de manier waarop de Zuid-Hollandse vereniging voor Kleine Kernen, zoals Ries Jansen dat 
zojuist heeft beschreven, bezig is met het aanzwengelen van die dorpskracht. Daarbij gaat het om 
kennisdeling, ondersteuning en stimulering, met als doel eigenaarschap en het zelf nemen van 
verantwoordelijkheid en initiatief in onze participatiesamenleving tot bloei te laten komen. 

Als commissaris ondersteun ik organisaties zoals de Vereniging voor Kleine Kernen van harte. 

Uw werk spreekt mij enorm aan, omdat het gaat over relaties tussen mensen, sociale cohesie, elkaar 
helpen en leefbaarheid. Uw werk is ook nodig in deze tijd van globalisering, crises op wereldschaal, 
flexibilisering van de arbeidsmarkt en ga zo maar door. Veel mensen hebben het gevoel de grip op 
hun leefomgeving kwijt te zijn. In reactie daarop zien we een groeiend verlangen naar de dorpsgeest, 
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naar kleinschaligheid, naar het koesteren van de eigen identiteit. En in feite dus een zoeken naar de 
balans tussen de eigen gemeenschap en de grote buitenwereld. 

Voor ons als bestuurders is het belangrijk dat wij bijdragen aan het vormgeven van die 
gemeenschappen. Ik probeer dat ook te doen en ik doe dat vanuit de overtuiging dat we het gevoel 

van gemeenschap niet alleen moeten 
honoreren, maar ook moeten koesteren 
en borgen. In dit gezelschap zal 
waarschijnlijk niemand het daar mee 
oneens zijn; wel is en blijft het de vraag 
hoe we dat dan moeten en kunnen 
doen. Daarbij blijven we in gesprek over 
wat er feitelijk op het bordje van de 
gemeenten zou moeten liggen – denk 
daarbij aan de decentralisaties - en 
welke verantwoordelijkheden aan de 
gemeenschap kunnen worden 
toevertrouwd? 

Voor mij speelt hierbij ook de vraag hoe 
we al dan niet terechte ongerustheid bij 

mensen in die gemeenschappen kunnen wegnemen, vooral in de actuele gesprekken over de 
gewenste schaalgrootte van gemeenten. Op veel plaatsen worden, soms meer, soms minder heftige 
discussies gevoerd over samenwerking en/of fuseren met omliggende gemeenten. Momenteel is het 
provinciebestuur in overleg met bestuurders en inwoners over de bestuurlijke toekomst van de 
Hoeksche Waard. Maar ook op andere plekken in de provincie is dit een thema. Daarbij gaat het 
onder meer over de grote verschuivingen van verantwoordelijkheden naar het lokale niveau, die 
vragen om een krachtig lokaal bestuur, met voldoende organisatorische en financiële slagkracht. Met 
als doel de voorzieningen voor de inwoners op het juiste en gewenste niveau te houden of te brengen. 
Politieke moed is nodig om aan de eigen achterban, de inwoners,  duidelijk te maken dat opschaling 
en verregaande samenwerking soms onvermijdelijk zijn om überhaupt nog kleinschaligheid te kunnen 
blijven behouden.  

In gesprekken met gemeenteraden en bewoners maak ik vaak het onderscheid tussen gemeente en 
gemeenschap. De gemeenschap, dat is waar het in de kern van de zaak eigenlijk om gaat en de crux is 
daarbij duidelijk te zijn over het feit dat opschaling van een gemeente of het verregaand 
samenwerken tussen gemeenten die gemeenschapsbeleving niet in de weg hoeft te staan. Als op 
gemeenteniveau maar rekening wordt gehouden met die behoefte aan gemeenschap. In 1984 werd ik 
predikant in een prachtig dorp aan de Veluwezoom. Mijn werk speelde zich af in het dorp waar ik 
woonde en het 3 kilometer verderop liggende buurdorp. Ik heb het over Ellecom en De Steeg: twee 
verschillende dorpen met elk een geheel eigen cultuur, eigen gebruiken en een verschillende 
bevolkingssamenstelling. Twee dorpen met een eigen identiteit en een sterke betrokkenheid van de 
inwoners op dorp en medebewoner. En toch maakten zij beide deel uit van een grotere gemeente 
bestaande uit totaal vijf kernen, die ieder hun eigenheid konden behouden. Ik vertel mensen dit 
verhaal graag, om te illustreren dat het koesteren en behouden van de eigen identiteit dus ook kan in 
een groter verband. En om te laten zien dat ik het belangrijk vind dat niet alleen de taal van de 
tekentafel en de ratio wordt gesproken, maar ook die van de emotie en het gevoel. Beide talen zijn 
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nodig om in deze tijd van grote veranderingen de juiste besluiten te nemen en tegelijkertijd de 
inwoners het gevoel te geven dat rekening wordt gehouden met hun wensen en belangen. En ook om 
uit te leggen dat het juist in het belang van de inwoners kan zijn dat gemeenten de samenwerking 
zoeken of samensmelten. Wie de gemeente niet wil versterken om maar voldoende gemeenschap te 
behouden, kan ontdekken dat er onvoldoende gemeente overblijft voor een vitale gemeenschap.  

Vitale kernen kunnen alleen bestaan als gemeente en gemeenschap elkaar versterken! Ik ben blij dat 
een wijdvertakt netwerk als de Zuid-Hollandse Vereniging voor Kleine Kernen mede op basis van deze 
gedachte haar belangrijke werk doet. Het verlangen naar gemeenschapszin en zeker ook de 
initiatieven die daaruit voortkomen bij inwoners verdienen het te worden ondersteund en bevorderd. 

Of we nu opschalen of niet, kleine kernen zullen er altijd blijven en veel mensen willen niets liever dan 
daar wonen en werken en zich inspannen om er met elkaar een succes van te maken. U en ik staan 
achter die inwoners en wij werken eraan, ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid en 
mogelijkheden, de dorpskracht in de kleine kernen op het hoogst mogelijke peil te brengen en te 
houden. Het is vooral de enorme betrokkenheid van veel inwoners van kleine kernen die mij positief 
stemt, wat uiteraard niet betekent dat er door anderen achterover kan worden geleund. 
Voortdurende aandacht voor kleine kernen blijft hard nodig. 

 

 

Presentaties 
Na deze introducties was het de beurt aan de vertegenwoordigers van enkele leden van de ZHVKK.  
Als inleiding op het forum gaven deze een presentatie over een project wat in hun lokale 
woongemeenschap de leefbaarheid heeft vergroot. 

Als eerste een presentatie vanuit Ooltgensplaat, gegeven 
door Gerrie Jansen.  

In Ooltgensplaat is een pilot geweest “Pilot Servicepunt 
2015”, waarbij ingespeeld wordt op een aantal 
maatschappelijke ontwikkelingen. Een zeer belangrijke is de 
verschuiving van de invulling van de zorg voor een grote 
groep hulpbehoevenden.  

In Ooltgensplaat wordt deze hulpvraag gedeeltelijk ingevuld 
door het leggen van contacten tussen personen die hulp 
nodig hebben, en een groep die deze hulp kan bieden. 
Hierbij kunnen degenen die hulp bieden onder andere 
mensen met een uitkering zijn die moeten worden 
voorbereid op de arbeidsmarkt, als bijvoorbeeld 
vrijwilligers uit omliggende plaatsen. 

Het gaat om klusjes als medicijnen halen, containers aan de 
weg zetten, de tuin opknappen, boodschappen halen, en 
nog veel meer. 
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De tweede presentatie, gegeven door Jan Tersteeg ging over het huiskamerproject uit Noorden. Dit 
project heeft zich gericht op het kunnen bieden van extra zorg in een situatie waar de reguliere 
ondersteuning kwam te vervallen. In onze nieuwsbrief van maart 2011 werd hier al aandacht aan 
gegeven (http://www.zhvkk.nl/wp-content/uploads/2013/09/Nieuwsbrief-09.pdf). Dit project heeft 
daarnaast al eerder een prijs gewonnen tijdens de uitreikingen van de Stimuleringsprijzen van de 
ZHVKK.  

Jan nam ons in sneltreinvaart mee in het traject 
van eerste idee, tot uiteindelijke uitvoering en 
exploitatie van het geheel. Er is in samenwerking 
met de gemeente een huiskamer gemaakt in een 
verzamelgebouw waar meerdere ouderen 
wonen. Één van de eerst beoogde woningen is 
hiervoor opgeofferd, maar heeft ruimte gemaakt 
voor een multifunctionele ruimte waar vele 
Noordenaren (zowel oud als jong) elkaar 
tegenkomen. Met regelmaat wordt ’s avonds 
gekookt voor ouderen.  

Het project is inmiddels zelfvoorzienend en draagt direct bij aan de leefbaarheid in Noorden. 

 

Het derde project over de Wingerdshof, een 
multifunctionele ruimte in Wijngaarden, is 
gepresenteerd door ZHVKK-bestuurslid Erik Jonker. 
Hij vertelde enthousiast over de uitdagingen en 
onderhandelingen die de gemeente heeft gehad om 
te zorgen dat de inwoners van Wijngaarden konden 
meedelen in de voordelen die het plaatsen van een 
gas-station in de regio had. Uit de onderhandelingen 
kwam ruimte om mee te financieren in een 
multifunctioneel centrum. Doordat de inwoners zelf 
een actieve rol hebben gespeeld, bleek het mogelijk 
om een prachtig gebouw neer te zetten. De 
exploitatie is in handen van de inwoners zelf en 
loopt goed doordat de verschillende verenigingen in het dorp er een rol in spelen.  

 

Ook hier werd positief gereageerd 
vanuit de verschillende aanwezigen op 
het congres. 

  

http://www.zhvkk.nl/wp-content/uploads/2013/09/Nieuwsbrief-09.pdf
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Forumdiscussie 

Onder leiding van Jan Broekhuis werden naar aanleiding van de stellingen van Leidy van der Aalst, 
Greet de Kooning-Hommes en Bert Broekhuis.  

Leidy is voorzitter van de Landelijke 
vereniging Voor Kleine Kernen en 
verdedigde haar stelling:  

Zelfsturende gemeenschappen hebben 
toekomst. Minder bureaucratie en meer 
ruimte in wet- en regelgeving zijn de 
instrumenten om de onbegrensde kracht 
van burgers te beheersen en te reguleren  

 

 

 

 

Hierna was het de beurt aan Greet de Kooning-Hommes (oud Bestuurslid en lid van de Kennisbank 
van de ZHVKK, oud burgemeester van Middelharnis)  

Op het verzoek om een stelling voor te 
bereiden, kwam ze met de volgende stelling: 

Een volwassen dorps- of wijkraad kan alleen 
goed functioneren wanneer de 
verstandhouding met het gemeentebestuur er 
een is met wederzijdse belangstelling.  

Er was eerst nog wat onduidelijkheid over wat 
een ‘volwassen dorps- of wijkraad’ was, maar 
nadat hier duidelijkheid over was, bleek een 
groot gedeelte van de zaal het eens te zijn met 
de stelling van Greet. 

Als laatste verdedigde en Bert Broekhuis ,oud voorzitter van de ERCA (Europese koepelorganisatie 
van landelijke verenigingen voor kleine kernen) zijn stelling. 

Zijn stelling was:  

Gemeentelijke samenvoegingen versterken de behoefte van dorpen, als plaatselijke 

gemeenschappen in de desbetreffende gemeenten, 

om zich van elkaar te onderscheiden door een 

duidelijke, eigen identiteit.  

Hiermee bleek hij een belangrijk en vaker aangehaald 
punt te raken. De eigen identiteit van een kern is en 
blijft een belangrijke spil in de actieve participatie. 
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Meld u aan voor de Dorpskracht Prijs 

Jaarvergadering 28 september 2016 

 

Het toekennen van een geldprijs voor de drie meest geschikte projecten met een 
stimuleringsbijdrage is een traditie op de jaarvergadering van de ZHVKK. Dit jaar zullen er eind 
september opnieuw  drie prijzen worden toegekend aan dorpsorganisaties, die willen meedoen aan 
deze competitie. De geldprijzen bedragen € 600,- € 275,- en € 125,-  

 

Dit jaar zal de jaarvergadering van de ZHVKK op woensdagvond 28 september worden gehouden.  
Om te bepalen welke projecten tot de meest geschikte behoren, worden deze beoordeeld op een 
aantal punten:  

• Opzet waardevol voor andere leden of belangenorganisaties 

• Innovatief 

• Voegt direct toe aan de leefbaarheid 

• Werkt inspirerend voor bewoners 

• Is in samenwerking met andere betrokkenen uitgevoerd 

• Er is een projectaanpak gevolgd 

• Mate van betrokkenheid van de dorpsbewoners 

• Bereikte resultaten 

• Werkt als bindend voor de dorpsbewoners onderling 

 

Wees niet bang om uw project in te dienen als er een enkel aspect is waaraan uw project niet 
voldoet. In het verleden zijn eerder projecten in de prijzen gevallen die niet aan alle aspecten 
voldoen. Niet alle aspecten tellen namelijk even zwaar. Om te beginnen hebben we dus informatie 
nodig over het project. Denk hierbij aan informatie over hoe het project tot stand is gekomen, wie er 
heeft geholpen, hoe het invloed heeft op zijn omgeving, etc. Naast een beschrijving kunnen andere 
documenten of foto's worden toegevoegd.  

 

Als er nog vragen zijn, dan kunt u bij het bestuur van de ZHVKK contact opnemen met Geert Koster 
via 06-24645258 of Angélique Pottuit zhvkk@hotmail.com 

 

Het aanmelden van uw project kan via de website. Bovenin de zwarte balk kunt u klikken op 
“Aanmelden project voor de Dorpskracht Prijs” 

http://www.zhvkk.nl/?page_id=332

