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LEEFBAARHEID KLEINE KERNEN OP HET SPEL
De provincie Zuid-Holland bestaat uit ongeveer 130 kleine kernen. Dorpen, leefgemeenschappen en buurtschappen met minder 

dan 5.000 inwoners. Allen hebben een eigen karakter, een eigen geschiedenis en een unieke sociale structuur. Maar, naast de 

verscheidenheid kennen de kleine kernen ook grote overeenkomsten. Met name waar het gaat om problemen en mogelijkheden 

in een veranderende samenleving. De leefbaarheid staat op het spel.

DE ZHVKK BUNDELT KRACHT EN DYNAMIEK
De ZHVKK zet zich in voor de leefbaarheid in de kleine kernen. Dit doen we door de kracht en de dynamiek van de bestaande, 

lokale belangenverenigingen te bundelen. De kleine kernen worden in het democratisch proces vaak ondergesneeuwd door de 

grote steden. Dit terw ijl het gezamenlijk inwoneraantal van al die 130 kleine kernen dat van grote steden als Rotterdam en Den 

Haag benadert. De ZHVKK is er om de stem van de bewoners van de kleine kernen te laten horen.



Schaalvergroting is een kenmerk van onze he

dendaagse samenleving. In de kleine kernen is dit 

duidelijk merkbaar. Voorzieningen als buurtwinkels, 

geldautomaten en scholen verdwijnen. Ouderen 

moeten noodgedwongen verhuizen, omdat de zorg 

niet toereikend is. En jongeren hebben geen moge

lijkheid in hun dorp te blijven wonen vanwege het 

tekort aan starterwoningen. Regelgeving bepaalt dat 

uitbreidingsplannen alleen in groeikernen kunnen 

worden gerealiseerd.

Werkgelegenheid is belangrijk voor de aantrekkings

kracht van de kleine kernen. Maar, vestiging van 

industrie is lastig te combineren met behoudt van het 

landelijke karakter. Goed lopende bedrijven verhuizen 

om die reden vaak naar de Randstad, w at weer gevol

gen heeft voor het sociale en economische leven in 

een gemeenschap. De agrarische sector, van oudsher 

de belangrijkste bedrijfstak in de kleine kernen, heeft 

het zwaar door de in het begin genoemde schaalver

groting.

Er zijn zeker ook kansen!
Er zijn zeker ook positieve ontwikkelingen. Nieuwe 

activiteiten als agritoerisme, de productie van 

streekproducten en landschapsbeheer bloeien op.

Ook komen voorzieningen, die eerst zijn weggetrok

ken, in een andere vorm  terug. Denk hierbij aan 

gecombineerde zorginstellingen. Met name door 

de inspanningen van de landelijke en provinciale 

belangenverenigingen is de politiek zich steeds meer 

bewust van de noden van de kleine kernen. De laatste

jaren is er door de politiek veel aandacht besteed aan 

het belang van woningen voor starters. Ze zijn zich 

er bewust van geworden dat het voorzieningenni

veau weer op orde moet worden gebracht. Hiervoor 

is budget vrijgemaakt. Er w ordt naar de mensen 

geluisterd. Het is dus belangrijk de handen in één te 

blijven slaan.

Gesteund door de politiek is de ZHVKK in 2005 opge

richt. Geïnspireerd door de successen van provinciale 

belangenverenigingen in het noorden van ons land 

en de strijdkracht van groepen en individuen in de 

eigen provincie. De ZHVKK is een koepel van lokale 

belangenverenigingen die opkomt voor de leefbaar

heid in de kleine kernen, zonder politieke voorkeur.

De wens van de bewoners staat bij ons centraal. We 

ondersteunen zelfstandige organisaties die ideeën 

van burgers op de agenda van instanties als de ge

meente, provincie en waterschappen w illen krijgen. 

Door de handen in één te slaan bereik je meer.



WAT KAN DE ZHVKK VOOR U BETEKENEN?

De ZHVKK ziet veel kansen om de leefbaarheid in de kleine kernen te 

verbeteren en w il zich sterk maken voor u als dorpsbewoner om deze 

kansen aan te grijpen.

Onze doelstellingen:
Ondersteuning dorpsorganisaties om kwaliteit en professionaliteit 

te verhogen. En stimuleren van nieuwe dorpsorganisaties om zich 

te verenigen.

Katalysator zijn voor nieuwe ontwikkelingen en initiatieven die de 

leefbaarheid in de kleine kernen verhogen of in stand houden.

Het stimuleren van een effectieve en duurzame burgerparticipatie in 

de kleine kernen.

Promotie van de kracht en dynamiek die in de kleine kernen en hun 

dorpsorganisaties aanwezig is.

Belangenbehartiging door voorwaarden scheppend beleid te stim u

leren.

Netwerken en samenwerken met organisaties die een stimulerende 

rol in de gewenste ontwikkelingen kunnen spelen.

Coördinatie van en participatie in projecten die direct of indirect een 

bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de kernen.

Wat betekent dat in de praktijk...
We reiken u inform atie aan en zijn een klankbord voor u.

We bieden u praktische hulp, bijvoorbeeld bij het zoeken naar sub

sidiegelden, het opstellen van (dorps)plannen en het opzetten van 

projecten.

We bieden u ondersteuning, bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van 

bestuursvaardigheden, vaardigheden met betrekking to t lobbyen en 

de omgang met een lokaal bestuur.

We signaleren problemen in de kleine kernen en kaarten deze bij de 

juiste instantie aan.

We stellen ons op als serieuze gesprekspartner voor bestuurlijke 

organen, met als gevolg dat de kleine kernen hoger op de beleids

agenda komen.

We dragen er zorg voor dat gedane beloftes worden nagekomen. 

We zetten onderzoeken op in samenwerking met onderw ijsinstel

lingen.



HOE BEREIKT U ONS?
Broekweg 2-a 3253 XB Ouddorp

0187-681150 info@zhvkk.nl www.zhvkk.nl

VRIEND OF SPONSOR VAN DE VERENIGING
W ilt u zich samen met ons inzetten voor de leefbaarheid in de kleine kernen?

U kunt zich aanmelden als vriend/donateur van de ZHVKK. De kosten bedragen 

€75,-. Voor dorpsorganisaties zijn de kosten €25,-. W ij houden onze vrienden/ 

donateurs op de hoogte van wat er speelt in de verschillende kernen. U kunt 

onze bijeenkomsten en ledenvergadering bezoeken. Ook kunt u een beroep 

doen op advies en ondersteuning.

Bedrijven kunnen de ZHVKK ook sponsoren. U kunt op onze website lezen 

over de mogelijkheden. In overleg met u maken we een keuze voor de meest 

geschikte vorm.
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Kijk op onze website, www.zhvkk.nl voor meer informatie, behaalde successen PRODUCTIE GCC personal printers bv 

en een kennismaking met ons bestuur. TEKS" BRITT Communicatie, Britt Vreeswijk

DRUK GCC personal printers bv 
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