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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 m inder
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 w aar het gaat om problem en en mogelijkheden
in een veranderende sam enleving. De leefbaarheid staat op het spel.

DE ZHVKK BUNDELT KRACHT EN DYNAMIEK
De ZHVKK zet zich in voo r de leefbaarheid in de kleine kernen. Dit doen w e door de kracht en de dynam iek van de bestaande,
lokale belangenverenigingen te bundelen. De kleine kernen worden in het democratisch proces vaak ondergesneeuwd door de
grote steden. Dit te rw ijl het gezam enlijk inw oneraantal 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.
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Er zijn zeker ook kansen!
Er zijn zeker ook positieve ontwikkelingen. Nieuwe
activiteiten als agritoerism e, de productie van
streekproducten en landschapsbeheer bloeien op.
Ook komen voorzieningen, die eerst zijn w eggetrok
ken, in een andere vorm terug. Denk hierbij aan
gecom bineerde 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

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 voo r u als dorpsbew oner om deze
kansen aan te grijpen.

Onze doelstellingen:
Ondersteuning dorpsorganisaties om kw aliteit en professionaliteit
te verhogen. En stim uleren van nieuwe dorpsorganisaties om zich
te verenigen.
Katalysator zijn voo r nieuwe ontw ikkelingen en initiatieven die de
leefbaarheid in de kleine kernen verhogen of in stand houden.
Het stim uleren van een effectieve en duurzame burgerparticipatie in
de kleine kernen.
Prom otie van de kracht en dynam iek die in de kleine kernen en hun
dorpsorganisaties aanwezig is.
Belangenbehartiging door voorw aarden scheppend beleid te stim u 
leren.
Netwerken en samenwerken met organisaties die een stim ulerende
rol in de gewenste ontw ikkelingen 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 voo r 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 om gang met een lokaal bestuur.
We signaleren problem en in de kleine kernen en kaarten deze bij de
juiste instantie aan.
We stellen ons op als serieuze gesprekspartner voo r bestuurlijke
organen, met als gevolg dat de kleine kernen hoger op de beleids
agenda komen.
We dragen er zorg voo r dat gedane beloftes w orden nagekomen.
We zetten onderzoeken op in sam enwerking met onde rw ijsinstel
lingen.

HOE BEREIKT U ONS?
Broekweg 2-a
0187-681150

3253 XB O uddorp
info@ zhvkk.nl

www.zhvkk.nl

VRIEND OF SPONSOR VAN DE VERENIGING
W ilt u zich samen met ons inzetten voo r 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 w a t 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 m ogelijkheden. In overleg met u maken w e een keuze vo o r de meest
geschikte vorm .
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Kijk op onze website, ww w.zhvkk.nl vo o r meer inform atie, behaalde successen
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