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Dit project houdt concreet in dat voor 18 kernen in de
RAS-regio's dorpsorganisaties begeleid kunnen worden
bij het maken van een dorpsplan. Een dorpsplan is een
dorpsvisie met daaraan gekoppeld een uitvoeringsplan.

DORPSPLANNEN BASIS VOOR
REGIONAAL BELEID

In de dorpsplannen wordt aangegeven welke oplossingen in het dorp liggen en waar in regionaal verband de
oplossingen gezocht moeten worden. De dorpsoverstij-

De provincie Zuid-Holland is opgedeeld in zoge-

gende problemen zijn de bouwstenen voor regionaal

naamde Regionale Agenda's Samenleving (RAS-

beleid kleine kernen.

regio's). Een deel van de subsidieregeling Leefbaar-

De ZHVKK zoekt de kernen waar men een dorpsplan wil

heid kleine kernen is naar de budgetten van die re-

maken in zes regio's. Dit zijn de regio's waar we de

gio's gegaan. Het project Regionale speerpunten be-

meeste kernen aantreffen: Rijnstreek; Midden-Holland,

oogt dat deze gelden daadwerkelijk de leefbaarheid

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Rotterdamse Regio,

in de kleine kernen ten goede zullen komen door

Hoeksche Waard, Goeree Overflakkee.

middel van het ontwikkelen van regionale speerpun-

De PALED-methode (Plan van Actuele Leefbaarheids-

ten op basis van dorpsvisies. Dit project wordt gefi-

Doelen) die wordt gebruikt, in aangepaste versie, zorgt

nancierd door de Provincie Zuid-Holland.

ervoor dat het een dorpsplan wordt dat door
de dorpsbewoners zelf is ontwikkeld. Wij
begeleiden het proces om tot een breed
gedragen gezamenlijke visie met uitvoeringsplan te komen. In een aantal kernen wordt
eerst het oprichten van de dorpsorganisatie
begeleid waarna deze organisatie de stuurgroep zal zijn voor het maken van hun dorpsplan. Inmiddels zijn er besprekingen gaande in
diverse regio's. Melissant, Herkingen en Nieuwe Tongen op Goeree zijn geselecteerd om
aan dit project deel te nemen. Met andere
regio's zijn de besprekingen bijna afgerond.
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IN GESPREK MET...
MAARTEN VAN DER STAAY WERKGROEP LEEFBAAR RIJSOORD
Rijsoord, een dorp onder de rook van Ridderkerk en

werkgroep geweest die een hand en een voet voor het

behorend tot de gemeente Ridderkerk, telt ongeveer

gemeentebestuur wilde zijn, en absoluut geen werk-

3000 inwoners. In de loop van de tijd werd het dorp

groep. Als dorpsorganisatie hebben wij, samen met

ingesloten door de A16, een aantal grote wegen, het

anderen, belangrijke zaken tot stand kunnen brengen op

spoorwegemplacement Kijfhoek en industrieterrei-

het gebied van veiligheid, woningbouw en openbaar ver-

nen. Hoewel Rijsoord graag een landelijk dorp zou

voer. Leefbaar Rijsoord is dan ook in het verleden al eens

willen blijven, is door deze infrastructuur veel van

door de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij

het landelijke verdwenen. Dat wat er nog over is aan

(KNHM) uitgeroepen tot één van de Kernen met Pit," ver-

landelijk gebied wordt nu bedreigd door het plan om

telt Maarten van der Staay. "Om wat zaken te noemen:

een aantal windmolens te plaatsen in de polder Oud

Rijsoord is inmiddels verkeersluw, nadat er in het verle-

Reyerwaard. Bovendien is de aanliggende polder,

den veel overlast van het verkeer werd ondervonden. Het

Nieuw Reyerwaard, bestemd als groeigebied voor de

openbaar vervoer via een reguliere busverbinding heeft

glastuinbouw, zodat bedrijven uit bijvoorbeeld het

plaats gemaakt voor de gratis buurtbus. De kosten wor-

Westland zich daar kunnen vestigen. Er bestaan nog

den door de gemeente betaald (€ 45.000 per jaar). Nu

meer plannen, die op provinciaal niveau worden

zijn de Rabobank en Van der Valk Ridderkerk als grote

opzet, zoals de aanleg van het Waalbos dat waar-

sponsors, met nog enige kleine sponsors, bereid gevon-

schijnlijk moerasgebied gaat worden. Boeren raken

den deze dienstverlening in stand te houden. De buurt-

hierdoor hun land kwijt. De boeren, tuinders en

bus sluit nu nog aan op het eindstation in Slikkerveer van

bewoners hebben niet het gevoel daar inspraak in

de fastferry verbinding Rotterdam-Dordrecht v.v. Per 1

gehad te hebben. Het is duidelijk dat de leefbaarheid

januari wordt een andere route gereden om nog meer

in Rijsoord door dit soort plannen op allerlei manie-

passagiers van dienst te kunnen zijn."

ren wordt aangetast. De aldaar actieve dorpsorgani-

Ook de woningbouwplannen worden mede door toedoen

satie, genaamd Leefbaar Rijsoord, maakt zich over

van de werkgroep meer toegesneden op de behoefte van

deze ontwikkelingen grote zorgen.

het dorp. Er is niet veel plaats meer voor sociale woningbouw. Samen met anderen tracht Leefbaar Rijsoord nu

Volgens Maarten van der Staay, voorzitter van de werk-

bij het gemeentebestuur goedkeuring te verkrijgen om

groep Leefbaar Rijsoord, is het uitermate belangrijk dat

nog een vijftiental appartementen, voor zowel senioren

de werkgroep zich inspant om deze ontwikkelingen in

als starters, te bouwen. De grond hiervoor is beschik-

goede banen te leiden. Dit gebeurt in nauwe samenwer-

baar. Vooralsnog wil het gemeentebestuur echter niet

king met het Wijkoverleg Rijsoord. Dit wijkoverleg is ont-

meewerken om het bestemmingsplan aan te passen.

staan op initiatief van de gemeente Ridderkerk om in

Bij de voetbalkantine van de zeer actieve voetbalvereni-

iedere wijk een wijkoverleg-commissie samen te stellen.

ging, waar op de eerste verdieping een zaal is voor feest-

In het Wijkoverleg Rijsoord hebben ook enige mensen uit

avonden, wordt nu een lift gebouwd voor rolstoelgebrui-

de werkgroep Leefbaar Rijsoord zitting. Het gemeente-

kers. Ook hier heeft Leefbaar Rijsoord de KNHM inge-

bestuur stelt het wijkoverleg jaarlijks € 24000,- ter be-

schakeld, die een bedrage heeft toegezegd als het pro-

schikking om te besteden aan zaken die de bewoners

ject volgend jaar gerealiseerd is. Het wijkgebouw De

graag willen en niet uit het reguliere budget van de

Bron is particulier bezit en wordt regelmatig gehuurd voor

gemeente uitgevoerd kunnen worden, zoals bloembak-

dorpszaken. Wanneer de eigenaar dit verkoopt, dan wil-

ken, leugenbankjes en het organiseren van feesten voor

len Leefbaar Rijsoord en het Wijkoverleg Rijsoord de

de jeugd.

gemeente overreden om dit gebouw aan te kopen.

"In de bijna dertig jaar van ons bestaan zijn wij altijd een

Verdere informatie is te vinden op www.leefbaarrijsoord.nl.
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2E NATIONALE PLATTELANDSPARLEMENT IN LUNTEREN

Het tweede gedeelte van deze workshop was gereserveerd voor de heer Theo Coppens uit Casteren. Hij deed

Zaterdag 6 oktober was het dan zo ver. Om ongeveer

verslag van hoe een project voor het realiseren van star-

07.45 uur vertrokken Dorien Kickert (secretaris van

terswoningen in zijn dorp was verlopen. Moeizaam, maar

de ZHVKK), Nel Mijnders en ondergetekende (als

met veel overleg en dankzij een wethouder die mee wilde

leden van de dorpsraad Melissant) naar Lunteren.

werken is het project ten slotte tot volle tevredenheid toch

Het was even zoeken naar het congrescentrum De

gerealiseerd. Het resultaat van dit project: betaalbare

Wereld, maar we hebben het gevonden en we waren

woningen van goede kwaliteit, die naar eigen wensen

nog mooi op tijd ook.

zijn ingericht en 40% goedkoper zijn. Dit had een positieve invloed op de leefbaarheid van het dorp omdat er
meer jongeren in het dorp bleven wonen en men meer
betrokken was bij de eigen leefomgeving.
Voor meer informatie over dit project kan men terecht op
www.fritspijnenburg.nl en ook weer bij onze dorpsraad.
Daarna was er een overheerlijke lunch, waarbij er een
keuze gemaakt kon worden uit streekgerechten uit alle
provincies van Nederland.
De workshop 's middags ging over het uitvoeren van
dorpsplannen. Als dorpsraad Melissant hebben we al
weer een tijd geleden bij de gemeente en de ZHVKK
aangegeven dat we graag als pilot willen dienen voor het
maken van een dorpsplan. Dus leek het Nel en mij wel
een goed idee om eens ons licht op te steken over hoe
zo'n dorpsplan eigenlijk tot stand komt. Het hoe en waarom van een dorpsplan is uitgebreid aan de orde geweest.
Uit het geheel is wel naar voren gekomen dat het allemaal nog niet zo makkelijk is en dat een adviesrol van de
Vereniging voor Kleine Kernen toch wel erg gewenst is.
Wel kwam uit de discussiegroep naar voren dat men het
sowieso belangrijk vond een dorpsplan te hebben. Dus

Nadat we ons gemeld hadden kregen we een lijst met

daar zullen we ons als dorpsraad over moeten buigen.

deelnemers en het programma van die dag. Dorien had

De dag werd afgesloten met een gezamenlijk gedeelte

zich aangemeld voor een discussiegroep en Nel en ik

dat ook weer door Fons de Poel geleid werd. De aanwe-

voor twee workshops.

zige politici kregen een aantal vragen en stellingen voorgelegd waar ze op konden reageren. Uit de discussie-

WORKSHOPS

groepen waren zes moties geformuleerd waar wij als

De dag werd ingeleid door Fons de Poel. Hij liet ons ook

deelnemers van deze dag over konden stemmen. Alle

even kennismaken met de stemapparaatjes, die we later

moties zijn aangenomen.

op de dag nog eens zouden gebruiken. Na deze inleiding
vertrokken Nel en ik naar de workshop Bouwen Starters-

DE ZES MOTIES

woningen. Eerst kregen we een praatje over goedkoop

1. maak geld vrij voor de plattelandssamenleving

en duurzaam bouwen te horen door iemand van Dura

2. toets algemeen beleid op gevolgen voor platteland

Vermeer. Doordat zij de woningen in concept al klaar

3. geef dorpshuizen de ruimte

hebben kunnen zij voor een vrij goedkope prijs woningen

4. laat bewoners zelf de aanpak van hun leefomgeving

bouwen, die weer zeer aantrekkelijk zijn als starterswo-

bepalen

ningen. Om het voor hen rendabel te maken ligt de grens

5. geef prioriteit aan de plattelandseconomie

van het aantal woningen per project ongeveer bij 50. Om

6. luister naar jongeren van het platteland

de lage woningprijs bij een volgende verkoop niet hele-

Voor een toelichting zie www.plattelandsparlement.nl.

maal kwijt te raken worden er bij de eerste verkoop

Deze moties zullen weer meegenomen worden naar de

afspraken gemaakt met de koper, zodat deze woning

parlementariërs bij het volgende nationale plattelands-

toch weer een aantrekkelijke starterswoning kan zijn voor

parlement zal men er zeker weer op terug komen.

een volgende koper. Informatie hierover is bij mij op te

Al met al een gezellige, interessante en informatieve dag!

vragen. Zie ook: www.duravermeer.nl.

Akkie Krouwel
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VERVOLG OP HET PLATTELANDSPARLEMENT
Hieronder een korte samenvatting
uit de brief die minister Gerda
Verburg van het Ministerie van LNV
op 29 oktober aan de voorzitter van
de Tweede Kamer schreef als reactie
op de moties, ingediend tijdens het
tweede Plattelandsparlement.
De minister geeft allereerst aan zich
betrokken te voelen bij dit bijzondere initiatief van het Netwerk Plattelandsontwikkeling, de Vereniging voor Kleine
Kernen en de KNHM, om via het Plattelandsparlement de stem vanuit de gebieDe grote opkomst en actieve inbreng van plattelandsbe-

MOTIE 4 MEER RUIMTE VOOR BEWONERS BIJ AANPAK
VAN OVEREENGEKOMEN DOELEN

woners, ondernemers en andere bij het platteland

De minister vindt het belangrijk dat bewoners, onderne-

betrokken burgers bij dit tweede Plattelandsparlement

mers of andere initiatiefnemers in een gebied daadwer-

heeft haar zeer getroffen.

kelijk betrokken zijn bij het vormgeven van hun leefom-

den te laten klinken richting beleidsmakers en politiek.

geving. Daarom worden door LNV trajecten ondersteund

MOTIE 1 VERBREDING VAN HET ILG (INVESTERINGSBUDGET LANDELIJK GEBIED) MET EEN SOCIAAL-ECONOMISCHE COMPONENT

zoals het Plattelandsparlement en trajecten met betrek-

De Kamer heeft bij de Algemene Beschouwingen extra

kennis en ervaringen rond dergelijke processen is daar-

middelen gevoteerd ter versterking van regio's en kernen

bij van groot belang. De primaire verantwoordelijkheid en

waar het voorzieningenniveau op gespannen voet komt

regie voor de uitvoering van het plattelandsbeleid liggen

te staan met de vitaliteit en leefbaarheid. Minister Ver-

bij de provincies. De minister vertrouwt erop dat zij,

burg wil, samen met provincies als belangrijke regisseur

samen met gemeenten, vorm zullen geven aan burger-

voor het landelijk gebied, onderzoeken op welke manier

betrokkenheid.

deze gelden het meest betekenisvol kunnen worden

MOTIE 5 HET PLATTELAND ALS PIEK IN DE DELTA

ingezet.

'Het platteland' bestaat niet; en kan in zichzelf dus geen

MOTIE 2 AAN NIEUW RIJKSBELEID DIENT EEN PLATTELANDSTOETS VOORAF TE GAAN

Piek in de Delta zijn. Economische ontwikkelingen op het

Het Landbouw Economisch Instituut (LEI) heeft een aan-

specifieke kenmerken. Door provincies wordt dan ook

tal maanden geleden van de LNV opdracht gekregen

vaak beleid gevoerd dat gericht is op versterking van de

verkennend onderzoek te doen naar de mogelijkheden

economische kwaliteiten en innovatiekracht in een

en meerwaarde van een plattelandstoets voor de Neder-

bepaald gebied. Hiertoe maken ze onder andere gebruik

landse situatie. Op basis van de resultaten van dit onder-

van structuurfondsen, reconstructiegelden en Europese

zoek, alsmede van een aantal hierover te organiseren

gelden. Vanuit het Rijk wordt bovendien aandacht

workshops met betrokkenen, wil de minister bezien of

besteed aan het versterken van innovatief en duurzaam

een plattelandstoets een bruikbaar instrument is.

ondernemerschap: door het wegnemen van belemmerin-

MOTIE 3 HET ERKENNEN VAN DE BIJZONDERE POSITIE
VAN DE DORPSHUIZEN IN DE NIEUWE HORECAWET

gen in regelgeving, het verminderen van de administra-

Onder de huidige Drank- en Horecawet wordt aan dorps-

gen.Tevens wordt ingezet op het ondersteunen met ken-

huizen over het algemeen een beperkte tapvergunning

nis; onder meer via de Groene kenniscoöperatie.

verleend. Dit in verband met mogelijke oneigenlijke con-

MOTIE 6 GEEF AANDACHT AAN DE JEUGD

currentie met lokaal aanwezige horeca. Momenteel wordt

Met de deelnemers aan het Plattelandsparlement meent

een herziening van de Drank- en Horecawet voorbereid.

de Minister dat betrokkenheid van de jeugd bij platteland,

De minister is bereid haar collega van VWS te vragen

natuur en voedsel van cruciaal belang is, ook met het

hierbij aandacht te besteden aan de specifieke proble-

oog op een sterk en vitaal platteland in de toekomst.

matiek van de dorpshuizen.

king tot burgerparticipatie en de vormgeving van (nieuw)
burgerschap. Het uitwisselen en toegankelijk maken van

platteland kenmerken zich door veelvormigheid en regio-

tieve lastendruk, en een aantal stimuleringsregelin-
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DE NAJAARSBIJEENKOMST UITGESTELD
Voor 23 november hadden we een minicongres georganiseerd met als thema Kiezen voor je dorp. Een
gezellige - en vooral boeiende - en leerzame dag voor
onze leden, vrienden, en sponsors.
Verschillende organisaties stonden klaar om iets over
hun initiatieven en innovaties te vertellen. Een deel van
het programma was gereserveerd voor nieuwe landelijke
innovaties op het gebied van leefbaarheid in de kleine
kernen. De gastsprekers van het Ministerie van LNV en
van het Innovatienetwerk te Wageningen waren graag

TOM TOM EN DE KLEINE KERNEN

bereid hun medewerking te verlenen. Het aantal deelne-

De Zuid-Hollandse dorpsorganisaties hebben in thema-

mers aan dit minicongres heeft de drempel die we had-

discussies aangegeven dat de navigatiesystemen de

den gesteld echter niet gehaald. We hebben daarom dit

verkeersdruk dwars door de dorpskernen aanzienlijk

evenement uitgesteld tot volgend voorjaar. Een van de

hebben verhoogd. Al heel wat vrachtwagens rijden nu

redenen om niet te komen was het tijdstip (overdag)

door dorpen en over landwegen die daar niet op bere-

en/of de dag (vrijdag). Komend voorjaar zal daarom het

kend zijn. De ZHVKK heeft deze signalen opgepikt en via

eind van de vrijdagmiddag en aansluitend een deel van

haar landelijk netwerk met de softwarebedrijven, die de

de avond gekozen worden, zodat een ieder er bij kan

kaarten en routes maken, afspraken gemaakt. We willen

zijn. We zullen tijdig de datum bekendmaken. Heeft u

het mogelijk maken dat de dorpsorganisaties invloed op

specifieke wensen of ideeën voor het programma, geef

de geprogrammeerde routes krijgen en het verkeer zo

deze door aan het secretariaat.

langs het dorp te kunnen leiden en niet er dwars door.

De Zuid-Hollandse Vereniging voor Kleine
Kernen wenst u inspirerende feestdagen
en een voorspoedig 2008

