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KORT VERSLAG LEDENVERGADERING EN
MINICONGRES

N I E U W S B R I E F
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lijkheden toegelicht en voorbeelden gegeven hoe dorpsorganisaties invloed kunnen hebben op de kwaliteit van

Op 9 april jl. vonden in Cultureel Centrum De Have-

de leefomgeving in hun dorp. Dit gebeurde aan de hand

ling in Geervliet twee belangrijke bijeenkomsten

van zeven korte presentaties: de heer Vrouwenfelder gaf

plaats: onze algemene ledenvergadering en ons

een uitgebreide uitleg over de organisatie van de Heen-

minicongres.

vlietse Paardenmarkt; de heer John Westdijk van de
Stichting Geervlietse Kernactiviteiten vertelde op welke

ALGEMENE LEDENVERGADERING

manier het mogelijk is geworden om de sporthal en

Tijdens de algemene ledenvergadering, die verhoudings-

dorpshuis voor de gemeenschap van Geervliet te behou-

gewijs goed werd bezocht, werden onder meer het finan-

den; de heer Geert de Vries van Wooncorporatie De Zes

cieel jaarverslag 2007 en de begroting voor 2008 goed-

Kernen gaf informatie over de activiteiten van de Zes

gekeurd. Er werd tevens een nieuw bestuurslid benoemd

Kernen op het gebied van leefbaarheidsprojecten; de

in de persoon van Geert Koster uit Zwammerdam.

heer Henk Pot van de ZHVKK gaf een presentatie over

Bovendien vond een wisseling in het voorzitterschap

de identiteit van een dorp en hoe dorpsplannen daaraan

plaats: tot nieuwe voorzitter is benoemd Dirk van der

bijdragen; de heer Luc Willemse van de gemeente Moer-

Borg. Kees Stam, voorheen voorzitter, is benoemd tot

dijk legde uit dat het gemeentelijke kleine kernenbeleid in

vice-voorzitter. Kees Stam vestigde tijdens de vergade-

Moerdijk is gebaseerd op een grote inbreng van dorpsra-

ring de aandacht op het nieuwe beleid van de Provincie

den en vertelde over de dorpsplannen die in alle 11 ker-

Zuid-Holland, dat voor onze vereniging grote gevolgen

nen van de gemeente zijn opgesteld door de bewoners;

kan hebben. De Provincie heeft voor 2008 de subsidie

de heer Ad Vermeulen van de dorpsraad Moerdijk

lager vastgesteld dan waarop was gerekend. Op de

illustreerde zijn verhaal over het opstellen van een dorps-

vraag of de Provincie geheel stopt het met toekennen

plan in 2003 met vele aansprekende voorbeelden; de

van subsidie kan gelukkig ontkennend geantwoord wor-

heer Jan Trompper van Leader ten slotte zette het belang

den. Wel is het zo dat de Provincie de structurele subsi-

uiteen van Leader en wat deze Europese organisatie

die wil afbouwen.

voor dorpsraden zou kunnen betekenen. Kortheidshalve
verwijzen wij voor het uitgebreide verslag van dit mini-

MINICONGRES

congres en de presentaties naar www.zhvkk.nl. De bij-

Het na de ledenvergadering georganiseerde minicon-

eenkomst werd afgesloten met een forumdiscussie van

gres, met als thema Bewust kiezen voor je dorp, mag

de inleiders. De discussie werd door de aanwezigen

als zeer succesvol worden beschouwd. De belangstel-

vooral gebruikt om vragen te stellen aan de inleiders over

ling was groot. Op verschillende wijze werden de moge-

de gepresenteerde initiatieven.
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PLATTELANDSPARLEMENT
Na een geslaagd minicongres te hebben georganiseerd, is de ZHVKK alweer druk bezig met het organiseren van een volgend evenement: het Plattelands
Parlement Zuid-Holland. Het zal voor de eerste maal
zijn dat een dergelijk parlement in de provincie ZuidHolland wordt gehouden.
In de provincie Zuid-Holland is de leefbaarheid in de kleine kernen op meerdere terreinen uniek te noemen. De
invloed op de leefbaarheid in kleine kernen en op de

NIEUWE WET RUIMTELIJKE ORDENING
PER 1 JULI VAN KRACHT

beleidsmakers. De druk van de stedeling op het platte-

Op het gebied van provinciale streekplannen en

land wordt steeds groter. Wordt het platteland een speel-

gemeentelijke bestemmingsplannen is er een en

en recreatietuin? Er bestaan nog veel kleine gemeenten

ander veranderd. Gemeenten krijgen meer zeggen-

met veelal een grotere kern en een aantal kleine kernen.

schap over de lokale ruimtelijke ordening, de rol van

Fusies, samenwerking en samenvoeging van gemeenten

de provincie wordt kleiner. Dit alles onder het motto:

hebben gevolgen voor de participatie van de bewoners in

Lokaal wat kan en centraal wat moet.

aanwezigheid van grote steden in de buurt heeft grote

het vormgeven van hun leefomgeving. Het aantal dorpen
met een dorpsorganisatie die de belangen van de bewo-

Wijzigingen in bestemmingsplannen hoeven niet meer

ners behartigt is relatief laag in vergelijking met andere

door de Provincie te worden gekeurd. Zowel het Rijk als

provincies. Hoe is de relatie tussen de bewoners en de

de Provincie en de gemeenten moeten een structuurvisie

lokale overheden en wat kan er aan verbeterd worden?

opstellen. De structuurvisie geeft het beleid van de ge-

Het PlattelandsParlement Zuid-Holland wil een bijdrage

meente weer, de feitelijke uitwerking van de structuurvi-

leveren aan de samenwerking tussen de verschillende

sie is de bestemmingsplan. Veel gemeenten zijn nu druk

bestuurslagen van de overheid en de dorpsbewoners.

met het ontwikkelen van hun structuurvisie. Dat wordt

Als plattelandsbewoners en lokale overheden (politici,

een belangrijk document, het is de basis voor bestem-

bestuurders en ambtenaren) zich bewust worden van de

mingsplannen. Bent u als dorpsorganisatie bij de ontwik-

mogelijkheden die er ontstaan wanneer zij samenwerken

keling van de structuurvisie betrokken? Zou u daarbij

ontstaat er een grote meerwaarde. Staan voor het alge-

betrokken willen zijn? Weet uw gemeente dat u graag

meen belang, de samenleving centraal, het koppelen van

mee wilt denken over de structuurvisie? Hebt u een voor-

burgers en overheid en het bundelen van kennis en erva-

beeld van goede samenwerking met uw gemeente in het

ringen worden aangemerkt als enkele andere belangrijke

ontwikkelen van de structuurvisie?

kenmerken van het PlattelandsParlement Zuid-Holland.

We horen graag van u hoe dit proces in uw dorp verloopt

Het PlattelandsParlement Zuid-Holland wordt gehouden

of is gegaan. Voor informatie over de belangrijkste ver-

op 22 november 2008. De locatie is nog niet bekend. Wij

anderingen in de nieuwe wet ruimtelijke ordening kunt u

houden u op de hoogte van onze vorderingen!

kijken op de website van het Ministerie www.vrom.nl/wro

COLUMN
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ATLAS VAN ZUID-HOLLAND BRENGT
VOORZIENINGEN IN KAART
De ZHVKK was in de persoon van ons bestuurslid
Kees Stam aanwezig bij de feestelijke lancering van

WEGWIJZER NAAR LEEFBARE DORPEN

de Atlas van Zuid-Holland in de Statenzaal van het
Provinciehuis in Den Haag. De Atlas van de Zuid-Hol-

Het opschrift van deze column kenschetst de

landse Samenleving geeft een totaalbeeld van de

Zuid-Hollandse Vereniging voor Kleine Kernen

economische, culturele, recreatieve en zorg- en wel-

(ZHVKK) in een notendop. Deze vereniging van

zijnsinstellingen in de provincie. Ook wordt een rela-

kleine kernen onderscheidt zich van andere pro-

tie gelegd met demografische gegevens en ontwik-

vinciale verenigingen. De Zuid-Hollandse dor-

kelingen. Ruim twee jaar hebben gemeenten, maat-

pen zijn veel sterker verweven met de (rand)ste-

schappelijke organisaties en de provincie gewerkt

delijke agglomeratie. Dat is althans vaak de

aan de Atlas. Het resultaat is een kennisinstrument

beeldvorming. Zuid-Holland verkennen bete-

voor planningsvraagstukken.

kent ook ontdekken hoe prachtig het Oudhollands landschap is. Unieke polderlandschappen

Op het schaalniveau van provincie, regio's, gemeenten,

met weiden en water. De dorpen liggen daar

wijken en buurten wordt het voorzieningenaanbod

middenin. In deze dorpen ligt het hart van de

getoond. Wat zit waar en in welke hoeveelheden? De

ZHVKK; de reden van ons bestaan. Dit omdat

Atlas geeft antwoorden op vragen als: zijn er voldoende

wij telkens ervaren, dat hoe rustiek de dorpen

scholen in deze kinderrijke buurt? Hoe ziet de spreiding

ook overkomen het daarbinnen bruist van acti-

van het ziekenhuisaanbod er uit in relatie tot de bevol-

viteiten. In sociaal-culturele zin en in economi-

kingsdichtheid? De Atlas is dus bedoeld als informatie

sche zin. Leefbare dorpen dus. Het leefbaar

om beleid op te maken, maar brengt tegelijkertijd - mis-

houden van dorpen is geen proces van stil zit-

schien onbedoeld - vroeger wanbeleid in beeld. In Delft

ten. Soms is het nodig actief aan de slag te

bijvoorbeeld liggen alle kennisinstituten, waarvan men

gaan om kwaliteiten te behouden; voorzienin-

vindt dat ze per OV bereikbaar moeten zijn, buiten loop-

gen in stand te houden; een deel van een dorp

afstand van de stations! Het systeem geeft cijfers die ont-

op te knappen. Daar willen we als ZHVKK graag

leend zijn aan openbare, soms oudere informatie. Per

onze inbreng leveren. Wij kunnen b.v. faciliteren

kern komen de cijfers wel boven water op het niveau van

dat er een dorpsplan wordt gemaakt. Niet in de

de 4-cijferige postcode. Het kaartmateriaal is erg helder.

trant van: wij weten het. Nee, het zijn de men-

Men gaat op volle kracht verder met de ontwikkeling,

sen zelf die hun dorp vormgeven. Het is hun

omdat er nog geen tijdreeksen gepresenteerd worden en

dorp. Maar als er b.v. bij de dorpsverenigingen

de verwachting is dat het gebruik nieuwe onderwerpen

behoefte is aan steun in kennis, ervaring, pro-

zal aandragen. De Atlas van Zuid-Holland is te vinden op

cesaansturing, in verkennen: dan zijn we er.

www.samenlevingsatlas.nl

Partner in leefbaarheid. Een hartverwarmde

Overigens zijn op diverse andere sites eveneens interes-

opgave, als je hart ligt in het dorp! Een kloppend

sante gegevens te vinden, zoals bijvoorbeeld op

hart.

www.incijfers.nl, waar de bevolkingsopbouw en de

D.R. (Dirk) van der Borg

woningbehoefte zijn weergegeven in tijdreeksen. Daar-

Voorzitter van de ZHVKK

naast geeft www.cbsinuwbuurt.nl uitsluitsel over de

Burgemeester gemeente Graafstroom (ZH)

samenstelling van de directe woonomgeving (gemeente
op maat).

Deze column is verschenen in Nieuwsbrief
KNHM, juni 2008
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PROJECT DORPSPLANNEN AANGEPAST
In een aantal kernen zijn we druk bezig met de bege-

PROVINCIE ZUID-HOLLAND NIEUWE
STIJL (PNS)

leiding van het maken van dorpsplannen. Het voor-

De Provincie Zuid-Holland is bezig zich opnieuw te

lichten van de gemeenten en overtuigen van het

oriënteren op haar taken. Dit geldt vooral de afdeling

belang van een dorpsorganisatie met een dorpsplan

Samenleving waar de grootste bezuinigingen (€ 6,1

heeft ons tien dorpen opgeleverd waar we aan de

miljoen) worden gemaakt op de sociale infrastruc-

slag zijn of binnenkort beginnen.

tuur. De Provincie twijfelt sterk of de activiteiten van
de ZHVKK door de Provincie gesubsidieerd moeten

In de kernen Goudswaard, Herkingen, Melissant, Mole-

worden of dat ze dat aan gemeenten en regio's moe-

naarsgraaf en Oosterwijk zijn we al begonnen; in Melis-

ten laten.

sant wordt het plan in juli al aangeboden aan de burgemeester van gemeente Dirksland. In de Rijnstreek gaan

Mooie woorden, maar bij overdracht van verantwoorde-

we binnenkort van start in Nieuwveen, Zwammerdam en

lijkheden gaat het geld niet mee, er wordt gewoon bezui-

een derde kern in Jacobswoude. In Nieuwe Tonge kun-

nigd. Wij hebben de Provincie duidelijk gemaakt dat we

nen we binnenkort ook beginnen. De laatste kern van de

een provinciale organisatie zijn. We ondersteunen en

tien zou Giessenburg zijn, waar we bezig zijn een dorps-

adviseren de dorpsorganisaties, dragen kennis en inno-

organisatie op te zetten, maar zij zijn nog niet zover.

vaties aan op het gehele vlak van leefbaarheid voor de

Inmiddels heeft Leefbaar Kinderdijk ons gemeld graag

bewoners in de kleine kernen. Uitwisselen van informa-

van het aanbod gebruik te willen maken en de derde kern

tie, ideeën en goede voorbeelden vinden we belangrijk.

in de Alblasserwaard wordt waarschijnlijk Kinderdijk.

We maken ons sterk voor het landelijk gebied als woon-

Bij het indienen van het projectvoorstel bij de Provincie

omgeving voor de dorpsbewoners.

Zuid-Holland in 2007 gingen we nog uit van 18 kernen

Er wordt te vaak naar het niet verstedelijkt gebied geke-

verdeeld over zes regio's. De reacties van gemeenten en

ken als speeltuin van de stedeling. Dure programma's

dorpsorganisaties zijn traag op gang gekomen. Veel tijd

zoals ‘Recreatie Om De Stad (RODS)’ en ecologische

is er gestoken in het informeren van en bespreken met

hoofdstructuur worden betaald vanuit het budget voor het

gemeenten. Daar het project in 2008 afgerond moet zijn

landelijk gebied. De kwaliteit van de leefomgeving van de

hebben we het aantal kernen dat van ons aanbod

bewoners staan volgens ons te laag op de provinciale

gebruik kan maken moeten bijstellen naar tien kernen. In

agenda en daar willen we wat aan doen. Het eerste Plat-

Goudswaard, Nieuwe Tonge, Nieuwveen en Jacobswou-

telandsParlement Zuid-Holland, te houden op 22 novem-

de bestaan geen dorpsorganisaties, daar initiëren we ook

ber 2008, zal met uw medewerking hier verandering in

het oprichten van een dorpsorganisatie.

brengen. Wij gaan uit van een voor ons positief besluit
van de provincie zodat we in de toekomst ons werk kunnen blijven doen.

Het werk van de ZHVKK wordt gesubsidieerd door de Provincie Zuid-Holland.
De Rabobanken Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Hoeksche Waard en
Voorne-Putten-Rozenburg zijn sponsoren van de ZHVKK

