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DONKERE WOLKEN BOVEN HET
VOORTBESTAAN VAN DE ZHVKK

NOTEER IN UW AGENDA:
PLATTELANDSPARLEMENT 22 NOVEMBER

Op 8 oktober hebben de Provinciale Staten van Zuid-

Kom op zaterdag 22 november 2008, van 10.00-16.00

Holland de nota maatschappelijke Participatie be-

uur, naar het PlattelandsParlement in Roelofarends-

sproken. In deze nota werd voorgesteld de subsidie

veen. U ontmoet politici, beleidmakers en beleidge-

aan ons te beëindigen per 1 januari 2010. We hebben

nieters en bewandelt de brug tussen plattelandsbe-

hier op alle mogelijke manieren tegen geprotesteerd.

woners en overheden. Hoe is de relatie tussen bewoners en lokale overheden en wat kan er beter?

Met verbijstering hebben wij kennis genomen van het
besluit van het college van Gedeputeerde Staten om de

Lokale bestuurders en dorpsbewoners moeten samen

subsidie voor de ZHVKK af te bouwen tot nul. Dit besluit

zorgen voor een optimale leefomgeving. Niet náást,

raakt ons in de kern van ons bestaan en zal leiden tot het

maar mét elkaar. Het PlattelandsParlement biedt een

einde van onze vereniging. Een vereniging die in korte

platform om daar handen en voeten aan te geven. Op

tijd een plek heeft verworven op het Zuid-Hollandse plat-

basis van de gehouden enquête zijn de thema’s voor dit

teland en de daarin gelegen dorpen. Na vele gesprekken

PlattelandsParlement bepaald. Het gaat daarom over:

met statenleden hebben wij uiteindelijk kunnen bereiken

- Dorpsvisie en de rol van bewoners. De functie van

dat de PvdA, CDA, CU/SGP een amendement hebben
ingediend waarin het voorstel wordt gedaan om de subsidie nog 1 jaar te verlengen. Gedeputeerde Staten
kreeg de opdracht om te zoeken naar mogelijkheden om
een andere bron van inkomsten te vinden voor onze vereniging. Helaas haalde het amendement van de SP om
de subsidie in de huidige vorm voort te zetten het niet.

dorpsplannen en de regie van de overheid!
- Werk en economie en de relatie met het dorp als leefgemeenschap.
- Verzilvering en ontgroening, in dorpen zie je steeds
meer oude en minder jonge mensen. Wat nu?
- Actief burgerschap: heeft de burger nog wel wat te
zeggen over zijn eigen leefomgeving?

Komend jaar kunnen we u dus nog van dienst zijn met

Begin november verschijnt de uitnodiging. Voor informa-

onze ondersteuning. Wilt u meer weten over onze dienst-

tie kunt u contact opnemen met de Zuid-Hollandse Vere-

verlening vraag dan onze folder aan of bekijk deze op

niging voor Kleine Kernen. Dit PlattelandsParlement

www.zhvkk.nl

wordt mede mogelijk gemaakt door: Provincie Zuid-Hol-

We willen de dorpsorganisaties bedanken die een reac-

land, Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij,

tie naar de Provincie hebben gestuurd om onze organi-

Netwerken Sociale Initiatieven Zuid-Holland, Rabobank

satie te ondersteunen.

Groene Hart Noord en Zuid-Hollandse Vereniging voor
Kleine Kernen. Aanmelden kan via info@zhvkk.nl
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RESULTATEN ENQUÊTE PLATTELANDSPARLEMENT
Om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij de
wensen van de potentiële bezoekers van het PlattelandsParlement op 22 november 2008 is een aantal
vragen voorgelegd aan verschillende groepen uit de
kleine kernen. 268 Mensen hebben gereageerd.
Inmiddels zijn alle resultaten met elkaar vergeleken. En
ook naast en ten opzichte van elkaar beoordeeld. Dit

SAMENWERKING MET HET PACT VAN
BLESKENSGRAAF

heeft af en toe tot verrassende resultaten geleid, die wij

De leefbaarheid in de kleine kernen in de Alblasser-

tijdens het PlattelandsParlement zullen presenteren.

waard-Vijfheerenlanden gaat het Pact van Bleskens-

Nog een reden om u aan te melden hiervoor.

graaf aan het hart. De invloed van de bewoners op

de verschillende groepen respondenten samen, maar

hun eigen leefomgeving op het gebied van wonen,
welzijn en zorg is belangrijk.

KINDEROPVANG OP HET PLATTELAND

Daarvoor heeft iedere gemeente in deze regio een actie-

Door het besluit over het Meerjarenperspectief Kin-

plan wonen, welzijn en zorg met ondersteuning van het

deropvang ontstaat er een wijziging van de gastou-

Pact gemaakt. De ZHVKK is ook actief in deze regio. Met

derregeling.

bijdragen van het Pact van Bleskensgraaf stimuleren we
het opzetten van dorpsorganisaties. We merken dat de

Deze behelst een verlaging van de vergoeding per uur en

verschillende gemeenten niet even ver zijn in hun ont-

een maximering van het aantal te vergoeden uren per

wikkeling om bewoners georganiseerd mee te laten den-

week. In de nota geeft het Ministerie zelf aan dat gastou-

ken over hun eigen leefomgeving. Maar ook de bewo-

derschap in dunbevolkte gebieden waar onvoldoende

ners zelf zien graag direct resultaat zonder al te veel

economisch draagvlak is voor kindercentra, een belang-

inspanning. Gelukkig maakt het Pact het mogelijk om

rijke opvangmogelijkheid is. Dit was voor de LVKK één

zowel gemeenten als dorpsorganisaties en initiatiefgroe-

van de redenen om namens haar leden een protestbrief

pen een organisatie op te zetten te ondersteunen. In de

hierover te sturen aan Staatssecretaris Dijksma van het

gemeente Nieuw-Lekkerland hebben we op deze wijze

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. In

het dorps- en wijkoverleg, samen met de gemeente, een

die brief dringt de LVKK er sterk op aan dat plattelandbe-

stukje verder op weg kunnen helpen naar een overleg

woners hierdoor niet extra getroffen mogen worden. In

met het meer betrekken van de bewoners en meer wer-

steden zijn diverse voorzieningen voorhanden, terwijl

ken met visie. Een dorpsorganisatie kan een schakel zijn

men in dorpen veel sterker op gastouderopvang is aan-

tussen directe klachten of knelpunten van bewoners naar

gewezen. We moeten nu maar hopen dat de besluitvor-

hun gemeente. De ZHVKK stimuleert de dorpsorganisa-

ming herzien wordt en juist wel perspectieven biedt voor

tie hun band met de bewoners te versterken door hen de

de bewoners op het platteland.

richting voor de toekomst te laten geven.
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'GEITENDORP' MELISSANT HEEFT EEN
EIGEN DORPSPLAN!
Begeleid door vrolijke fanfaremuziek trok op 23 juni
een dorpsomroeper door Melissant. Hij kondigde aan
dat die avond de officiële overhandiging van het
dorpsplan aan de burgemeester van Dirksland plaats
zou gaan vinden in verenigingsgebouw De Melishof.

WAT IS LEADER+?
Met LEADER+ wil de Europese Unie de sociale

Een dorpsplan is een visie op de ontwikkeling van een

en economische positie van het platteland ver-

kleine kern in de komende 10 jaar. Centraal onderwerp is

sterken door en op initiatief van lokale projecten

de leefbaarheid van het dorp. Het dorpsplan zag de

mee te financieren.

dorpsraad van Melissant als een goed hulpmiddel om
aan te geven in welke richting het dorp zich wil en moet

KENMERKEN VAN LEADER+ PROJECTEN

ontwikkelen om een aantrekkelijk en leefbaar dorp te blij-

- Bottom up: dat wil zeggen dat initiatieven vanuit

ven. De ZHVKK heeft het proces om te komen tot een
dorpsplan begeleid.

het gebied zelf komen.
- Samenwerking: verschillende partijen en sectoren werken samen in initiatieven, zodat het
geheel meer is dan de som der delen. Samenwerking kan ook betekenen: samenwerken met
andere Leader-gebieden in Nederland of buiten
Nederland.
- Innovatief: het moet iets toevoegen aan het
bestaande en een voorbeeldwerking hebben voor
anderen.
- Kleinschalig: het gaat om relatief kleine projecten, maar wel met een belangrijke toegevoegde
waarde.

PLAATSELIJKE GROEP
Projectvoorstellen worden begeleid en beoordeeld
door een plaatselijke groep die bestaat uit vertegenwoordigers van private organisaties en lokale overDe dorpsraad werkte volgens de Paled Methode: een

heden. De plaatselijke groep fungeert als de motor

bottom up-aanpak. Allereerst werd een dorpsschouw

van het programma.

gehouden. Ook kwam de dorpsraad via gesprekken met

Het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013

sleutelfiguren, een bewonersavond en kinderparticipatie

(afgekort POP2) is gericht is op:

op de basisscholen tot een inventarisatie van de leef-

1. de versterking van de concurrentiekracht van de

baarheidspunten. De uitkomsten werden door de dorpsraad geanalyseerd, waarna men met een concept-dorpsplan kwam, waarin oplossingsrichtingen werden ge-

land- en bosbouwsector
2. het verhogen van de kwaliteit van natuur en landschap

noemd. Deze zijn tijdens een interactieve avond met

3. de verbetering van de leefbaarheid op het platte-

diverse betrokken instanties besproken. Zo werden de

land en diversificatie van de plattelandsecono-

instanties al betrokken bij de voorbereiding van de even-

mie.

tuele realisatie van de toekomstplannen. Op de bijeen-

In Zuid-Holland zijn vier Leader-gebieden aangewe-

komst werd besproken wat realistisch was en wie welke

zen: Leidse Ommelanden, Zuid-Hollandse eilanden,

bijdrage kon leveren in de toekomst. De laatste stap in

Alblasserwaard Vijfheerenlanden en Krimpener-

het proces was het bundelen van alle informatie en

waard. In de Waarden (samenwerking tussen laatste

inzichten die de dorpsraad de afgelopen maanden ver-

twee regio’s) zijn tussen 2002 en 2007 40 projecten

worven had. Om daarna te komen met een definitief

uitgevoerd.

dorpsplan, waarin naast de analyse en de toekomstvisie,
ook de concrete stappen genoemd worden die de dorps-

De ZHVKK kan dorpsorganisaties ondersteunen bij

raad op korte termijn samen met de bewoners en de ver-

het opstellen van een aanvraag van een subsidie bij

schillenden instanties wil gaan uitvoeren.

het LEADER+programma.

Annemiek van der Sluys | avdsluys@pjpartners.nl
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OPLOSSINGEN VOOR BIBLIOBUS!
Het stopzetten van de subsidie door de provincie
Zuid-Holland aan de bibliobus heeft in de diverse
regio’s tot nieuwe oplossingen geleid. Graag willen
we u hiervan op de hoogte stellen.
Eerder dit jaar werd bekend dat ProBiblio, de Provinciale
Service Organisatie voor Noord- en Zuid-Holland het
voornemen had om de bibliobusvoorziening op te heffen.
Reden hiervoor was de stopzetting van de provinciale
subsidies op de bibliobus, waardoor ProBiblio zich
genoodzaakt zag de tarieven voor de bibliobus fors te
verhogen. Deze prijsverhoging kon niet door alle
gemeenten worden opgebracht. Daarom worden nu
nieuwe oplossingen gezocht en gevonden.

OPLOSSING VOOR DE REGIO RIJN EN VENEN

VOORNE-PUTTEN EN GOEREE-OVERFLAKKEE

Met ingang van 1 januari 2009 zal Karmac Bibliotheek

De Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta heeft als oplossing

Service de bibliobus dienstverlening gaan uitvoeren in

bedacht: een huiskamerbibliotheek. Dit houdt in dat in

opdracht van de stichting Bibliotheek Rijn en Venen.

diverse kleine kernen binnen het werkgebied, een ruimte

Over de omvang van de dienstverlening zijn afspraken

wordt ingericht waar voor een bepaalde doelgroep op

gemaakt met de gemeenten in het verzorgingsgebied.

kleinschalig niveau boeken kunnen worden geruild. In

Door de flexibele inrichting van de nieuwe bibliobussen

sommige steunpunten zijn er alleen boeken voor de

kunnen extra voorzieningen worden toegevoegd. De

jeugd van 0 tot 12 jaar beschikbaar, in andere gevallen

bussen zullen worden voorzien van zelfbedieningsappa-

kunnen ook oude en mindervalide mensen terecht. Soms

ratuur. (bron: website bibliotheek Rijn en Venen)

worden de steunpunten ingericht in verenigingsgebouwen, soms ook in een school of in het gemeentehuis.
Vrijwilligers die uit de kernen zelf komen zullen deze
steunpunten draaiend houden. Het streven is om de openingstijden van het steunpunt samen te laten vallen met
bijvoorbeeld het ouderenwerk of schooltijden van de
jeugd. In de gemeenten Oostflakkee en Goedereede is al
overeenstemming bereikt voor de vestiging van deze
huiskamerbibliotheken per 1 januari. In Dirksland wordt
voor de kernen Melissant en Herkingen nog overleg met
de gemeente gepleegd. Ook over Tinte op Voorne-Putten
moet nog een besluit worden genomen door de gemeenteraad.

OPLOSSINGEN OVERIGE REGIO’S
De volgende gemeenten en basisbibliotheken hebben er
gezamenlijk voor gezorgd dat de bibliobus blijft rijden in
de onderstaande dorpen:
- De gemeenten: Bergambacht, Vlist, Graafstroom,
Zederik, Liesveld, Vlaardingen, Reeuwijk, Zevenhuizen-Moerkapelle, Bodegraven, Noordwijkerhout, Muiden en Wijde Meren.
- De bibliotheken: Krimpenerwaard, Zuid-Holland Zuidoost, Vlaardingen, Groene Venen, Bollenstreek en ‘De
Bibliotheek’.

Het werk van de ZHVKK wordt gesubsidieerd door de
Provincie Zuid-Holland. De Rabobanken AlblasserwaardVijfheerenlanden, Hoeksche Waard en Voorne-PuttenRozenburg zijn sponsoren van de ZHVKK

