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Deze digitale nieuwsbrief is een uitgave
van de Zuid-Hollandse Vereniging voor
Kleine Kernen en wordt alleen per
e-mail verspreid. Wilt u reageren?
Neem dan contact op met Henk Pot,
coördinator ZHVKK, info@zhvkk.nl
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WELKOM OP ZHVKK.NL
PRAAT MEE, DENK MEE, DOE MEE!
We zijn blij u te kunnen presenteren: de nieuwe website
ruimte bieden om kennis en informatie te zoeken uit vele

DORPSPLANNEN IN 10 KERNEN:
WIE VOLGT?

bronnen en met elkaar uit te wisselen. Daarvoor heeft

Een dorpsvisie met uitvoeringsplan geeft richting

onze site verschillende eigenschappen:

aan het werk van de dorpsorganisatie. Dat een dorps-

- Iedere maand een nieuwe stelling waarover u uw

organisatie beter werkt met een dorpsplan is een

van de ZHVKK. Met onze nieuwe website willen we u alle

mening kunt geven door te stemmen.

bewezen feit.

- Opstarten van discussieforums per thema. We starten
met de vier thema's die op het PlattelandsParlement

De ZHVKK is in 10 dorpen gestart met het begeleiden

zijn gepresenteerd. U kunt reageren op de stellingen

van de dorpsorganisatie om een dorpsplan op te stellen.

of op de inhoud van de discussie die is gehouden op

Melissant is het eerste dorp waar een dorpsplan is aan-

het PlattelandsParlement.

geboden en gepresenteerd. In februari zullen er in 7

- We werken samen met de VKK's in Limburg, Noord-

andere kernen dorpsplannen het daglicht zien. Dat is in

Brabant en Gelderland in het Kennisplatform bewo-

Herkingen, Nieuwe Tonge, Zwammerdam, Goudswaard,

nersinitiatieven. Op onze site vindt u een link met dat

Kinderdijk, Molenaarsgraaf en Oosterwijk.

platform en andersom staat ons logo als link op het

Voor de bewoners is het geen wensenlijstje maar een

Kennisplatform. Samen met de andere drie provincies

agenda voor de toekomst. Waar willen de bewoners zich

brengen we maandelijks een nieuwsbrief uit met arti-

sterk voor maken, wat vinden zij belangrijk voor hun leef-

kelen die in de ruimste zin gaan over de leefbaarheid

omgeving. Daar draait het om. Ook worden de relaties

in de kleine kernen.

met de gemeente en andere organisaties tijdens het pro-

- Registreren: iedere bezoeker kan zich registreren en

ces verbeterd. Samen kunnen er bergen worden verzet

krijgt daarmee de nieuwsbrieven per e-mail toegezon-

en het opbouwen van die samenwerking is onderdeel

den.

van het proces. De bewoners die meewerken aan het uit-

- Leden: voor leden hebben we een aparte registratie.

werken van de dorpsthema's krijgen meer vaardigheden

Zij kunnen hun reacties direct plaatsen op het discus-

om hun thema uit te diepen en tot uitvoering te leiden.

sieforum. Andere bezoekers geven hun reactie via de

Heeft u interesse om een dorpsplan te maken? Neem

redactie.

dan contact op met de coördinator en we zullen de mogelijkheden bespreken.

UW BEZOEK WORDT BELOOND!
De eerste vijftig reacties op het discussieforum zullen
worden beloond met een leuke welkomstgeschenk!
Tot straks op www.zhvkk.nl
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VERSLAG PLATTELANDSPARLEMENT
22 NOVEMBER 2008
Onder het motto Samen werken aan levende dorpen
organiseerde de ZHVKK het eerste PlattelandsParlement in Zuid-Holland. Dorpsbewoners, statenleden
en bestuurders waren vanuit de gehele provincie
naar het Bonaventura College in Roelofarendsveen
gereisd om met elkaar in gesprek te gaan. Hieronder
een korte weergave van deze dag.
Bij binnenkomst werden de bezoekers toegezongen door
het lokale koor de Ringvaartzangers waardoor de stemming er al direct goed in zat. Wegens ziekte van de voorzitter de heer Van der Borg nam de secretaris van de
ZHVKK, mevrouw Kickert-Schotting, de honneurs waar
om alle aanwezigen van harte welkom te heten. Zij legde
het doel van het eerste PlattelandsParlement uit, name-

mevrouw Tukker en voor de sector economie de heer

lijk het verkleinen van de afstand tussen bewoners,

Barendregt, bestuurslid LTO-Noord, afd. Z-H. De forum-

gemeenten, Provincie en andere organisaties om daar-

leden werd een reactie op de stellingen gevraagd, de

mee een aanzet te geven tot een hechtere samenwer-

deelnemers in de zaal konden via stemkastjes reageren

king tussen bewoners en genoemde diverse organisa-

op de stellingen. Voorafgaand aan het debat en na afloop

ties. De commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, de

van het debat werd de mening van de deelnemers

heer Franssen, prees de ZHVKK voor het organiseren

gepeild over het provinciaal beleid ten aanzien van de

van dit parlement in de vorm van ontmoeting en gesprek

leefbaarheid op het platteland en over de samenwerking

door vertegenwoordigers uit verschillende bestuurslagen

tussen bewoners, gemeenten, woningbouwverenigingen

en organisaties uit te nodigen. "Deze bijeenkomst laat

en provincie voor leefbaarheid in de kleine kernen. Het

zien dat het platteland werkt aan de toekomst, op basis

provinciaal beleid is door de discussies iets in duidelijk-

van visieontwikkeling en samenwerking. Hier zet u het

heid toegenomen, maar ook meer als onvoldoende

belang van het platteland op de politieke agenda en dat

geclassificeerd. De forumdiscussie heeft de indruk

verdient alle lof." Als uitdagingen waar het platteland

achtergelaten dat de samenwerking minder goed wordt

anno 2008 voor staat noemde hij het inspelen op de ont-

beoordeeld dan aanvankelijk werd gedacht. Beide stel-

wikkelingen op de internationale agrarische markt, ver-

lingen geven aan dat er nog veel verbeterd moet worden

sterken van de concurrentiepositie van de Randstad,

aan het provinciaal kleine kernen beleid en aan de

inspelen op de vraag aan recreatie, wonen, natuur en

samenwerking tussen de verschillende overheidsgele-

ruimte bieden voor waterberging. Bij schaalvergroting

dingen en andere organisaties. De ZHVKK heeft nog

van gemeenten maande hij bestuurders niet alleen te

veel te doen.

focussen op de schaal. "Het gaat ook om aandacht voor
de leefbaarheid in de kleine kernen. Dat is een bijzonder

PLATTELANDSVERKLARING

belangrijke opgave, waarvoor ik bij het PlattelandsParle-

Op Goeree-Overflakkee hebben de bewoners in twee

ment aandacht vraag", aldus Franssen.

'eilandmaaltijden', op initiatief van de Stichting Companen, een plattelandsverklaring opgesteld ter voorberei-

THEMADISCUSSIE

ding op het PlattelandsParlement. Jan Trompper van de

Vervolgens gingen alle aanwezigen aan de slag om in

Stichting Companen las de positieve Plattelandsverkla-

vier themadiscussies een aantal stellingen te formeren.

ring voor die twaalf aanbevelingen bevatte over de the-

De 10 stellingen die hieruit resulteerden werden voorge-

ma's: eerlijkheid, vitale sociaal-economische balans, kri-

legd aan de leden van het PlattelandsParlement. Daarin

tische regionale afweging, diversiteit, mobiliteit, vitaliteit,

waren vertegenwoordigd: de Provincie (gedeputeerde de

zorg voor senioren en mensen met een beperking, maat-

heer Evertse) en de Provinciale Staten in de personen

schappelijke betrokkenheid, landbouw/landschap/recrea-

van de heren Maassen (SP), Van der Stoep (CDA) en

tie, cultuur, samenwerking en streek-herkenbare ver-

Bruil (PvdA) en mevrouw Fröling-Kok (CU/SGP). Voor de

nieuwing. Dit initiatief en deze verklaring onderstreepten

gemeenten spraken de heer Uitdenboogaard, wethouder

de doelstellingen van het PlattelandsParlement om de

van Alkemade, de heer Veerman, wethouder van Alblas-

stem van de bewoners krachtiger te laten horen en het

serdam en mevrouw Roggeveen, raadscommissielid

verhogen van de samenwerking.

Westvoorne. Voor de woningbouwverenigingen sprak
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De discussies in de themagroepen en met het forum

IN DE RIJ STAAN VOOR DE KERK OM MEE
TE PARTICIPEREN!

leverden de volgende opdrachten op die het Plattelands-

Op 25 november was de 2e bewonersbijeenkomst in

Parlement aan de verschillende bestuurders en organi-

Zwammerdam in het kader van het samen opstellen van

saties wil meegeven:

een dorpsplan. Wegens gebrek aan een grote zaal vond

Ga naast stedelijk ook "dorps" denken. Ga gewoon aan

de bijeenkomst plaats in de Hervormde Kerk. Door de

de slag met het oprichten van dorpsverenigingen en het

hoge opkomst was het om 19.55 uur even dringen voor

maken van de dorpsplannen. Bundel de krachten om het

de kerkdeuren.

BOODSCHAPPENMAND

belang van het platteland hoger op de politieke agenda
te plaatsen. Durf keuzes te maken in de functionaliteit per

De Belangen Vereniging Zwammerdam had voorafgaand

kern en leg het primaat bij de bewoners.De politiek moet

aan deze bijeenkomst in werkgroepen een aantal leefbaar-

de actieve burger meer ruimte geven. De Provincie Nieu-

heidthema's gedestilleerd. Tijdens de bijeenkomst kregen de

we Stijl moet solidair zijn met leefbaarheid en participatie.

Dammenaren de kans hun mening te laten horen. Een greep

Ontwikkel beleid of werk bestaand beleid verder uit om

uit de ideeën met de meeste voorkeursstemmen:

meer kansen te creëren voor economische ontwikkelin-

- Vaste plek voor de BVZ in het overleg met de gemeente.

gen in en rond het dorp. Geef lokaal bestuur meer zeg-

- Veilige zwemplek met vlonder voor de jeugd.

genschap (en de Provincie wat minder) over lokale eco-

- Betaalbare woningen voor ouderen met zorg en service.

nomische ontwikkelingen. Breng de woningvoorraad in

- Een multifunctioneel dorpshuis.

de kleine kernen in lijn met de behoeften van de bewo-

- Alle bewoners een parkeervergunning voor één auto, de

ners, dat hoeft niet altijd nieuwbouw te zijn. Hierbij moet

andere auto's buiten het dorp parkeren.

de Provincie meer verantwoordelijkheden aan lokaal

- IJsbaan multifunctioneel maken.

bestuur overdragen. ZHVKK geef een follow-up aan dit

- Jongerenactiviteiten moet je in overleg en samen met

PlattelandsParlement. Ga aan tafel met de verschillende

jongeren organiseren.

bestuurslagen en stimuleer onderlinge samenwerking.

- Fusie van beide scholen tot een Brede School.

Denk mee met gemeente en provincie in beleid voor de

- Een pinautomaat.

leefbaarheid in de kleine kernen. Provincie moet haar

- Meer reanimatieapparatuur (AED's).

beleid ten aanzien van de leefbaarheid in kleine kernen

De Belangen Vereniging Zwammerdam neemt alle ideeën

duidelijker profileren en nieuw, beter beleid ontwikkelen.

van de bewoners mee als input voor het dorpsplan. Op de

Provincie blijf de ZHVKK ondersteunen!!

website van Zwammerdam stond: "Het was het een nuttige
en vooral ook gezellige avond. Eigenlijk is democratie best

Een uitgebreid verslag van het eerste Zuid-Hollandse

simpel als je je stem laat horen."

PlattelandsParlement kunt u vinden op www.zhvkk.nl

TOEKOMST ZHVKK NIET ZEKER
De Provincie Zuid-Holland zal de subsidie aan de ZHVKK
stopzetten per 01-01-2010. Zij wil nog een jaar langer subsidiëren als er nieuwe financieringsbronnen gevonden worden. Wij hebben voorgesteld een onafhankelijke adviseur
een advies te laten uitbrengen op basis van een onderzoek
naar de mogelijkheden van nieuwe financieringsbronnen.
We rekenen er op dat de Provincie dit onderzoek zal gaan
bekostigen. Er zijn allerlei ideeën geventileerd tijdens de
laatste bestuursvergadering, we zitten niet bij de pakken
neer. Het komend onderzoek moet meer duidelijkheid verschaffen over de haalbaarheid van de verschillende mogelijkheden. We houden u op de hoogte.

NIEUWJAARSWENS
Voor de ZHVKK was 2008 een zeer bewogen jaar, maar we zijn
nog steeds enthousiast over ons werk en springlevend om alle
betrokkenen in de kleine kernen bij de uitvoering van hun
dorpsvisie te ondersteunen. Wij wensen u en de uwen
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.

prettige feestdagen en veel succes bij de realisering van uw plannen
in 2009. Vanwege de feestdagen is het bureau telefonisch niet
bereikbaar tussen 24 december t/m 4 januari.

