
NIEUWE DORPSPLANNEN
Drie nieuwe dorpsplannen hebben de afgelopen
maanden het licht gezien.

In Herkingen werd op donderdag 12 maart het dorps-
plan aangeboden aan burgemeester S. Stoop van de
gemeente Dirksland. Dit gebeurde onder het genot van
echte traditionele panharing, aangeboden door de in
historische kleding gestoken leden van de dorpsraad.
Bij het opstellen van het dorpsplan werd jong en oud
betrokken: zo werd de schooljeugd naar hun wensen
gevraagd en is een bewonersavond (met een hoge
opkomst) georganiseerd. Daar kwamen 260 suggesties
en ideeën uit voort, waarmee de dorpsraad aan de slag
is gegaan.
Op maandag 2 maart heeft de klankbordgroep Mole-
naarsgraaf-Brandwijk het concept dorpsplan aan bur-
gemeester D.R. van der Borg overhandigd. Van mei
2008 tot januari 2009 heeft de klankbordgroep gewerkt
aan een integraal plan voor de toekomst. Een dorps-
plan waarin in 48 punten is aangegeven wat de bewo-
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ners belangrijk vinden voor de toekomst van hun dorp,
wat behouden moet blijven en wat beter kan. In het
dorpsplan zijn alle knelpunten, wensen en ideeën op
een rijtje gezet en vertaald in concrete plannen. Op
twee bewonersavonden en in winkelcentrum Molen-
waard zijn opmerkingen, ideeën en knelpunten
genoemd door inwoners van beide dorpen. De klank-
bordgroep zal een prioritering en planning bij de 48 uit
te voeren acties aangeven. Sommige zaken zullen
direct opgepakt worden.
Het dorpsplan Kinderdijk is op 24 februari door de
dorpsorganisatie Leefbaar Kinderdijk vastgesteld en
wordt binnenkort in een raadsvergadering gepresen-
teerd. Een goed bezochte bewonersavond leverde veel
ideeën en aandachtspunten voor het dorpsplan. Terwijl
werkgroepen de punten uitwerkten ging men ook aan
de slag om zaken te realiseren. Zo heeft men van de
woningstichting de zeggenschap over het voetbaltrap-
veldje gekregen. Daar komt verlichting zodat het in de
winter tot ijsbaan omgetoverd kan worden. De Veerdam
in Kinderdijk zorgt voor veel verkeersoverlast. Van lange
files wachtende auto's tot racende auto's en brommers

om de boot niet te missen. Met Rijkswater-
staat en andere partijen is inmiddels een
overleg gestart en een goede oplossing lijkt
al binnen handbereik. Het dorpsplan blijkt
een sterke aanjager te zijn voor de realisa-
tie van veel wensen en projecten.

De ZHVKK kan ook uw dorpsorganisatie
ondersteunen bij de totstandkoming van uw
dorpsplan. Bel voor meer informatie, 
Henk Pot | 010 4370216.
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ALGEMENE LEDENVERGADERING EN
MINICONGRES 13 MEI 2009
De jaarlijkse algemene ledenvergadering 2009 wordt
ook ditmaal weer gekoppeld aan een minicongres. 

De ledenvergadering en minicongres worden gehouden
op 13 mei 2009 in Nieuwerbrug. De ledenvergadering
staat gepland van 16.00 uur tot 16.45 uur. Om 17.00
uur wordt het minicongres geopend dat dit jaar in het
teken staat van de eigen kracht van dorpsbewoners.
Maak alvast ruimte in uw agenda, een aantal goede
voorbeelden uit Zuid-Hollandse dorpen zal zich presen-
teren en we zullen ook weer nieuwe ontwikkelingen
voor het voetlicht brengen. Uitwisselen, leren van elkaar
en horen van nieuwe mogelijkheden staan centraal op
het minicongres.

EERSTE PAAL VAN NIEUW COMPLEX IN
NOORDEN
Vorige maand heeft Jan Tersteeg, bestuurslid van
onze vereniging en wethouder van de gemeente
Nieuwkoop, samen met een collega de eerste paal
geslagen van een bijzonder appartementencomplex
in Noorden. 

Het complex komt in de plaats van de verouderde Anto-
niusschool. In de opzet van het complex is gekozen
voor een mix van appartementen om zoveel mogelijk
zorg te kunnen aanbieden op een kleinschalige wijze.
Zo zal het appartementencomplex 14 plaatsen krijgen
voor dementerende en 5 woningen voor somatische
zorg. Bij het complex hoort ook een aantal winkels. Het
project is ontstaan op initiatief van de Woning Stichting
Nieuwkoop en de Stichting Wije en Woudwetering. De
Antoniusschool zelf wordt herbouwd in de directe omge-
ving van de oude school en maakt daarmee deel uit van
een totale herinrichting van het gebied.

MELISSANTS SPEELBOS
Een direct resultaat uit een vorig jaar gepre-
senteerd dorpsplan van Melissant is het
speelbos in de omgeving van dit dorp. 

De bewoners hadden als een van de wensen
in het dorpsplan genoemd het opknappen van
het bosje in de nabijheid van het dorp. Via het Interge-
meentelijk Samenwerkingsverband Goeree-Overflakkee
is dit project besproken met de Stichting Recreatie en
Natuurmonumenten om de mogelijkheden hiervoor te
onderzoeken. Het speelbos in Melissant is eveneens
ingebracht bij de Leader PG groep om in aanmerking te
komen voor een financiële bijdrage. De dorpsraad heeft
enige tijd geleden een bezoek aan de Speeldernis in
Rotterdam gebracht waar zij heel enthousiast van terug
kwamen. De ontwerpster van de Speeldernis, land-
schapsarchitecte Sigrun Lobst, is inmiddels verzocht om
een stappenplan en een plan van aanpak te maken
voor het Melissantse speelbos.

KENNISPLATFORMBEWONERS.NL
Met het vernieuwen van onze website hebben we ons
aangesloten bij het kennisplatform bewonersinitiatieven,
een hele mond vol. Dit platform heeft een schat aan
informatie over diverse onderwerpen die met de leef-
baarheid in kleine kernen verbonden zijn. Het is gestart
als initiatief van VKK Limburg en Noord-Brabant samen,
VKK Gelderland en Zuid-Holland hebben zich er bij
aangesloten, binnenkort volgt ook Zeeland. U ontvangt
nu maandelijks de nieuwsbrief die is samengesteld uit
persberichten die voor u zijn geselecteerd. Het zoeken
en plaatsen van deze berichten in de nieuwsbrief doen
we samen met genoemde VKK's. We hopen u hiermee
van dienst te zijn in het informeren over ontwikkelingen
en innovaties uit het hele land. In april starten we een
speciale editie voor onze eigen lezers in Zuid-Holland.
Binnenkort krijgt u van ons een oproep om adressen
aan te leveren van actieve en geïnteresseerde mensen
in uw dorp die onze nieuwsbrieven zouden willen ont-
vangen. Het opzeggen van de nieuwsbrief gaat met één
druk op de knop om overlast uit te sluiten.



KERN MET PIT
Op 17 april a.s. om 14.00 uur zal in
het Provinciehuis in Den Haag de
prijs voor de beste Kern met Pit van
2008 worden uitgereikt. Wanneer
mag je jezelf een kern met pit noe-
men?

Jaarlijks organiseert de Koninklijke Nederlandsche Hei-
demaatschappij (KNHM) de leefbaarheidswedstrijd Kern
met Pit. Deze wedstrijd is bedoeld voor bewonersgroe-
pen die zich verantwoordelijk voelen voor de leefbaar-
heid in hun wijk of dorp en die zich daar daadwerkelijk
voor willen inzetten. Misschien kan uw dorp wel wat
extra pit gebruiken. Iedere stads- of dorpsbewoner die
het komende anderhalf jaar samen met zijn buurt- of
dorpsgenoten de eigen woonkern wil verbeteren, komt
in aanmerking voor een prijs. Ook dit jaar start er een
nieuwe ronde, inschrijving is tot 1 mei mogelijk.

Het is een wedstrijd zonder verliezers: voor iedere
groep die hun project vóór 31 augustus 2010 tot een
goed einde brengt, heeft KNHM € 1.000,- gereserveerd.
Tien groepen verdienen daar nog eens € 1.500,- boven-
op. Dit gebeurt omdat hun projecten opvallen door bij-
voorbeeld moeilijkheidsgraad, originaliteit of sublieme
organisatie. Er is een aantal spelregels. U moet uw idee
of project zelf willen en kunnen uitvoeren tussen 1 sep-
tember 2009 en 31 augustus 2010. De KNHM bekijkt
ook of het project echt iets bijdraagt aan de verbetering
van de 'kern' ofwel de buurt, de wijk of het dorp. Ten
slotte is het belangrijk dat er zoveel mogelijk mensen
meedoen of achter het project staan, des te meer kans
om te worden toegelaten tot de wedstrijd. Inschrijving is
tot 1 mei 2009 mogelijk via de website van de KNHM.
De KNHM is een ideële organisatie die als doelstelling
heeft een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit
van de leefomgeving. 

Meer informatie is te vinden op www.knhm.nl. 
Ook kunt u contact opnemen met het secretariaat van
KNHM, (026) 4455146.

TOEKOMST VAN DE ZHVKK
Dit jaar is het laatste jaar dat we van de Provincie Zuid-
Holland subsidie ontvangen. De Provincie heeft van de
politiek de opdracht gekregen de ZHVKK te begeleiden
in het zoeken naar nieuwe financieringsmogelijkheden.
De Provincie reageerde aanvankelijk positief op ons
voorstel voor een onderzoek naar toekomstige financie-
ringsbronnen. Na intern overleg met de gedeputeerde
bleek de Provincie niet bereid dat onderzoek te financie-
ren. Het zal voor ons een bijzonder jaar worden met
veel ontdekkingstochten vol onzekerheid. 

NATIONALE PLATTELANDSPARLEMENT
De Landelijke Vereniging Kleine Kernen, waar we deel
van uit maken, heeft voor het nationale PlattelandsParle-
ment de datum van 10 oktober 2009 gekozen.  Dat zal
dan alweer voor de derde keer zijn en traditiegetrouw
wordt u daar alle gelegenheid geboden om uit te wisse-
len, dorpsorganisaties uit het hele land komen daar bij
elkaar. Op de site van de lvkk.nl worden binnenkort de
thema's bekend gemaakt.

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.


