
LEDENVERGADERING EN MINICONGRES
Op woensdag 13 mei jl. vond de jaarlijkse ledenver-
gadering van de ZHVKK plaats in het Wierickehuis in
Nieuwerbrug. Aansluitend werd een minicongres
georganiseerd met als thema 'Kleine Kernen, Grote
Daden'.

LEDENVERGADERING
Tijdens de ledenvergadering werden het jaarverslag en
de jaarrekening over 2008 vastgesteld. Tevens werd de
begroting voor 2009 gepresenteerd. Vastgesteld werd
dat de contributie voor 2009 niet verhoogd zal worden,
dus € 25,- zal blijven. De heer Kees Stam trad tijdens
deze vergadering officieel als bestuurslid af. Zijn vertrek
wordt weliswaar begrepen en gerespecteerd, maar zeer
betreurd. Tijdens het minicongres is uitgebreid aandacht
besteed aan zijn vertrek.
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MINICONGRES
Het aan de algemene ledenvergadering aansluitende
minicongres werd goed bezocht. Bij aanvang van het
congres nam voorzitter Dirk van den Borg afscheid van
bestuurslid Kees Stam. De heer Stam heeft aan de wieg
van de ZHVKK gestaan en is een van de drijvende
krachten achter de vereniging geweest. Vanwege zijn
gevorderde leeftijd heeft hij besloten het wat rustiger
aan te gaan doen. Als blijk van waardering voor zijn
grote inzet werd Kees Stam benoemd tot erevoorzitter
van de vereniging. Voorzitter Dirk van den Borg over-
handigde hem een fraai kunstwerkje als blijvend aan-
denken aan zijn bestuursperiode bij de ZHVKK.

Een dorpsvisie is een veelgebruikte term in plattelands-
ontwikkeling. Tijdens het minicongres van de ZHVKK
hebben de deelnemers een scala aan mogelijke dorps-
visies langs zien komen, dorpsvisies die verschilden in
mate van dromen - hoe willen we dat ons dorp er over
10 tot 20 jaar uit ziet - en in de mate van concreetheid -
wat ga ik morgen doen om de droom te realiseren, om
de verbeteringen aan te brengen. 

We zagen ook dat er spanning is tussen
inbreng van de bewoners en de inbreng
van de professionals. Uitspraken als 'zij zit-
ten in een ivoren toren' aan de ene kant en
uitspraken als 'ze hebben geen oog voor
de maatschappelijke tendensen' aan de
andere kant vlogen soms over tafel. 

j u n i  2 0 0 9  -  0 7

Thurledeweg 95

Postbus 11117 

3004 EC Rotterdam

010 4370216 

info@zhvkk.nl 

www.zhvkk.nl

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



KEES STAM EREBURGER VAN NIEUW-
LEKKERLAND
Slechts een aantal dagen na zijn benoeming tot ere-
voorzitter van de ZHVKK viel Kees Stam een geheel
andere oorkonde ten deel. Uit handen van burge-
meester Rinus Houtman ontving hij de erepenning
van de gemeente Nieuw-Lekkerland. 

Deze erepenning is hem toegekend vanwege zijn grote
inzet voor de gemeenschap. Houtman noemde in zijn
toespraak de vele activiteiten die de heer Stam in zijn
lange leven heeft ontplooid, zoals het voorzitterschap
van de Vereniging voor Kleine Kernen in Zuid-Holland.
Verder is hij actief lid van een groot aantal instellingen en
verenigingen, waaronder de Historische Vereniging
West-Alblasserwaard. Kees Stam is de achtste persoon
die deze erepenning ontvangt sinds de instelling ervan in
1982.

STAND VAN ZAKEN SUBSIDIERING
ZHVKK
Zoals bekend heeft GS besloten de subsidie aan onze
vereniging per 1 januari 2010 stop te zetten. Wij hebben
echter intussen niet stilgezeten. Er is een adviesbureau
in de arm genomen, dat als opdracht heeft gekregen na
te gaan op welke andere wijzen onze vereniging struc-
tureel middelen kan genereren. Het bureau is aan de
slag gegaan en zal een dezer dagen zijn bevindingen
presenteren. Het is ons inmiddels wel duidelijk gewor-
den dat ons weinig tijd rest om voor het komend jaar al
een concrete financieringsbron te vinden. Wij zullen dan
ook GS verzoeken ons - zoals vorig jaar in een amen-
dement is voorgesteld - nog een jaar respijt te geven.
Dat geeft ons naar wij hopen voldoende gelegenheid
om een oplossing te vinden.

Conclusie is dat er alleen een realistische
dorpsvisie geschreven kan worden wanneer de
bewoners en de professionals elkaar vertrou-
wen bij het uitwisselen van informatie. Ook
moet het vertrouwen er zijn dat gemaakte
afspraken worden nagekomen door zowel de
bewoners als de professionals. Dan is een
dorpsvisie een startpunt om met elkaar aan de slag te
gaan voor een duurzame en haalbare verbetering van
de leefomgeving in onze dorpen. Met andere woorden
ook niet verder springen dan mogelijk is, niet verder wil-
len springen dan je kunt waarmaken. Dit betekent ook
dat je regelmatig met elkaar je dorpsvisie moet bijstel-
len, aanpassen aan gewijzigde omstandigheden maar
uitgangspunt blijft: 'Dorpelingen willen zelf verantwoor-
delijkheid nemen en dragen voor hun leefomgeving en
daarbij afspraken maken met andere actoren in het
veld.'

Wanneer wij vanuit deze filosofie de verschillende pre-
sentaties belichten, dan wordt bij de presentatie van de
Werkgroep Innovatie Nieuwerbrug (WIN) met name
benadrukt dat het maken van duidelijke afspraken
onderling (in de werkgroepjes) en met de gemeente tot
goede resultaten heeft geleid. In Noorden, waar een
bijzonder woon/zorgproject op stapel staat, is het vooral
de gemeente geweest die de partijen bij elkaar heeft
gebracht. Niet alleen omdat de gemeente de grootste
beslisser is (geld voor de school en ruimtelijke orde-
ning) maar ook omdat samenwerking tussen partijen
noodzakelijk is. Bij de presentatie van de dorpsvereni-
ging van Hellouw kwam duidelijk naar voren hoe je als
dorpsgemeenschap kunt groeien naar een vorm van
onderlinge samenwerking waarin geheel nieuwe zaken -
in dit geval alternatieve energie - uitgewerkt kunnen
worden. Het Hertenkamp in Nieuw-Lekkerland is voor-
al een voorbeeld hoe op een eenvoudige manier de
betrokkenheid van buurtbewoners met hun leefomge-
ving, maar vooral ook met elkaar, heeft geleid tot verho-
ging van de sociale cohesie. Dit geldt in andere mate
voor de dorpsraad van Melissant. Deze dorpsraad
heeft laten zien dat het betrekken van de bewoners bij
het beheer van de infrastructuur tot verrassende resul-
taten kan leiden. Mensen voelen zich nu verantwoorde-
lijk voor wat er tot stand is gekomen. Meer informatie
over de presentaties kunt u vinden op www.zhvkk.nl
met links naar de bovengenoemde organisaties.



DORPSVISIES
De afgelopen maanden hebben weer diverse
dorpsvisies het licht gezien. Dat is een
goede zaak, want het is een bewezen feit dat
een dorpsorganisatie beter werkt met een
dorpsplan. Voor de bewoners is het geen
wensenlijstje maar een agenda voor de toe-
komst. 

Waar willen de bewoners zich sterk voor
maken, wat vinden zij belangrijk voor hun leef-
omgeving. Daar draait het om. Ook worden de
relaties met de gemeente en andere organisa-
ties tijdens het proces verbeterd. Samen kun-
nen er bergen worden verzet en het opbouwen
van die samenwerking is onderdeel van het proces. De
bewoners die meewerken aan het uitwerken van de
dorpsthema's krijgen meer vaardigheden om hun thema
uit te diepen en tot uitvoering te leiden. 
De ZHVKK heeft inmiddels in een aantal dorpen het
maken van een dorpsplan begeleid. De kernen Melis-
sant, Herkingen, Nieuwe Tonge, Goudswaard, Mole-
naarsgraaf, Kinderdijk en Oosterwijk hebben een dorps-
plan. In Zwammerdam worden de laatste paragrafen
geschreven en in Nieuwveen worden de thema's uitge-
werkt. Het dorpsplan in Woubrugge is door de gemeen-
te opgeschort tot na de zomervakantie. Het dorpsplan
van Herkingen is aangeboden in historische kledij met
een voordracht aan de gemeente in de persoon van
burgemeester Stoop. De pers was erbij en deze wijze
gaf extra aandacht en gewicht aan het aanbieden van
het dorpsplan. De klankbordgroep Molenaarsgraaf-
Brandwijk toog naar het gemeentehuis in Bleskensgraaf
om daar Burgemeester en Wethouders te ontmoeten en
het dorpsplan te overhandigen. De gemeente was erg
enthousiast en wilde meteen bezien welke actiepunten
in uitvoering of beleid opgenomen konden worden. De
klankbordgroep verwoordde heel helder waar het in een
goede relatie met de gemeente om gaat. We willen
graag bespreken waar de gemeente aan kan bijdragen
en meewerken, maar wij blijven verantwoordelijk voor
het dorpsplan en stellen eerst de prioriteiten. De goede
samenwerking zal daar zeker verder gaan en goede
resultaten opleveren. In Goudswaard heeft de nieuwge-
vormde dorpsvereniging het plan aan de raadscommis-
sie van de gemeente aangeboden. De gemeente
Korendijk en de nieuwe dorpsvereniging moeten nog
aan elkaar wennen, maar alle betrokkenen hebben het
plan positief ontvangen. In Nieuwe Tonge zal het plan
door de generatie voor wie de toekomstvisie het belang-
rijkst is worden aangeboden aan de gemeente. Met
deze generatie worden de leerlingen van het basis-
onderwijs bedoeld, zij zullen tijdens een sportevene-
ment het dorpsplan op 25 juni aanbieden.

DERDE NATIONALE 
PLATTELANDSPARLEMENT
Op 10 oktober organiseert de landelijke VKK het
derde PlattelandsParlement. Natuurlijk dragen de
provinciale verenigingen hun steentje daaraan bij. 

Wilt u horen, weten en meedenken over een van de
onderwerpen, reserveer dan nu alvast 10 oktober in uw
agenda. U ontmoet andere dorpsbewoners van heinde
en ver met allemaal dezelfde missie: hoe kunnen we de
leefbaarheid in ons dorp op een beter niveau brengen of
verschraling tegengaan. Het is een directe brug tussen
bewoners en 'Den Haag'. Meer informatie binnenkort op
www.plattelandsparlement.nl

INSCHRIJVING VOOR 
DORPSVERNIEUWINGSPRIJS 
IS GEOPEND!
Dit jaar kan uw dorp weer meedingen voor de dorps-
vernieuwingsprijs 2009. De winnaar dingt mee om
volgend jaar deze prijs in Europa te winnen. 

'Nieuwe energie voor een sterke saamhorigheid' is dit
jaar het thema. De jury zal er vooral op letten of het
dorp, op initiatief van de bewoners, duurzame vernieu-
wing heeft gerealiseerd die het dorp (weer) een goede
toekomst geven. Blinkt uw dorp hierin uit? Doe dan mee.
Stuur even een bericht aan info@zhvkk.nl en wij
nemen contact met u op om u alle informatie te geven
over deze prijs. Eerdere prijswinnaars waren Koudum in
Friesland die ook de Europese titel in de wacht sleepte
en Elzendorp in Limburg die vorig jaar tweede werd in
Europees verband. 

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.


