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N I E U W S B R I E F

Z H V K K

sant hiervoor gepleit in hun gesprek met Tweede Kamerlid Koopmans. Een verslag hiervan was de volgende
maandag al te lezen in Dagblad Trouw. Natuurlijk hebben

TOEKOMST ZHVKK BLIJFT NOG ERG
ONZEKER

ook wij met de Kamerleden gesproken over de ingrijpende beslissing van de provincie Zuid-Holland om onze
subsidie stop te zetten.

Het zoeken naar een andere manier om onze ZHVKK

De brief vanuit de dorpsorganisaties en de bezorgdheid

in de toekomst te financieren heeft nog niet de

van de Tweede Kamerleden heeft de Statenleden ertoe

gewenste resultaten opgeleverd. De afgelopen

gebracht om de periode om nieuwe financiers te zoeken

maanden hebben wij natuurlijk niet stilgezeten. Met

met twee maanden te verlengen. Wel wordt vastgehou-

mogelijke financiers en met partijen waarmee wij

den aan het stoppen van de subsidie aan het eind van dit

nauwer zouden kunnen samenwerken zijn diverse

jaar. Daarbij wordt de mogelijkheid geboden om een

gesprekken gevoerd. Ook is een gespecialiseerd

overbruggingssubsidie voor het jaar 2010 te verkrijgen.

bureau ingehuurd om subsidiemogelijkheden te

Na 2010 zal de Provincie onze subsidie in ieder geval

onderzoeken. Tot concrete resultaten heeft dit alles

stoppen. Om in aanmerking te komen voor de overbrug-

tot dusver niet geleid. Wij zijn er dan ook helaas niet

gingssubsidie moeten wij dus voor 1 januari kunnen aan-

in geslaagd om voor eind oktober de door de Provin-

tonen dat we nieuwe bronnen van financiering hebben

cie geëiste toezeggingen voor toekomstige financie-

gevonden.

ring rond te hebben. Inmiddels hebben de leden van
Provinciale Staten echter besloten ons nog tot 1

We werken aan alle kanten om de toekomst veilig te stel-

januari de tijd te geven om een aantal mogelijkheden

len. Momenteel werken we een projectvoorstel uit voor 3

te kunnen uitwerken.

LEADER-gebieden. LEADER is een Europees fonds dat
burgerinitiatieven met betrekking tot leefbaarheid in hun

Tot deze beslissing zijn de Statenleden gekomen mede

dorp wil ondersteunen. Wij willen de bewoners onder-

dankzij de steun van onze leden. Wij danken dan ook

steunen in het maken van een dorpsagenda met acti-

onze leden die een helder opgestelde brief aan de Pro-

viteiten die door het LEADER-programma gefinancierd

vincie hebben geschreven met het dringend verzoek om

kunnen worden. Ook de bijbehorende gemeenten willen

ons te blijven financieren zolang er geen andere inkom-

we ondersteunen om een goed gemeentelijk kleine ker-

stenbronnen zijn gevonden. Ook het nationale Platte-

nen-beleid op te zetten, zodat ideeën en initiatieven

landsParlement is aangegrepen om onze sombere per-

gemakkelijker fondsen als LEADER zullen vinden. We

spectieven onder de aandacht te brengen. Zo hebben.

hopen dat de Provincie Zuid-Holland een toezegging

Akkie Krouwel en Nel Mijnders van de dorpsraad Melis-

voor dit project zal beschouwen als toekomstige finan-
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ciering. We hebben ook de gemeenten met kleine kernen
in Zuid-Holland gevraagd om onze activiteiten financieel

RIJSOORD UITEINDELIJK IN GESPREK
MET WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA

te ondersteunen met een bedrag per kern. Gemeente

Rijsoord heeft deze zomer veel last gehad van drij-

Goedereede heeft als eerste gemeente alvast positief

vende waterplanten op de Waal. Waterrecreatie en

gereageerd. Hoe het met de andere gemeenten zal gaan

pleziervaart werden hierdoor erg gehinderd. De werk-

is nog afwachten. Sommige gemeenten hebben moeite

groep heeft het Waterschap Hollandse Delta

om aan iets bij te dragen dat niet exclusief voor de eigen

gevraagd de Waal van de wildgroei aan waterplanten

kernen is, maar verdienstelijk voor alle kernen. Daar-

te ontdoen. De waterplanten bestonden voornamelijk

naast proberen wij de samenwerking met diverse organi-

uit krabbescheer, een beschermde waterplant, die in

saties te intensiveren. We werken al nauw samen met

de zomer boven komt drijven.

Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij (KNHM).
Het eerste Zuid-Hollandse PlattelandsParlement hebben

Bij het adviseren van de werkgroep is gebleken dat over-

we samen met hen opgezet. Wie weet kunnen wij een

heidsinstanties soms nog veel moeten leren in hun com-

tweede PlattelandsParlement in 2010 met hen gaan

municatie naar en met bewoners. Al gauw worden vra-

organiseren. Met Landschapsbeheer Zuid-Holland (LBH-

gen en klachten in een mallemolen van technische ter-

ZH) werken we samen aan een project om een ommetje

men en (on)mogelijkheden gestopt en blijven daar. Het

in Melissant te ontwikkelen. Ook met de LBH-ZH willen

was in het begin bijzonder moeilijk om goede afspraken

we een duurzame samenwerking opzetten.

te bewerkstelligen voor een goed overleg tussen het

De toekomst van onze vereniging is op dit moment dus

waterschap en de werkgroep. Uiteindelijk is dat er wel

nog erg onzeker. Wij zullen echter de komende maanden

van gekomen en is de onderlinge communicatie sterk

ons tot het uiterste inspannen om in ieder geval in aan-

verbeterd. De secretaris van de ZHVKK zit ook in het

merking te kunnen komen voor de overbruggingssubsi-

bestuur van het betreffende waterschap en heeft er,

die.

samen met andere bestuursleden in het waterschap, op
aangestuurd dat het waterschap in de toekomst meer

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2010

open en toegankelijk is voor vragen en opmerkingen vanuit de bewoners of bewonersorganisaties.

De volgende gemeenteraadsverkiezingen zijn in
maart 2010. De politieke partijen zijn druk bezig om

MEER BURGERPARTICIPATIE GEWENST

hun verkiezingsprogramma's te schrijven. Wat zou er

De problemen waar de werkgroep Leefbaar Rijsoord

volgens u in moeten staan? Hoe zou u het gemeen-

mee te kampen had staan niet op zich zelf. Onlangs ver-

tebeleid voor 2010 en verder mede vorm willen

scheen een rapport van Alterra, een onderzoeksbureau

geven?

verbonden aan de Landbouw Universiteit Wageningen
over natuurorganisaties. Voor deze organisaties geldt

U kunt aan de verschillende politieke partijen die mee-

hetzelfde als voor waterschappen. Zij hebben draagvlak

doen aan de verkiezingen laten weten wat u belangrijk

nodig voor hun beleid en uitvoering daarvan. Dat kan

vindt. Laat ze weten dat u wilt dat ze uw prioriteiten in

alleen als ze zich minder in vaktaal hullen en vaker open

hun verkiezingsprogramma opnemen. Als alle partijen

gesprekken met de betrokken bewoners aangaan. Alleen

dat doen, worden uw prioriteiten door het volgende colle-

dialoog met respect voor elkaars werk en belangen kan

ge uitgevoerd. Dit is niet gemakkelijk. Hoe kom je tot

conflicten voorkomen. De dorpsbewoners geven veel om

goede speerpunten voor de politieke partijen? Hiervoor

het omliggende landschap, voelen zich er verantwoorde-

heeft de Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant een

lijk voor. Een houding die waardering verdient.

handreiking gemaakt. Deze kunt u vinden via het kennisplatformbewoners.nl. Zoals u weet is onze eigen website
daar ook mee verbonden. De dorpen waar we het maken
van een dorpsplan hebben begeleid hebben het gemakkelijker. Hun actiepunten en prioriteiten kunnen overgenomen worden. Maar deze punten moeten dan wel onder
de aandacht van de partijen gebracht worden en vertaald
worden naar de politiek. Ook hen raden we aan om de
handreiking van de VKK Noord-Brabant eens te bekijken
en een selectie te maken van de belangrijkste onderwerpen die u deel van de verkiezingen wilt laten zijn. We
wensen u veel succes met uw lobby's!
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NIEUWE FOLDER OVER DORPSPLANNEN
Onze vereniging heeft een nieuwe folder gemaakt gericht
op gemeenten waarin het resultaat en het waarom van
dorpsplannen helder wordt uitgelegd. Deze is ook te
downloaden op onze website www.zhvkk.nl
Heeft u ook belangstelling voor het maken van een
dorpsplan met hulp van de ZHVKK? Laat het ons weten
en we zullen samen zien hoe we dat financieel rond kunnen krijgen.

WIJNGAARDEN, EEN KLEIN DORP DAT BRUIST VAN HET LEVEN
Wijngaarden mag met 750 inwoners met recht een
kleine dorpskern genoemd worden. Het dorpje maakt
deel uit van de gemeente Graafstroom, gelegen in de
Alblasserwaard. Zoals vele kleine kernen kampt ook

waar in eerste instantie veel verzet tegen was onder de

Wijngaarden met gebrek aan huizen voor starters en

bevolking, heeft de gemeente een flink bedrag ter com-

zijn de winkels inmiddels uit het dorp verdwenen.

pensatie gekregen en is er goedkeuring voor de bouw

Voor de dagelijks boodschappen zijn de Wijngaar-

van woningen. Op de nieuwe bouwkavel voor woning-

ders aangewezen op het nabijgelegen Sliedrecht.

bouw komen waarschijnlijk mogelijkheden voor starters.
Er is ook een kavel grond die geschikt zou zijn voor een

Wie nu denkt dat er niets te beleven is in zo'n klein dorp,

nieuw verenigingsgebouw.

vergist zich. Wijngaarden heeft namelijk een bloeiend
verenigingsleven, waaraan niet minder dan 22 verenigin-

GEEN HANGJEUGD

gen hun steentje bijdragen. Naast een aantal kerkelijke

Met het toegezegde bedrag van de Gasunie kan veel

verenigingen is er onder meer de speeltuinvereniging,

bereikt worden. Voor De Haveling en voor de ijsclub, die

het kinderkoor, de schietclub, de biljartvereniging en een

graag een landbaan zou willen hebben. Zolang het niet

ijsclub. Ook de Oranjevereniging ontbreekt natuurlijk niet.

vriest zou de baan als skatebaan gebruikt kunnen wor-

De meeste van deze verenigingen maken voor hun acti-

den. Zo wordt er ook iets voor de jeugd gedaan. Mechtild

viteiten gebruik van het Verenigingsgebouw De Haveling.

Janssen benadrukt daarbij dat er in Wijngaarden geen

Volgens Mechtild Janssen van de klankbordgroep Wijn-

hangjeugd is. "Er is een voetbalveld en de speelplaats

gaarden werkt dit gezamenlijk gebruik uitstekend en

van de school is altijd toegankelijk. Er wordt veel voor de

geeft dit nauwelijks problemen. "Het is soms weleens

jeugd georganiseerd Zo is er jaarlijks een spelletjesdag

dringen, maar met wat passen en meten lukt het altijd.

met springkussens en andere leuke attracties. Ook de

Het verenigingsgebouw is echt het middelpunt van het

jongeren uit de klankbordgroep organiseren ieder jaar

dorp: ouderen vieren daar hun verjaardag, er worden

een zomerfeest op een terrein bij een boer of - bij slecht

bruiloften gevierd, seniorenmiddagen gehouden en er

weer - in een schuur. Dat loopt al jaren uitstekend."

wordt vergaderd. Inmiddels heeft het gebouw helaas wel

De klankbordgroep is ook daarbij betrokken.

zijn beste tijd gehad. Het voldoet niet meer aan de eisen

"Onze klankbordgroep is, net als die in de andere kernen

van de tijd en vraagt steeds meer onderhoud." Een deel

van Graafstroom, opgericht via de gemeente. Dat heeft

van deze onderhoudskosten wordt gedekt via de alom

het grote voordeel dat wij ambtelijke ondersteuning én

bekende jaarlijkse rommelmarkt. Zowel De Haveling als

financiële middelen van de gemeente krijgen. Wij hebben

de verenigingen ontvangen een deel van de opbrengst

dan ook niet alleen goede contacten met onze inwoners,

van de markt. Inmiddels wordt er in Wijngaarden hard

die ons weten te vinden als er iets is, maar ook met de

gewerkt aan oplossingen voor de toekomst. Dankzij de

gemeente. Wij zijn een klein dorp, maar bruisen van het

komst van een gascompressorstation van de Gasunie,

leven", besluit Mechtild tevreden.

SUCCESVOL NATIONAAL PLATTELANDSPARLEMENT
Het derde Nationale Plattelandsparlement, dat op

De vier thema's en de belangrijkste uitkomsten van deze

zaterdag 10 oktober jl. in het congrescentrum "De

onderwerpen waren de volgende:

Werelt" in Lunteren plaatsvond, is een groot succes

- Burgerparticipatie en zelfsturing. Laat de overheid min-

geworden. Bijna 300 mensen bezochten de bijeen-

der sturen en meer ruimte geven voor de initiatieven

komst, die ook buitenlandse gasten trok uit Estland,

en ideeën van de burgers zelf. Zij kunnen zelf de ont-

Finland, Zweden en Schotland. Een aantal Tweede

wikkelingen sturen, maak het mogelijk!

Kamerleden was aanwezig en zo werd het Platte-

- Duurzame dorpen. De overheid kan lokale energiepro-

landsParlement een brug tussen dorpsbewoners en

ductie beter stimuleren. Dorpen kunnen zelf de baas

het nationale parlement.

zijn over energie opwekken en verkopen
- Veranderende bevolkingssamenstelling. Geef platte-

In negen workshops werden presentaties gegeven over

landsgemeenten de middelen om tijdig op de verande-

vernieuwende projecten op het platteland. Vier thema's

ringen in leeftijdsopbouw en daling van de bevolking te

stonden deze dag centraal waarover de deelnemers hun

reageren.

wensen en voorstellen aan de Tweede Kamer konden

- Burgerinbreng bij gebiedsontwikkeling. Bij het maken

geven. In de workshops werd flink gediscussieerd om tot

en uitvoeren van regionale plannen zou je bij wet moe-

goede voorstellen richting de Tweede Kamerleden te

ten regelen dat burgers hierin gehoord en betrokken

komen.

worden.

Voor de lunch was er bovendien gelegenheid om te

De Tweede Kamerleden hebben de uitkomsten van de

'speeddaten' met de politici. In direct contact konden

thema’s waar zij aan hebben deelgenomen zelf gepre-

dorpsbewoners aan de Kamerleden duidelijk maken

senteerd aan de zaal en hebben beloofd deze voorstel-

waar de nationale politiek zaken op zou moeten pakken.

len bij de regering in te brengen. Daarmee is deze derde

Verder was er informatie van alle 12 VKK's te vinden en

nationale PlattelandsParlement succesvol afgesloten.

van andere organisaties. En natuurlijk is er heel veel uitgewisseld tussen dorpsbewoners uit alle windstreken.
De dag stond onder leiding van journalist Fons de Poel
die de deelnemers en Kamerleden uitdaagde om diverse
onderwerpen voor het voetlicht te brengen. Het grote
slotdebat werd geconcentreerd op de vier thema's van de
workshops. De nog aanwezige Kamerleden Lutz Jacobi
en Agnes Wolbert (PvdA), Paulus Jansen (SP) en Ger
Koopmans (CDA) gaven daarbij aan wat voor hen de
belangrijkste uitkomsten waren die zij 'mee wilden
nemen' naar de Tweede Kamer.
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DORPSPLAN NIEUWVEEN

GEMEENTELIJKE HERINDELINGEN

Binnenkort is het dorpsplan voor de kern Nieuwveen

Gemeentelijke herindeling of samenwerking is op

gereed. Een jaar geleden zijn we begonnen met het

veel plaatsen in Zuid-Holland gaande. Goeree-Over-

organiseren van een bijeenkomst met een aantal

flakkee zal één grote gemeente worden, een samen-

sleutelfiguren van het dorp. Na overleg met de

smelting van nu nog 4 kleinere gemeenten. In de Alb-

gemeente zijn we in januari dit jaar goed van start

lasserwaard is een fusie ontstaan van 3 ambtelijke

gegaan.

organisaties terwijl de gemeentebesturen zelfstandig
blijven. Dit zijn de gemeenten Bleskensgraaf, Lies-

In mei hebben de bewoners zich uitgesproken over wat

veld en Nieuw-Lekkerland. Dat betekent ook voor

hen boeit en vermoeit en zijn de kansen en knelpunten

dorpsorganisaties grote veranderingen. Komt het

uitgewerkt. Begin juni hebben de jongeren zich uitge-

gemeentehuis verder weg te staan? En is dat belang-

sproken en eind juni hebben we een eerste concept

rijk? Een grotere afstand van het gebouw zal niet de

gemaakt. De onderwerpen hierin zijn door bewoners-

grootste gevolgen hebben.

groepen verder geanalyseerd en uitgewerkt. Het dorpsplan wordt zo goed door de bewoners gedragen. Zij

Hoe werkt uw organisatie nu samen met de gemeente?

weten wat kan en niet kan en stellen nu het definitieve

Wie kent u daar en krijgen deze personen een andere

dorpsplan op. Dit zal op 23 november worden aangebo-

werkgebied of functie? In een grotere gemeente is de

den aan de bewoners van Nieuwveen en aan het college

kans groot dat u er minder directe ingangen naar wet-

van de gemeente Nieuwkoop waar Nieuwveen onder

houders, raadsleden of ambtenaren heeft. Gaat straks

valt. Wij zijn er van overtuigd dat deze aanpak leidt tot

alle aandacht naar de grotere kernen of telt uw kleine

duurzame samenwerking tussen bewoners en gemeen-

dorp straks ook nog mee? Heeft u bepaalde regelingen

te, woningcorporaties en andere instellingen. Het vergt

met de gemeente, voor bijvoorbeeld het dorpshuis of het

veel inbreng en energie van bewoners om een goed plan

dorpsfeest? Hoe zal de nieuwe gemeente daar mee

voor leefbaarheid in hun dorp te maken, maar het resul-

omgaan?

taat is een aantal betrokken mensen, nu met ervaring en

Zo kunt u nog veel meer zaken bedenken waar de nieu-

vaardigheden om de knelpunten op te pakken en nieuwe

we gemeente invloed op zal hebben. De ZHVKK kan u

ontwikkelingen aan te jagen.

daarin adviseren. Niet alleen de dorpsorganisatie, maar
ook de gemeente. Het aanstellen van een dorpencoördi-

EEN WEBSITE VOOR WEBSITES

nator kan bijvoorbeeld veel betekenen in het contact met
de nieuwe gemeentelijke organisatie. In een convenant

Veel dorpsorganisaties hebben een eigen website. Deze

tussen de dorpsorganisaties en de gemeente kunt u de

is meestal in de eerste plaats bedoeld om de bewoners

nieuwe vorm van samenwerking vastleggen. Heeft u een

in het dorp te informeren over actualiteiten, projecten of

dorpsvisie? Zorg ervoor dat deze bekend is bij de nieuwe

activiteiten en niet om in heel Nederland gevonden te

gemeentelijke organisatie. En let op dat uw prioriteiten

worden. Maar toch is het heel nuttig om van andere dor-

worden verwoord in de nieuw te maken gemeentebrede

pen te zien hoe zij hun site hebben ingericht en te zien

toekomstvisie. Heeft u geen dorpsvisie? Vraag uw

wat er in andere dorpen in Nederland gaande is.

gemeente om de ZHVKK u te laten ondersteunen in het

Daarom heeft de VKK Friesland (Doarpswurk) samen

ontwikkelen van die visie. Om helderheid te scheppen in

met de dorpsbelangenverenigingen in Friesland het initi-

de aandacht voor de kleine kernen naast de grotere ker-

atief genomen om een website te maken van en voor alle

nen bevelen wij gemeenten aan om een kleine kernen-

websites van dorpsbelangenverenigingen, dorpsorgani-

beleid te ontwikkelen. Wij willen en kunnen u en uw

saties of dorpsraden. De website www.dorpen.nl is een

gemeente daarbij behulpzaam zijn.

poort naar alle aangesloten websites uit heel Nederland.
De ZHVKK is de schakel geworden om uw website aan
te melden bij deze poort naar alle andere dorpen. Op
www.dorpen.nl ziet u een kaart van Nederland met stippen die staan voor dorpen met een eigen website. De
provincie Zuid-Holland is nog leeg, maar daar kunt u verandering in brengen. Heeft u een website en belangstelling om deze aan www.dorpen.nl toe te voegen? Stuur
ons het adres van uw site en u hoort erbij. Bestuurslid
Geert Koster zal het gaan beheren voor Zuid-Holland. U
kunt hem ook rechtstreeks uw website doorgeven:
gmk@kosternet.nl

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

