
waarim de plaats van ICT 

op het platteland is bespro-

ken. Daarnaast heeft hij en-

kele succesverhalen verteld 

van projecten in de ICT die 

de leefbaarheid van het 

platteland hebben beïn-

vloed. 

Als laatste heeft Huug Ha-

goort uit Ottoland op boei-

ende wijze verteld hoe hij 

als schaapsherder zijn 

schaapskooi heeft omgeto-

verd tot een succesvol en 

druk bezocht educatief be-

zoekerscentrumcentrum, win-

kel en theetuin. Hij heeft een 

manier gevonden om zijn 

onderneming maatschappe-

lijk verantwoord te draaien. 

Voor meer informatie over 

zijn onderneming kun je kij-

ken op 

www.schaapskooiottoland.nl 

 

 

Op woensdag 11 mei heeft 

in 'het Diekhuus' in Middel-

harnis de voorjaarsbijeens-

komt van de ZHVKK plaats-

gevonden. Op deze bijeen-

komst met het thema 

'Vernieuwend Onderne-

merschap' is aandacht be-

steedt aan diverse vormen 

van ondernemen.  

Vanuit de verschillende hoe-

ken van de provincie kwa-

men een grote diversiteit van 

bezoekers op de bijeen-

komst af. 

Enkele sprekers hebben met 

een inspirerende presentatie 

een bijdrage geleverd aan 

het zich op hoe onderne-

merschap invulling kan krij-

gen. Vooraf en na de pre-

sentaties hebben de mensen 

onder het genot van een 

hapje, een drankje en later 

het diner van oerhollandse 

pot de gelegenheid gehad 

om nog verder met elkaar te 

spreken. 

De eerste presentatie is ge-

houden door Mia Vonk. Mia 

is samen met andere mensen 

uit het dorp Noorden aan de 

slag om ouderen uit Noorden 

zorg op maat te verlenen. 

Ze heeft verteld hoe ze haar 

passie voor kleinschalige 

zorg heeft vertaald in een 

concreet ondernemingsplan 

en welke weg zij heeft geko-

zen om van idee tot realisa-

tie te komen.  

Na deze inspirerende pre-

sentatie heeft Geert Koster  

een presentatie gehouden 

Voorjaarsbijeenkomst ZHVKK een groot succes 

ZHVKK helpt bij dorpsorganisatie in gemeente Oostflakkee  

Het bevorderen van de leef-

baarheid op het platteland 

is reeds meer dan 100 jaar 

de rol van dorpsorganisa-

ties. In vele kleine kernen op 

het platteland zijn burgers 

als vrijwilliger actief om bij 

te dragen aan een leefbare 

samenleving. Zij doen dit 

door te reageren op plan-

nen van de overheid, be-

drijfsleven of andere bewo-

ners. Zij doen dit echter 

voornamelijk door zelf initia-

tieven te nemen en zelf ver-

antwoordelijkheid te nemen 

voor de leefbaarheid in hun 

directe woon- en leefomge-

ving. Deze organisaties zijn 

uiteraard van grote waarde 

voor ontmoeting, onderlinge 

contacten en sociale binding.  

Meer dan eens ontstaan de 

organisaties als gevolg van 

plannen waar dorpsbewo-

ners het niet mee eens zijn. 

De eerste contacten tussen 

een dergelijke „actiegroep‟ 

en de lokale overheden ver-

lopen dan ook vaak stroef. 

Pas nadat een wederzijds 

begrip van de uitdagingen 

en belangen van de partijen 

bekend wordt, leren de or-

ganisaties goed samenwer-

ken.  

Niet iedere gemeente zit 

dan ook te wachten op be-

langenorganisaties vanuit 

bewoners. Als vanaf het be-

gin de juiste begeleiding 

wordt gegeven, is de kans 

op een succesvolle samen-

werking veel groter.  

De ZHVKK heeft jarenlange 

ervaring in het ondersteunen 

van dorpsbewoners en ge-

meenten in het opzetten van 

dorpsorganisaties. Onlangs 

heeft de gemeente Oostflak-

kee toestemming gegeven 

om met een bijdrage van 

Leader een pilot te starten. 

Bij deze pilot zal een dorps-

organisatie en een bijbeho-

rende dorpsagenda worden 

opgezet. 

Voor meer informatie kunt u 

contact opnemen met de 

ZHVKK. 

Het Diekhuus in Middelharnis 
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langer bezig om het beleid 

van kleinschalige woonzorg-

voorziening in Noorden uit te 

voeren. Na veel voorlichting  

over het project in onder 

andere bijeenkomsten met de 

B&W, ambtenaren en de 

WMO-adviesraad van de 

gemeente  Nieuwkoop heb ik 

ons plan, met steun van des-

kundigen,  vertaald in een 

meerjarenbegroting.  Op 

basis van deze meerjarenbe-

groting heeft de gemeente-

raad van Nieuwkoop subsi-

die verleend.  

Een voorwaarden voor subsi-

die  was dat een professio-

nele zorgverlener de zorg 

aanbied.  In de vorm van het 

opzetten van een eigen 

Buurtzorg, na richtlijnen en 

ondersteuning van de lande-

lijke organisatie, wil ik de 

zorg op deze wijze  uitvoe-

ren. 

Ook WSN heeft besloten 

subsidie te geven aan dit 

plan en 7 appartementen en 

een huiskamer aan te kopen 

van de Aannemer  Vink en 

Veenman. Deze 7 woningen 

gaan  verhuurd worden aan 

mensen met een zorgvraag.  

WSN heeft i.s.m. mij het ont-

werp en  de technische teke-

ningen van de woningen en 

huiskamer aangepast aan de 

doelgroep. De huiskamer 

biedt gezelligheid  en sa-

menzijn voor de huurders van 

de zorgappartementen.  

Zo hebben verschillende par-

tijen inzet getoond om dit 

In de eerste nieuwsbrief  van  

ZHVVKK van dit jaar heeft u 

kunnen lezen dat het mogelijk 

is door inzet van  inwoners uit 

Noorden om een kleinschali-

ge Woonzorg te realiseren. 

Op 11 mei 2011 heb ik In 

Middelharnis aan leden van 

de ZHVVKK een presentatie 

gegeven van dit project.   

Grote zorgverlenende instan-

ties hebben dit project niet 

willen uitvoeren  omdat het 

voor hen financieel niet haal-

baar is. Ik (Mia Vork)heb  op 

eigen initiatief een bedrijfs-

plan opgesteld om aan te 

tonen dat het op een andere 

wijze wel mogelijk is  om een 

kleinschalige woonzorgvoor-

ziening  op te zetten. 

Een bedrijfsplan begint, 

naast omgevingsfactoren en 

marktcijfers, met een  onder-

zoek naar zorgvragers die 

behoefte hebben om be-

schermd te wonen.  Dit on-

derzoek heb ik gedaan on-

der de 50 plussers in het 

dorp Noorden. Zo kom je 

direct te weten of er  vraag 

en behoefte is naar klein-

schalige woonzorg. Na de 

positieve reacties uit dit on-

derzoek ben ik op zoek ge-

gaan naar partners die mij 

kunnen helpen om mijn idee 

van kleinschalige woonzorg 

uit te voeren. 

Omdat het bekend was dat 

in Noorden een nieuw te 

bouwen appartementencom-

plex mogelijkheden kan bie-

den voor mijn idee heb ik 

contact gezocht met Woning 

Stichting Nieuwkoop (WSN). 

De directeur van  (WSN) ziet 

mogelijkheden  en neemt 

contact op met de bouwer 

van het appartementencom-

plex.  Ondertussen ben ik op 

zoek gegaan naar subsidie 

mogelijkheden vanuit de ge-

meente Nieuwkoop. 

Gemeente Nieuwkoop was al 

plan uit te voeren. 

Nadat de subsidies zijn  be-

loofd heb ik samen met Jan 

de  stichting  Huiskamer 

Noorden (SHN) opgericht. 

Op het moment dat het plan 

in de uitvoerende fase is 

gekomen is  het bestuur uit-

gebreid met nieuwe bestuurs-

leden en ik ben aangesteld  

in de functie van projectlei-

der.   

Het bestuur van de stichting 

Huiskamer Noorden is actief 

bezig om richting te geven 

aan het project en komt met 

goede voorstellen voor wat 

betreft de communicatie en 

sponsorplan. Want naast de 

huur van een huiskamer, moet 

de huiskamer ook worden 

ingericht. Dit willen we gaan 

doen d.m.v. het zoeken van 

sponsoren.  Voor de  vrijwilli-

gers die taken willen uitvoe-

ren in en vanuit de Huiskamer 

gaan we een vrijwilligersplan 

opstellen.  

WSN en SHN hebben een 

intentieverklaring opgesteld 

waarin de overweging en de 

voorwaarden voor de ver-

huur van de appartementen 

duidelijk wordt geformu-

leerd. 

Mocht  meer informatie willen 

over dit initiatief dan kunt u 

contact opnemen met Mia 

Vork d.m.v.  haar email 

adres: miavork@hotmail.com 

en/of Jan Tersteeg email-

adres:   jante-23@ziggo.nl  

Kleinschalige woonzorg in Noorden 
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Zorg wordt geboden door 
een netwerk van buurtgeno-
ten 

Er is nauwe samen-
werking met de 
Woonstichting 
Nieuwkoop 

“EEN VOORWAARDE 

VOOR SUBSIDIE  

WAS DAT EEN 

PROFESSIONELE 

ZORGVERLENER DE 

ZORG AANBIED. IN 

DE VORM VAN EEN 

EIGEN BUURTZORG 

WIL IK DE ZORG OP 

DEZE WIJZE 

INVULLEN.” 



Vorige maand was één van de bestuursleden 

van de ZHVKK aanwezig op een bijeenkomst 

van Netwerk Platteland in het Zeeuwse 

Noordgouwe. De bijeenkomst met de naam 

“Werkplaats Topdorpen in uitvoering : Zee-

land” hield zich onder andere bezig met 

krimpvraagstukken en was bedoeld voor 

professionals en beleidsmakers met denk-

kracht op het gebied van krimp en leefbaar-

heid. 

In de ochtend werd informatie uitgewisseld 

over de vastgoedsituatie in het Zeeuwse en 

de gevolgen daarvan voor de woningbouw 

en de huisvesting.  

Na een rondleiding en een lunch kwam in de 

middag de discussie flink op gang. Naast een 

Zeeuwse hadden ook twee Zuid-Hollandse 

dorpsverenigingen de aanwezigen uitge-

daagd om mee te denken over de rol van de 

dorpsraad.  

Er zijn op veel vlakken verschillende ervarin-

gen uitgewisseld. Er was ook veel aandacht 

voor de problemen die dorpsorganisaties 

ondervinden in het omzetten van een dorps-

plan naar concrete resultaten.  

Dit is een geluid dat we meer horen van onze 

Zuid-Hollandse dorpsorganisaties. Er zijn ech-

ter zeker ook goede ervaringen en best-

practices om van plan tot resultaat te ko-

men. 

De ZHVKK wil graag met alle dorpsorgani-

satie ervaringen uitwisselen. Niet allen erva-

ringen over succesfactoren om van dorps-

plan naar concrete resultaten te komen, 

maar ook zaken of factoren die dit juist 

belemmeren. 

Wij nodigen alle Zuid-Hollandse dorpsor-

ganisaties uit om hun ervaringen met elkaar 

en het bestuur van de ZHVKK te delen. 

Op basis van wat er door de dorpsorgani-

saties wordt ingebracht kan de ZHVKK haar 

dienstverlening aan de dorpsorganisaties en 

onze leden in het bijzonder verbeteren. 

Van dorpsplan naar concrete resultaten 
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De ZHVKK heeft nu zes be-
stuursleden en een adviseur 

“ZELF 

WOONZAAM IN 

LINSCHOTEN IS 

HIJ ZEER 

BEGAAN MET DE 

LEEFBAARHEID 

OP HET 

PLATTELAND” 

Van dorpsplan naar uitvoering valt 
soms niet mee 

Het bestuur heet Piet Hoogendoorn van harte welkom 

De Zuid-Hollandse vereniging van Kleine Ker-
nen heeft sinds de afgelopen ledenvergade-
ring een nieuw bestuurslid. Piet Hoogendoorn is 
een welkome aanvulling op het bestaande 
bestuur. Hij werkt sinds 1971 voor de Rabo-
bank Groep en is momenteel directievoorzitter 
bij de Rabobank Alblasserwaard Noord en 
Oost.  
Zelf woonachtig in Linschoten is hij erg begaan 
met de leefbaarheid op het platteland. Piet 
omschreef zichzelf eerder als een bouwer en 
een netwerker. Een eerste indruk: welbe-
spraakt, gemakkelijk benaderbaar en interes-
se tonend voor zijn gesprekspartner.  
Al vanaf maart is hij aanwezig bij de  verga-
deringen van de ZHVKK. Al direct was duide-
lijk dat hij de woorden bouwer en netwerker 
eer aan doet. 
Het bestuur heet Piet van harte welkom en 
vertrouwen op een leerzame, inspirerende en 
fijne samenwerking  

 

Piet is per e-mail bereikbaar via 
piet.hoogendoorn@zhvkk.nl 
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Hét platteland bestaat niet. 

Iedereen heeft wel een beeld 

van het platteland als daar-

over gesproken wordt. Naast 

de overeenkomsten komen 

echter al snel ook de verschil-

len in beeld. Het platteland 

kent vele variaties en verschij-

ningsvormen. Dat is ook het 

geval voor de leefbaarheid 

en sociaal-economische vitali-

teit van het platteland. Tege-

lijkertijd is er veel dat wordt 

herkend als typerend voor het 

platteland in het algemeen en 

de ontwikkelingen die zich 

daar voor doen. In het unieke 

en persoonlijke manifesteert 

zich ook het algemene. Geert 

Mak wist dat in 1996 al tref-

fend te verwoorden in zijn 

boek „Hoe God verdween uit 

Jorwerd‟. Ook in het gevoer-

de beleid om vraagstukken 

aan te pakken, is het streven 

naar een goede combinatie 

van algemene maatregelen en 

regionale en lokale betrok-

kenheid en maatwerk herken-

baar. De Randstedelijke Re-

kenkamer heeft Provinciale 

Staten handvatten geboden 

bij het beoordelen en afwe-

gen van de provinciale in-

spanningen voor de leefbaar-

heid en sociaal-economische 

vitaliteit van het platteland.  

Bijgevoegde conclusie zijn het 

antwoord op de onderzoeks-

vraag “In hoeverre draagt het 

provinciale beleid gericht op 

sociaal-economische vitalisering 

van het platteland bij aan het 

verbeteren van de leefbaarheid 

en is de daarbij gevolgde aan-

pak doeltreffend?” 

Algemene conclusie Zuid-

Holland 

De provincie Zuid-Holland le-

vert in beperkte mate een bij-

drage aan het bevorderen van de 

leefbaarheid en sociaal-

economische vitaliteit van het 

platteland. De Rekenkamer heeft 

dit in het bijzonder vastgesteld 

voor Goeree-Overflakkee. Dit 

hangt samen met de rolopvatting 

van de provincie, die onder in-

vloed van een kerntakendiscussie 

(Provincie Nieuwe Stijl) is gewij-

zigd. Dit leidt ertoe dat de pro-

vincie haar rol op dit terrein mar-

ginaal invult. De provincie Zuid-

Holland ziet voor zichzelf geen 

rol bij het bevorderen van leef-

baarheid en sociaal-economische 

vitaliteit van het platteland. De 

primaire verantwoordelijkheid 

hiervoor ligt volgens de provincie 

bij de gemeenten. Dit standpunt 

leidt ertoe dat de provincie geen 

leefbaarheidsbeleid heeft gefor-

muleerd, geen probleemanalyses 

uitvoert en de leefbaarheidssitua-

tie op het platteland niet moni-

tort. De provinciale inspanning is 

beperkt tot het beschikbaar stel-

len van de kleine projectsubsidie 

Leefbaarheid en het openstellen 

van de POP2-assen 3 en 4 voor 

projectaanvragen.1 De provincie 

Zuid-Holland stuurt sterk op de 

subsidiëring van deze projecten. 

Provinciale cofinanciering is al-

leen in prioritaire gebieden be-

schikbaar, maar niet voor projec-

ten rond dorpsvernieuwing en 

basisvoorzieningen. Daarnaast 

voert de provincie Zuid-Holland 

haar regierol op het thema soci-

aal-economische vitaliteit nauwe-

lijks uit. Dit alles staat op gespan-

nen voet met de rol die door het 

Rijk aan de provincies is toebe-

deeld in het kader van het 8e 

thema van de Agenda Vitaal 

Platteland. In het bijzonder voor 

niet-prioritaire gebieden zoals 

Goeree-Overflakkee is dit nade-

lig, omdat er wel sprake is van 

problemen op het gebied van 

leefbaarheid en sociaal-

economische vitaliteit. Opmerke-

lijk is dat de prioritaire gebieden 

zijn aangewezen op andere th-

ema’s dan de leefbaarheidspro-

blematiek. Gevolg is dat het leef-

baarheidsbudget met voorrang 

wordt ingezet in gebieden die niet 

per se de urgentste leefbaarheids-

problematiek kennen. Dit onder-

zoek heeft leefbaarheidsvraag-

stukken geïdentificeerd op het 

platteland van Goeree-

Overflakkee. Doordat de provin-

cie geen leefbaarheidsbeleid 

heeft en het eiland geen prioritair 

gebied is, wordt de leefbaarheid-

situatie niet geanalyseerd of ge-

monitord, stelt de provincie nau-

welijks eigen geld beschikbaar 

voor leefbaarheidsbevordering en 

heeft de provincie de mogelijkhe-

den voor Europese subsidiëring 

van leefbaarheidsprojecten op het 

eiland sterk beperkt. De financiële 

omvang van de Leaderprojecten 

op het eiland is dan ook zeer 

klein. De provincie Zuid-Holland 

is redelijk goed op de hoogte van 

de vraagstukken op het eiland. 

Een positieve ontwikkeling is dat 

de provincie zeer recent beleid is 

gaan ontwikkelen voor drie pro-

blemen – dan wel verwaarloosde 

kansen - die als oorzaken gezien 

kunnen worden van de verminder-

de leefbaarheid op Goeree-

Overflakkee. 

http://www.randstedelijke-

rekenkamer.nl/publicaties/2011/ 

Advies van de Rekenkamer aan Provinciale Staten 

De inspanningen voor leef-
baarheid en sociaal-
economische vitaliteit op het 
platteland is onderzocht 
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De in Randstadverband sa-
menwerkende provincies 
Flevoland, Noord-Holland, 
Utrecht en Zuid-Holland spra-
ken zich uit voor één geza-
menlijke rekenkamer: de 
Randstedelijke Rekenkamer. 
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