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De ZHVKK wordt mede 

mogelijk gemaakt door 

de Rabobanken  Alblas-

serwaard, Merwestroom 

en Vijfheerenlanden 

Beste vrienden van ZHVKK, 

Graag wil ik U allen een heel gelukkig 

nieuwjaar wensen. Dat 2012 U veel goeds 

mag brengen. We hopen natuurlijk ook dat 

onze vereniging weer veel inspiratie mag 

vinden om te werken aan de leefbaarheid 

van de dorpen in de provincie Zuid-Holland. 

Eigenlijk wil ik zeggen, dat U de inspiratie 

mag vinden om uw dorp vitaal te houden en 

dat wij U daar in kunnen ondersteunen. Zuid-

Holland kent ongeveer 130 dorpen en 

kernen. Nog lang niet allen zijn lid van onze 

vereniging. Daar willen wij als bestuur de 

komen jaar extra energie aan geven. Om 

deze dorpen te laten zien wat voor meer-

waarde het heeft om lid te zijn. Om het lid-

maatschapgeld hoeven we het niet te laten. 

Wij merken dat de onderwerpen die op het 

platteland en in onze dorpen spelen, er 

weer toe doen. We zien terug op een ge-

weldig landelijk  plattelandsparlement. Ve-

len vonden de weg naar Den Haag. De 

gesprekken gingen over krimp op het platte-

land, burgerparticipatie en duurzame ener-

gie.  Stuk voor stuk onderwerpen, die ons als 

vereniging ook bezig houden. Bijv. een on-

derwerp als burgerparticipatie mogen wij nu 

mede invulling geven op Goeree-

Overflakkee. Heel specifiek in de kernen  

Ooltgensplaat en Oude Tonge. Met behulp 

van een Leader-bijdrage (Europa) is dat 

mogelijk gemaakt. 

Het plattelandsparlement heeft ook een an-

der gunstig effect gehad.  Door de aan-

wezige kamerleden is een amendement( 

Koopmans c.s.) ingediend, dat bij de stem-

ming kon rekenen op een meerderheid van 

85 zetels (SP, PvdA, PvdD, GL, SGP, CDA en 

CU).  Daardoor kan de landelijke vereniging 

de komende jaren rekenen op een bijdrage 

van 225.000 euro. Een geweldig resultaat.   

Bovendien ontvangt de landelijke vereniging 

middelen van  Binnenlandse Zaken rondom 

burgerparticipatie in krimpgebieden en het 

project “ Meer dan Stenen” tezamen met het 

Oranjefonds. . 

Wij zijn  weer in gesprek  met de provincie 

Zuid-Holland voor een mogelijke ondersteun-

ing. Het is nodig om ons werk met extra 

kracht voort te zetten. Ik ben op voorhand 

voorzichtig positief. Wij zijn in ieder geval in 

gesprek. 

Ik zie u graag weer op onze jaarvergader-

ing en mini-congres.  We zullen U daar 

vroegtijdig over informeren. 

Nogmaals, een leefbaar 2012 toegewenst. 

Januari, 2012. 

Uw voorzitter, 
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Nieuwsbrief 

Bij verhuur hebben inwoners 
van Vierpolders met een 
medische urgentie voorrang. 

De buurtsuper komt 
er in samenwerking 
met de stichting 
Zuidwester. 

“ZOWEL DE 

OFFICIËLE FONDSEN 

HET HET 

BEDRIJFSLEVEN ZIJN 

BEIDEN BENADERD 

VOOR DE 

INRICHTING VAN 

HET NIEUWE 

DORPSHUIS.” 

dagelijkse activiteiten en 

opvang aan kinderen van 2 

tot 12 jaar. Een gedeeld 

pand met een gedeelde 

visie en veel samenwerking, 

ook met het dorpshuis. Het 

dorpshuis biedt mogelijkhe-

den voor de muziekschool, 

danslessen, workshops, koken 

en bakken met de kinderen. 

De mediatheek van de 

school heeft veel multimedia-

le mogelijkheden en biedt 

zelfs ruimte voor een lees-

punt van de bibliotheek.  

Inventaris 

Ook aan een nieuwe inven-

taris van het dorpshuis is 

gedacht. De stichting Fond-

senwerving Multifunctionele 

Accommodatie Vierpolders is 

aan de slag gegaan om € 

94.500,- bij elkaar te krij-

gen voor een nieuwe inrich-

ting van het dorpshuis, zoals 

stoelen en tafels, maar ook 

zaken als een mobiel podium 

en een geluidsinstallatie. 

Daartoe zijn zowel de offici-

ële fondsen, als het bedrijfs-

leven en de Vierpoldenaren 

zelf actief benaderd.  

Wonen in het nieuwe 

dorpshart 

Woningcorporatie Vestia 

realiseert op de eerste en 

tweede etage van het multi-

functioneel centrum twaalf 

appartementen in de cate-

In Vierpolders, een kleine 

kern die onderdeel uitmaakt 

van de gemeente Brielle, is 

de afgelopen maanden hard 

gewerkt aan het nieuwe 

dorpshuis. Het pand biedt 

onderdak aan een basis-

school, peuterspeelzaal, bui-

tenschoolse opvang, een 

sportzaal, een jeugdhonk, 

een seniorensoos, een fysio-

therapiepraktijk, een kapsa-

lon en een buurtsuper van 

stichting Zuidwester. Boven-

dien realiseert woningcorpo-

ratie Vestia Zuid-Nederland 

op de eerste en tweede 

etage van het gebouw 

twaalf appartementen. Het 

nieuwe dorpshuis, dat in het 

voorjaar officieel zal wor-

den geopend, wordt daar-

mee het kloppend hart van 

Vierpolders! 

Onderzoek leefbaarheid 

Een aantal jaren geleden 

deed de gemeente Brielle 

onderzoek naar de leef-

baarheid in de kleine kernen 

Zwartewaal en Vierpolders. 

Voor Vierpolders kwamen 

als de meest kwetsbare pun-

ten naar voren: de aanwe-

zigheid van primaire voor-

zieningen, de aanwezigheid 

van voldoende woningen 

voor o.a. ouderen, en de 

aanwezigheid van de basis-

school. Om de leefbaarheid 

voor Vierpolders te behou-

den en te versterken gaf de 

gemeente in 2006 de aan-

zet tot het project 

"Revitalisering Vierpolders". 

Het vertrekpunt daarbij was 

nieuwbouw van de basis-

school De Tiende Penning, in 

combinatie met nieuwbouw 

van het oude dorpshuis De 

Korstanjerie. Dit plan is uit-

gegroeid tot de huidige mul-

tifunctionele accommodatie 

die tal van voorzieningen 

voor de inwoners van Vier-

polders biedt. 

Samenwerking 

In het gebouw komt een zo-

geheten brede school. De 

Brede School Vierpolders 

biedt samen met de peuter-

speelzaal en buitenschoolse 

opvang naast onderwijs ook 

Nieuw multifunctioneel dorpshuis in Vierpolder 

Op dit moment wordt hard gebouwd 

Een artist-impression van het te bouwen “ Dijckhuis”  
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zonder medische urgentie 

gorie sociale huurwoningen. 

Deze woningen hebben drie 

kamers en zijn in eerste in-

stantie bedoeld voor mensen 

met een medische urgentie. 

De woningen worden dan 

ook rolstoelvriendelijk ge-

bouwd en voorzien van do-

motica, waardoor bijvoor-

beeld alarmering mogelijk is. 

Bij de verhuur van de appar-

tementen hebben inwoners 

van Vierpolders met een 

medische urgentie voorrang. 

Vervolgens krijgen kandida-

ten met een medische urgen-

tie van buiten Vierpolders 

een kans. Daarna komen 

inwoners van Vierpolders aan bod.  

Naam 

Het gemeentebestuur, de 

Dorpsraad Vierpolders en de 

Stichting Fondsenwerving 

Multifunctionele Accommoda-

tie Vierpolders hebben onder 

de inwoners van Vierpolders 

een wedstrijd uitgeschreven 

wie de mooiste en meest 

passende naam voor het 

nieuwe dorpshuis kon beden-

ken. Uit de 69 inzendingen 

werd de naam Dijckhuis ge-

kozen. De familie Mol uit 

Vierpolders verzon de naam 

als verwijzing naar de Dijck-

potingen waar het gebouw 

aan ligt.  

Nieuw multifunctioneel dorpshuis in Vierpolder (vervolg)  

Woningbouwcorporatie Vestia realiseert op de eerste en tweede 

verdieping twaalf appartementn. 

De Stichting Fondsenwerving Multifunctionele Accomodatie Vier-

polders heft hard gewerkt 

 

Digitaal factureren 

Het bestuur van de ZHVKK 

wil haar middelen optimaal 

inzetten en is zich bewust 

van het milieu. Later dit jaar 

ontvangen leden en spon-

soren daarom een bericht 

waarin wordt gevraagd of 

ze akkoord gaan met het 

digitaal ontvangen van uw 

facturen. Deze zullen daar-

naast online te raadplegen 

zijn. Binnenkort meer. 

Geert Koster 

Dorpsraden Ooltgensplaat en Oude Tonge 

De ZHVKK is betrokken bij 

het opzetten van dorpsplan-

nen in zowel Ooltgensplaat 

als in Oude Tonge. De 

dorpsraden worden bij-

gestaan door een adviseur 

die hen in het proces bege-

leidt en stuurt. 

De behoefte van de inwo-

ners van deze kernen om bij 

te dragen aan de leefbaar-

heid in kun kernen, wordt 

vertaald in een dorpsplan 

waarin een aantal belang-

rijke leefbaarheidsthemas 

worden uitgewerkt. De me-

thode is erop gericht om de 

burgers actief te betrekken 

bij het stellen van prioriteiten 

en het aandragen van oplos-

singsrichtingen van waaruit in 

samenwerking met de ge-

meente een aanzet kan wor-

den gemaakt om de leef-

baarheid te vergroten.. 
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De ZHVKK verbreedt uw horizon 
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Vereniging Dorpsraad De Koet nu officieel 

opgericht 

In Noorden is op 2 december 2011 de 

dorpsraad officieel opgericht als vervolgstap 

op dorpsplan De Koet. Noorden had al ervar-

ing met een dorpsplan. De uitvoering van de 

ideeën en wensen uit het oude dorpsplan is op-

gepakt door ondernemers en de gemeente. De 

dorpsbewoners werden regelmatig geïnfor-

meerd over de voortgang van de projecten, 

maar waren niet direct betrokken bij de uitvo-

ering. Een tweetal voorbeelden hiervan zijn de 

verplaatsing van de Antoniusschool (inmiddels al 

een jaar in gebruik) en project Schippersbrug. 

De bouw van dit appartementencomplex met 

supermarkt en zorgwoningen vordert gestaag. 

In het 4e kwartaal dit jaar verhuizen de eerste 

bewoners naar hun nieuwe woning en openen 

de supermarkt en de plaatselijke bakker hun 

winkels.  

Dorpsplan De Koet 

In 2010 is een groep betrokken inwoners met 

ondersteuning van de gemeente gaan werken 

aan een nieuw dorpsplan. Dorpsplan De Koet is 

totaal anders dan het eerste plan. Dit komt 

vooral, omdat dit plan is opgesteld met sterke 

betrokkenheid van de inwoners. Met als resul-

taat veel voorstellen die direct kunnen bi-

jdragen aan de verbetering van de leefbaar-

heid van het dorp. Er zijn ideeën om de 

verkeersveiligheid en de speelmogelijkheden 

voor de jeugd te verbeteren. Natuurlijk zijn er 

wensen met betrekking tot de woningbouw. Ook 

is er veel aandacht voor de ontwikkeling van de 

natuur en de recreatie.  

Zelf aan de slag 

Om de ideeën uit dorpsplan De Koet te real-

iseren, moeten de inwoners van Noorden zelf 

aan de slag. Om die reden is Vereniging 

Dorpsraad De Koet opgericht. De initiatiefne-

mers vinden het belangrijk dat iedereen zijn of 

haar stem kan laten horen. Daarom is de jaar-

contributie vastgesteld op € 10 per huishouden.  

Convenant met de gemeente 

Om de ideeën te kunnen realiseren, is samen-

werking met andere partners noodzakelijk. De 

gemeente is natuurlijk een belangrijke partner. 

Daarom heeft de dorpsraad De Koet  zelf een 

convenant opgesteld naast het concept basis-

convenant van de gemeente  om afspraken te 

maken met de gemeente. In het definitieve  

convenant komen de gemeente en dorpsraad 

overeen op welke gebieden en hoe ze zullen 

samenwerken. Het convenant is nu in concept 

gereed en wordt naar verwachting in februari 

2012 worden getekend. Voor de nieuwe 

vereniging en voor de gemeente is deze 

samenwerking nieuw. We zullen de komende 

periode dan ook veel van en met elkaar 

moeten leren. Maar we gaan er samen zeker 

een succes van maken!  

Voor vragen of informatie voor de dorpsraad 

kunt u mailen naar: 

dorpsraaddekoet@gmail.com 

Dorpsraad de Koet werkt aan convenant met de gemeente 
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Na ondertekening ontving het bestuur bloemen van de 

gemeente 

“ER ZIJN IDEE-

EN OM DE 

VERKEERS-

VEILIGHEID EN 

DE SPEELMO-

GELIJKHEDEN 

VOOR DE 

JEUGD TE 

VERBETEREN” 

 

De gemeente nieuwkoop is blij 
met de samenwerking met de 

Netwerk duurzame dorpen 

Dorpen kunnen op vele terreinen werken aan 

het verduurzamen van hun eigen leefomgeving. 

Het gaat niet alleen om energie of water maar 

ook om gezondheid, bezinning, mobiliteit, leef-

stijl of lokale voedselproductie. Het Netwerk 

duurzamen dorpen is een initiatief dat gesteund 

wordt door een groot aantal dorpen, personen 

en organisaties waaronder de provincie Fryslân, 

stichting Doen en stichting Doarpswurk. Via de 

website netwerkduurzamedorpen.nl is meer 

informative te krijgen. 

mailto:dorpsraaddekoet@gmail.com

