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De ZHVKK wordt mede 

mogelijk gemaakt door 

de Rabobanken  Alblas-

serwaard, Merwestroom 

en Vijfheerenlanden 

Beste vrienden van de ZHVKK, 

Hoewel de vele lagedrukgebieden zorgen 

voor een vochtige zomer, kan niemand er 

onderuit dat de zomer inmiddels is begon-

nen. De eerste dagen met massaal vakantie-

verkeer zijn inmiddels voorbij en op Face-

book schiet de ene na de andere prachtige 

vakantiefoto voorbij. 

In deze nieuwsbrief hebben we geprobeerd 

om een aantal interessante onderwerpen te 

verzamelen zodat u –hopelijk zittend in de 

zon– op hoogte kunt blijven van wat interes-

sant is voor onze mooie provincie. In dit num-

mer onder andere een verslag van de jaar-

lijkse ledenvergadering en van het minicon-

gres wat daarop volgde.  

Naast nieuws uit onze eigen provincie heb-

ben we deze keer berichten verzameld uit 

nieuwsbrieven van bevriende verenigingen 

en overleggen. Op deze manier hopen we 

de nieuwsbrief nog meer divers en nog boei-

ender te maken. Vanuit die hoek deze keer 

onder andere informatie over alternatieve 

financieringsmogelijkheden voor projecten en 

over provinciale reizigersplatformen in Zuid 

Holland. 

Daarnaast informatie over buurtlink, een 

manier om op hoogte te blijven van nieuws in 

de buurt. Het bestuur van de ZHVKK wenst 

iedereen veel leesplezier met deze nieuwe 

nieuwsbrief. 

Voor leden, van leden 

Tijdens de laatste ledenvergadering werd 
geopperd om in de nieuwsbrief ook ruimte 
te reserveren voor onze leden. Dit vinden we 
een buitengewoon goed idee! 
Bij deze dan natuurlijk de oproep om inte-
ressant materiaal op te sturen. Heb je inte-
ressant nieuws, een reportage van een ge-
beurtenis of iets anders wat wij mogen 
plaatsen, geeft dit dan (liefst per e-mail) 
door aan onze redactie.  
 
De redactie is te bereiken via redac-
tie@zhvkk.nl 
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Frank Kersten geeft een 
boeiende presentatie over 
de oorzaken rond het ver-
dwijnen van voorzieningen in 
kleine kernen 

De burgemeester 
van Ouderkerk heet 
allereerst de geno-
digden welkom. 

“NIET ALLEEN DE 

ECONOMISCHE 

FUNCTIE, MAAR 

OOK DE 

MAATSCHAPPELIJKE, 

SOCIALE EN 

ZORGFUNCTIES ZIJN 

VAN BELANG VOOR 

DE LEEFBAARHEID” 

de voorzitter eerst het 

woord aan de heer J. de 

Prieëlle, burgemeester van 

de gemeente Ouderkerk 

aan den IJssel. 

De heer De Prieëlle heet 

allereerst de genodigden 

van harte welkom. Hij is ver-

heugd dat de themabijeen-

komst van de ZHVKK dit-

maal in zijn gemeente wordt 

gehouden. De burgemeester 

is goed bekend met de pro-

blematiek in de kleine ker-

nen. De gemeente Ouder-

kerk aan den IJssel bestaat 

uit drie kleine kernen. Ook 

hier is het moeilijk om de 

voorzieningen in stand te 

houden. De heer De Prieëlle 

geeft aan dat het ook bij de 

inwoners zelf ligt om be-

paalde voorzieningen, zoals 

winkels, in stand te houden. 

Winkelen in het eigen dorp 

zou min of meer als een 

‘morele verplichting” moeten 

worden gevoeld. 

ZHVKK voorzitter Van der 

Borg geeft vervolgens een 

samenvatting van het rap-

port dat onlangs is vervaar-

digd over het koopgedrag 

van de inwoners in kleine 

dorpen. De heer Frank Ker-

sten geeft hierna een boei-

ende presentatie, waarbij hij 

de oorzaken rond het ver-

dwijnen van de voorzienin-

gen in kleine kernen in beeld 

brengt. Ook gaat hij in op 

de verschillende aspecten 

van leefbaarheid: niet alleen 

een economische functie, 

maar ook de maatschappe-

lijke, sociale en zorgfuncties 

zijn van belang.  

Na afloop van de presenta-

tie wordt aan de hand van 

zes stellingen een levendige 

discussie gestart met de aan-

wezigen.  

Op stelling 1: een super-

markt is niet persé noodza-

kelijk voor de leefbaarheid 

Op 15 mei werden in Ou-

derkerk aan den IJssel de 

algemene ledenvergadering 

en de Voorjaarsbijeenkomst 

gehouden. 

Ledenvergadering 

Tijdens de ledenvergadering 

waar meerdere dorpsvereni-

gingen en belangenvereni-

gingen aanwezig waren, is  

over meerdere zaken ge-

sproken. Het bestuurlijke 

jaarverslag en het financiële 

jaarverslag zijn eerst vast-

gesteld. Mede dank aan de 

kascommissie voor de gede-

gen werkwijze.  

Bij de presentatie en het 

vaststellen van de begroting 

voor 2012, is stilgestaan bij 

de gevolgen van het stop-

pen van de subsidie door de 

provincie Zuid-Holland. 

Doordat er geen middelen 

meer zijn, heeft beschikt de 

ZHVKK niet meer over een 

coördinator. Dit betekent dat 

al het uitvoerende werk bij 

de bestuursleden komt te 

liggen. Dit is een probleem 

waar inmiddels meerdere 

provinciale verenigingen 

mee kampen.  

Er is een lijst gemaakt van 

kleine kernen die nog geen 

lid zijn van de ZHVKK. Met 

deze lijst kan het bestuur op 

zoek naar nieuwe leden 

waardoor de daadkracht 

van de vereniging vergroot 

wordt. Hiernaast zal met 

grotere regelmaat een 

nieuwsbrief worden ge-

stuurd.  

Er is besloten om de contri-

butie gelijk te houden aan 

het vorige jaar. Hiermee 

blijft de vereniging een 

laagdrempelig toegankelijke 

vereniging.  

De heer Koster is herbe-

noemd voor een periode van 

vier jaar. Hij ziet deze peri-

ode met enthousiasme tege-

moet. 

 Voorjaarsbijeenkomst 

Aansluitend aan de leden-

vergadering is de voorjaars-

bijeenkomst gehouden.  De 

bijna 20 aanwezigen zijn 

verwelkomt door de heer D. 

van der Borg, voorzitter van 

de ZHVKK. Als onderwerp 

voor deze bijeenkomst is 

gekozen : “Zijn er nog kan-

sen voor de winkels in onze 

dorpen?”  Dit thema wordt 

toegelicht door de heer 

Frank Kersten, ruimtelijk eco-

noom en deskundige op het 

vraagstuk van leefbaarheid. 

Voordat tot deze presenta-

tie wordt overgegaan geeft 

Verslag van de ledenvergadering en het voorjaarscongres 

De bijeenkomst is goed bezocht 
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actief. Belangrijk zijn vooral 

de sociale contacten. Er zou 

niet meer gesproken moeten 

worden over leefbaarheid, 

maar over vitaliteit. 

Levert de crisis juist kansen 

op, was de vraag in stelling 

5. Een greep uit de reacties: 

Nee, de crisis is een bedrei-

ging, zo is de huizenmarkt 

volledig op slot. Ja, de crisis 

biedt kansen, er wordt veel 

creatiever gedacht. De crisis 

bevordert de burgerpartici-

patie.  

Met de stelling dat leefbaar-

heid valt of staat met de 

betrokkenheid van inwoners 

en dorpsraad was iedereen 

het volkomen eens. 

Over de laatste stelling: de 

in een kleine kern, wordt 

verschillend gereageerd. Dat 

de aanwezigheid van een 

supermarkt niet vanzelfspre-

kend is, werd ook al eerder 

door burgemeester De Prie-

ëlle genoemd. Volgens André 

Kool van de dorpsraad in 

Melissant, zelf oud-

supermarkt ondernemer, 

moet ook de ondernemer zich 

in zijn omgeving verplaatsen, 

deel uit maken van de leef-

gemeenschap. Dan komen de 

bewoners veel eerder daar 

de boodschappen doen, is 

zijn ervaring. De heer Kersten 

meldt dat soms wordt ge-

werkt met alternatieve con-

structies, zoals de combinatie 

van een bibliotheek met een 

supermarkt. 

Stelling 2 heeft betrekking 

op de combinatie van een 

dorpshuis met een super-

markt. De algemene mening 

van de aanwezigen is dat 

een goed ondernemerschap 

bepalend is of zoiets werkt. 

De reacties op stelling 3 

(vergrijzing heeft invloed op 

voorzieningen) zijn divers. 

Door vergrijzing wordt de 

mobiliteit minder, dus wordt 

er een groter beroep ge-

daan op de in de omgeving 

aanwezige voorzieningen. 

Maar over welke leeftijd 

wordt dan gesproken? Men-

sen blijven steeds langer 

al dan niet cruciale rol van 

een woningcorporatie bij een 

mdv, werd vervolgens in klei-

ne groepjes tijdens het buffet 

gesproken (waarvan geen 

verslag). 

Na afloop van de presenta-

tie en discussie dankt secreta-

ris Dorien Kickert de heer 

Frank Kersten voor zijn dui-

delijke presentatie, en alle 

aanwezigen voor hun bijdra-

ge aan de discussie. Voorts is 

er gelegenheid om gezamen-

lijk na te praten, bij een pri-

ma buffet.  

Reacties van aanwezigen na 

afloop gaven aan dat de 

middag als bijzonder plezie-

rig is ervaren.  

Verslag van de ledenvergadering en het voorjaarscongres  (vervolg)  

Over de stellingen werd enthousiast gediscussierd 

Meepraten over het Openbaar Vervoer? 

Steeds meer vervoerders 

beginnen het belang in te 

zien van het betrekken van 

onafhankelijke adviesorga-

nen, de zogenaamde RO-

COV’s en 

‘grassroot’organisaties. In hun 

eigen servicegebied. Vaak 

hechten ze hier meer waarde 

aan dan aan onderhandelen 

met landelijke reizigersorga-

nisaties. Hoe komt dit en hoe 

kunnen bewoners op het plat-

teland hiervan profiteren? 

De overheid wil de belasting-

betaler goed en betaalbaar 

openbaar vervoer aanbieden. 

Betaalbaar voor de gebruiker 

alsook voor de overheid. Om 

dit te bereiken besteedt zij 

het openbaar vervoer uit in 

blokken en hoop dat concur-

rentie ertoe zal leiden dat 

kwaliteit en dienstverlening 

goed zullen zijn en de kosten 

beheersbaar.  

Wist u dat: 

 Zo’n 60% van de koste 

OV door de overheid 

worden betaald en nog 

geen 40% door verkoop 

van kaartjes? 

 In het contract een vast 

aantal rij-uren per jaar 

(dru’s ( wordt afgespro-

ken? 

 Een slecht gevulde bus de 

“DE CRISIS? 

HUIZENMARTK  OP 

SLOT, CREATIEVER 

DENKEN EN 

BEVORDERING VAN 

DE BURGER-

PARTICIPATIE” 



Broekweg 2a 

3253 XB Ouddorp 

info@zhvkk.nl 

De ZHVKK verbreedt uw horizon 

Z U I D  H O L L A N D S E  V E R E N I G I N G  V O O R  K L E I N E  K E R N E N  

vervoerder dus verlies oplevert en een goed 

gevulde bus winst? 

 De vervoerder vaak ook verantwoordelijk 

wordt gemaakt om goede aansluiting te re-

gelen op drukke lijnen? 

 Dit per passagier vele malen duurder is dan 

als ze in een (goed gevulde) bus zouden zit-

ten? 

 Het de vervoerder (en overheid) dan ook veel 

geld kost om een degelijke dienst te leveren? 

 Het voor haar dus van belang is dat van deze 

vorm van vervoer (belbus/opstapper-taxi) zo 

min mogelijk gebruik gemaakt wordt? 

Het kan dus gebeuren dat het busbedrijf met uw 

dorpshuis– of dorpsbelangenbestuur om de tafel 

wil gaan zitten om te kijken hoe: 

 Hun bussen het beste (lees meest winstgevend) 

kunnen worden ingezet binnen het aantal met 

de provincie afgesproken rij-uren 

 Er zoveel mogelijk plaatsen in de bus bezet 

kunnen worden 

 Er zo weinig mogelijk gebruik gemaakt gaat 

worden van belbus of opstapper-taxi. 

 Kosten voor belbus of opstapper-taxi voor 

vervoerder zo laag mogelijk gehouden kun-

nen worden 

 Het aantal keren dat de bus onderweg moet 

eve financieringsconstructies voor projecten. 

De toolbox zal in veel situaties misschien geen 

kant en klare oplossingen bieden, maar  verschil-

lende mogelijkheden kunnen worden gecom-

bineerd. In andere gevallen is een meer allesom-

vattende, nieuwe aanpak nodig. De toolbox 

dient vooral ter inspiratie bij het zoeken naar 

nieuwe oplossingen en werkwijzen. 

http://www.agentschapnl.nl/nl/node/445104 
 
(bron : kennisplatformbewoners.nl) 

Alternatieve financieringsmogelijkheden voor projecten 
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“IN ANDERE GE-

VALLEN IS EEN 

MEER ALLESOM-

VATTENDE 

NIEUWE AAN-

PAK NODIG.” 

 

Openbaar Vervoer  regelen? 
Samen met adviesorganen. 

De financiële crisis en het wegvallen van veel 

subsidies hebben op veel plekken in Nederland 

een zoektocht naar nieuwe financier-

ingsmogelijkheden op gang gebracht. De ont-

stane wildgroei aan nieuwe innovaties en 

proefprojecten op dit gebied heeft het ministerie 

van BZK doen besluiten om deze creativiteit te 

verzamelen, te bundelen en de kennis voor alle 

spelers in het veld beschikbaar te stellen. 

In opdracht van het ministerie van BZK ontwik-

kelde agentschap.nl daarom een ‘toolbox financi-

eringsconstructies’ met voorbeelden van alternati-

stoppen te beperken. 

Is er ook winst te behalen voor uw dorp of wijk? 

 Onderbezette bussen kosten ons allemaal 

geld, is er vervangend vervoer voor dezelfde 

prijs? 

 Bussen laten rijden van en naar locaties waar 

inwoners het vaakst heen moeten 

 Bussen laten rijden op tijden wanneer daar de 

meeste behoefte aan is 

 Lage prijs en korte wachttijden bedingen voor 

belbus of opstapper-taxi die rijdt wanneer 

geen bus beschikbaar is 

 Gezamenlijk bij de gemeente bedingen waar 

haltes (met fietsstallingen?) moeten komen. 

 Gezamenlijk met bijvoorbeeld scholen afspre-

ken hoe laat school begint/uitgaat om goed 

aan te sluiten op de bus. 

 Onafhankelijk adviesorgaan (bijv. Consumen-

tenplatform HW/GO, Reizigersoverleg Mid-

den-Holland (ROM), Reizigersadviesraad OV 

Holland Rijnland of Reizigersoverleg Drecht-

steden Alblasserwaard Vijfheerenlanden) 

adviseren onze provincie over routes en tarie-

ven. Maak gebruik van ervaringen. Laat het 

busbedrijf hen vragen met u mee te denken 
 

(bron : Nieuwsbrief Doarpswurk) 

Buurtlink.nl voor nieuws uit de buurt 

Op de site www.buurtlink.nl kun je via je postco-
de kennis maken met je eigen buurt en nieuws / 
meningen delen met andere buurtbewoners. Tal-
rijke bekende maatschappelijke organisaties 
helpen mee om de website levendig en actueel te 
houden. Gemeentelijk nieuws, politieberich-
ten,berichten van de vrijwilligersorganisaties, 
lottouitslagen, links en het weerbericht zijn er o.a. 

te vinden.  Je kunt ook zélf berichten plaatsen. 
Niet alleen buurtberichten, maar ook aktiviteiten, 
bijvoorbeeld onder het item "kalender" en ook 
alles op gebied van "vraag en aanbod".   

http://www.agentschapnl.nl/nl/node/445104

