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Beste vrienden van de ZHVKK,
Het nieuwe jaar is inmiddels begonnen en
het winterweer heeft onze provincie bedekt
met een betoverende witte laag. De buienradar voorspelt dat er binnen een uur weer
een verse sneeuwlaag bijkomt.
Dat voorspellen niet eenvoudig is, blijkt uit
de vraag die menig Nederlander zich momenteel stelt: “Giet it oan?”.
Als het over de Elfstedentocht gaat, dan ligt
die beslissing bij de ijsmeesters. Als het gaat
om het voortbestaan van de Zuid-Hollandse
Vereniging van Kleine Kernen gaat, dan ligt
dit bij het bestuur en bij onze leden.
In 2012 hebben we als vereniging een rol
gespeeld in het oprichten van twee nieuwe
dorpsraden. Zowel Oude-Tonge als in Oolt-

gensplaat hebben een convenant met de
gemeente ondertekend. Hierover meer in
deze nieuwsbrief.
Daarnaast leest u wat een dorpsplan voor
het dorpje Noorden heeft betekent, en blijft
betekenen.
We staan ook stil bij de nieuwe en innovatieve manier van besturen in Molenwaard,
een fusie tussen de gemeenten NieuwLekkerland, Graafstroom en Liesveld.
Als bestuur zeggen wij op dit moment “It
Giet Oan!”. Wij blijven ons inzetten voor de
leefbaarheid in kleine kernen in onze prachtige provincie.
Het bestuur van de ZHVKK wenst iedereen
veel leesplezier met deze nieuwe nieuwsbrief.

Voor leden, van leden
Vorig jaar is tijdens de ledenvergadering
geopperd om in de nieuwsbrief ook ruimte
te reserveren voor onze leden. Als bestuur
van de ZHVKK staan we hier helemaal achter.
Heb je interessant nieuws, een reportage
van een gebeurtenis of iets anders wat wij
mogen plaatsen, geeft dit dan (liefst per email) door aan onze redactie.
(redactie@zhvkk.nl)
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Nieuwsbrief
Een convenant voor Oude-Tonge en Ooltgensplaat
vormd. Met de herindeling
zal het aantal wethouders en
raadsleden afnemen. “Het is
dan belangrijk dat er een
„oogje‟ bijkomt”, aldus de
burgemeester.
Het opzetten van een buurtpreventieteam is een recent
voorbeeld van de resultaten
die bereikt kunnen worden.

Projectcoördinator
Henk Pot neemt
bloemen in ontvangst voor zijn rol
in de vorming van
de dorpsraden.

“DE GROEP
VRIJWILLIGERS DIE
ZICH DIE AVOND
HEEFT GEVORMD,
WILDE ZICH GRAAG
INZETTEN VOOR DE
LEEFBAARHEID VAN
HUN KLEINE
KERNEN”

De ondertekening van het convenant tussen de partijen

Op 25 oktober 2012 hebben de gemeente Oostflakkee en de dorpsraden van
Oude-Tonge en Ooltgensplaat een convenant ondertekend, waarmee de samenwerking en relatie tussen hen
zijn vastgelegd en erkend.
De aanloop naar deze ondertekening toe begon met
een bijeenkomst waar de
inwoners van Oude-Tonge
en Ooltgensplaat zijn gewezen op de mogelijkheden die
het oprichten van een dorpsbelangenorganisatie biedt.
De groep vrijwilligers die
zich deze avond heeft gevormd, wilde zich graag

inzetten voor de leefbaarheid van hun kleine kernen.
Henk Pot was de projectcoördinator en heeft deze
groep intensief ondersteund
en geadviseerd bij het oprichten van hun eigen dorpsorganisatie. Hierbij is uitgebreid stilgestaan bij de verschillende taken en functies
van een dorpsraad, en het
belang van een goede relatie met andere organisaties.
Burgemeester van der Meer
sprak zijn blijdschap uit over
de inzet en het enthousiasme
waarmee de inwoners de
dorpsraden hebben ge-

Vanuit de dorpsraad Ooltgensplaat tekenden Denise
v.d. Iersel van Frans v.d.
Vliet. De dorpsraad van
Oude-Tonge werd vertegenwoordigd door Jessica v.d.
Poll en Rob v.d. Meer.
Dirk van der Borg die als
voorzitter van de ZHVKK
aanwezig was, zei “Maak
het straks het nieuwe gemeentebestuur van GoereeOverflakkee maar lastig”.
Hiermee werd gedoeld op
het belang dat signalen vanuit de samenleving in de
kernen doorklinken bij college en raad. Juist bij de
schaalvergroting die nu ontstaat bij de herindeling van
vier gemeenten op het eiland is gerichte belangenbehartiging uitermate zinvol.
Uiteraard kan men voor advies altijd terugvallen bij de
ZVHKK.

Dorpsplannen inspireren, verbinden en dagen uit.

Ook in de lokale media is
aandacht besteed aan de
nieuwe dorpsraden.

De ZHVKK heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in
het motiveren van dorpsbewoners om hun eigen dorpsplan op te stellen. We zien
dat veel dorpen een dorpsplan hebben. Ook zien we
grote verschillen tussen die
dorpsplannen. Maar alle
dorpsplannen inspireren en
verbinden mensen en dagen
ze uit om zelf het initiatief
te nemen om de leefbaarheid van hun dorp te verbePagina 2

teren. In Noorden hebben
ze al hun 2e dorpsplan.
Wat hebben deze dorpsplannen opgeleverd?
Eind 2001 kwamen enkele
verontruste dorpsbewoners
bij elkaar om de leefbaarheid van hub dorp te bespreken, wat gaat er goed,
waar zitten de knelpunten,
hoe ziet ons dorp er over
20 jaar uit? En wat kunnen
we er zelf aan doen en wie
hebben we nog meer nodig

om resultaten te bereiken.
Na een eerste inventarisatie
was er een wirwar aan
ideeën ontstaan waar
iedereen (de school, de
gemeente, de voetbalclub,
enz.) zijn bijdrage moest
leveren. Op dat moment
kreeg de initiatiefgroep
professionele ondersteuning.
Zij schreven verschillende
scenario’s waarin deze
ideeën pasten. De mensen
uit Noorden kozen voor een
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scenario om de grootste
knelpunten het eerst op te
pakken. Verbetering van de
bewinkeling, een nieuw
schoolgebouw, woningen
voor ouderen en jongeren.
Daar zijn toen de directeur
van de school en de directeur van het plaatselijke
bouwbedrijf mee aan de
slag gegaan.Al gauw konden ze de eerste schetsen
presenteren aan de inwoners en de gemeente. Het
was goed dat vanaf dat
moment deze drie partijen
de regie voerden over dit
project. Zij informeerden de
inwoners van Noorden over
de voortgang van de plannen en betrokken ze erbij
op momenten waarop dit
noodzakelijk (verlenen van
de vergunningen) of wenselijk (veilige schoolroutes tijdens de bouw) was. Nu eind
2012 zien we het eind resultaat van dit initiatief. Noorden heeft een modern
schoolgebouw, er zijn 19
sociale koop- en huurwoningen gebouwd. De supermarkt is verplaatst naar het
centrum van het dorp en
heeft een ruime parkeerplaats voor haar klanten.
Naast deze woningen zijn er
nog 8 appartementen gerealiseerd en komt de winkel
van de plaatselijke bakker
naast de supermarkt.
Bijzonder aan dit project is
dat de plaatselijke bouwer
ruimte heeft gelaten voor
plaatselijkje initiatieven. Zo
hebben enkele mensen zich
ingezet om een fresco dat in
de te slopen school te redden. Het fresco heeft nu een
mooie plek gekregen in het
nieuwe gebouw. Maar uitdagender was het initiatief
van enkele mensen om in het
complex zorgwoningen en
een “huiskamer” te realiseren. Met hulp van de plaat-

Het dorp Noorden in de winter

selijke woningbouwvereniging is dit ook gerealiseerd.
Nu proberen deze initiatiefnemers buurtzorg op te zetten. Dit noem ik maar het
“zwaan kleef aan”-effect.
Maar er bleven nog vele
zaken liggen. In september
2009 is er weer een groep
inwoners bijeengekomen om
zaken te bespreken rond de
leefbaarheid. De gemeente
ondersteunde het initiatief.
Voor het opstellen van het
nieuwe dorpsplan werd gebruik gemaakt van de zgn.
Paled-methode van de
ZHVKK. De bewoners droegen veel zaken aan. Verkeer en verkeersveiligheid,
speelgelegenheid voor de
jeugd, relatie met de gemeente, recreatie en toerisme en wonen zijn de hoofdthema’s. In begin 2010
wordt het nieuwe dorpsplan
gepresenteerd aan de inwoners. De bewoners vinden
het een goed idee om aan
de aangedragen zaken te
gaan werken. Dan wordt
ook duidelijk dat in tegenstelling tot het uitwerken van
het eerste dorpsplan de
bewoners het initiatief moeten om de actiepunten te
realiseren. Om dit te organiseren wordt een dorpsraad
gevormd. De dorpsraad is

nu bezig om in werkgroepen
en in samenwerking met de
gemeente actiepunten uit het
dorpsplan te realiseren. Dan
blijkt het noodzakelijk dat
de dorpsraad de zaken
blijft volgen. Maar met vallen en opstaan worden de
actiepunten gerealiseerd.
Nu we al weer een jaar
verder zijn zien de inwoners
van Noorden dat er in hun
omgeving veel is gebeurt. Er
worden natuurgebieden
aangelegd, een kassengebied wordt opgeruimd, er
mogen meer woningen gebouwd worden in Noorden,
op het sportcomplex komt
een kunstgrasveld. Sommige
inwoners vragen zich af of
het niet tijd wordt om een
nieuw dorpsplan te maken
waarin wordt ingespeeld op
deze veranderingen.
Een dorpsplan is een levend
document. Regelmatig moet
je het dorpsplan vernieuwen. Andere accenten zetten. Maar leidend thema is
en blijft: Een dorpsplan inspireert en verbindt mensen
en daagt dorpsbewoners uit
initiatief te nemen.
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“ZO HEBBEN ENKELE
MENSEN ZICH INGEZET
OM EEN FRESCO IN DE
TE SLOPEN SCHOOL TE
REDDEN. HET FRESCO
HEEFT NU EEN MOOIE
PLEK GEKREGEN IN
HET NIEUWE
GEBOUW”

De ZHVKK verbreedt uw horizon
ZUID HOLLANDSE VERENIGING VOOR KLEINE KERNEN

Molenwaard verdubbelt dienstverlening en halveert kosten
Broekweg 2a
3253 XB Ouddorp
info@zhvkk.nl

De nieuwe gemeente Molenwaard, een fusie
tussen de gemeenten Nieuw-Lekkerland, Graafstroom en Liesveld, heeft besloten het roer om
te gooien.
In plaats van zoeken waar het gemeentehuis
tussen de 13 ver uit elkaar gelegen dorpskernen moet komen liggen, is besloten om de
dienstverlening naar de burgers toe te brengen.
Vergaderen in een café en paspoorten die thuis
worden afgeleverd door een koerier.

Minister Plasterk op bezoek bij
de gemeente Molenwaard

“EEN BIJKOMEND VOORDEEL IS DAT DE
AMBTENAAR DE
BURGER IN ZIJN
EIGEN OMGEVING MEEMAAKT.

Deze compleet nieuwe benadering, zorgt ervoor dat de gemeente ondanks zijn grote geografische afstand (een kilometer of 25 van west
naar oost), toch dichtbij zijn burgers blijft staan.
Voordat deze stap gemaakt kon worden, moest
veel geregeld worden. In het tijdelijke gemeentehuis, wat in 2009 in één van de dorpskernen
is neergezet, heeft zelfs de waarnemend burgemeester, Dirk van der Borg (tevens voorzitter
van de ZHVKK), geen eigen kamer. Als zwervende burgemeester maakt hij gebruik van de
mogelijkheden van digitaal werken.
Enorme hoeveelheden mappen die in de oude
gemeentehuizen in kasten en op bureaus waren
gestald, zijn inmiddels gedigitaliseerd. Met een
mobiele computer of met een tablet zijn relevante documenten beschikbaar.
Ergens in 2014 zal het tijdelijke kantoor uit gebruik worden genomen. De drie oude raadhuizen verliezen ook hun functie. Dat van Graafstroom wordt een bistro en in Nieuw-Lekkerland
wordt het een school. Het gemeentehuis van

Liesveld wordt “backoffice” met werkplekken
voor ongeveer tachtig ambtenaren.
De andere ambtenaren moeten gaan zwerven –
net als de burgemeester. Er komen aanlandplekken in bestaande kantoren in de dorpskernen.
Burgers in de nieuwe gemeente krijgen ambtenaren op bezoek. Na inloggen op de website
van de gemeente kan een afspraak worden
gemaakt met de betreffende ambtenaar van
de gemeente. Het WMO-loket maakt hier bijvoorbeeld gebruik van.
Een bijkomend voordeel is dat de ambtenaar
de burger in zijn eigen omgeving meemaakt, en
zo beter kan inspelen op zijn behoeften.
Bewoners die een nieuw paspoort nodig hebben, kunnen dat aanvragen via een website.
Het paspoort wordt vervolgens door een koerier thuisbezorgd.
Niet alle bewoners zijn enthousiast over de digitale plannen. Van der Borg ontving onlangs een
handgeschreven brief van een oudere bewoner.
Die schreef dat hij geen computer heeft, en ook
niet bereid is zo’n onding aan te schaffen. Hoe
moest hij straks in contact komen met de gemeente? De burgemeester: “Voor mensen als hij
moet de mogelijkheid bestaan naar het gemeentekantoortje te komen, in zijn eigen dorpskern.” Maar daar is toch geen loket meer?
“Klopt. Maar een afspraak maken met een
ambtenaar moet altijd blijven.”

De ZHVKK zoekt nieuwe bestuursleden
Het bestuur van de Zuid-Hollandse Vereniging
van Kleine Kernen zet zich in voor de leefbaarheid van kleine kernen in onze provincie. Dit doen
we door actief te zoeken naar mogelijkheden om
kleine kernen te ondersteunen. We delen kennis
en wenden netwerken aan om burgerparticipatie
te stimuleren.
Op dit moment bestaat het bestuur uit vier bestuursleden en een adviseur. Maandelijks komen
we bijeen en spreken we over actualiteiten en
mogelijke projecten. Hierbij zoeken we naar financieringsmogelijkheden en brengen we partijen
met elkaar in gesprek.
Ben jij begaan met de leefbaarheid op het platteland en ben je geïnteresseerd in een boeiende
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bestuursfunctie? Geef dit dan door aan het bestuur van de Zuid-Hollandse Vereniging van Kleine Kernen. Dit kan via het e-mailadres
bestuur@zhvkk.nl

