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Stimuleren
Beste vrienden van de ZHVKK,
Ik vroeg me bij de voorbereidingen van de stimuleringsprijs af waar het woord stimuleren
eigenlijk vandaan kwam. Het Van Dale Etymologisch woordenboek schrijft:
stimuleren [aansporen] {1669} < frans stimuler [idem] < latijn stimulare [met de
prikkel steken (bij het drijven van dieren), prikkelen, aansporen], stimulus [prikkel, aansporing].
Vooral het “Met de prikkel steken” deed me twijfelen of de term “Stimuleringsprijs” wel de
juiste is. Gelukkig hebben we het niet over het drijven van dieren, dus ik kon me neerleggen bij de naamgeving. Ook dit jaar hebben een aantal leden zich voldoende geprikkeld
gevoeld om een project in te zenden. Net als vorige jaren was het buitengewoon boeiend en leuk om te lezen welke projecten zijn uitgevoerd. Waar binnen Dirksland een stuk
van de geschiedenis verder is vastgelegd en verspreidt, is in Stad aan ‘t Haringvliet het
havengebied opgeknapt. Klankbordgroep Wijngaarden heeft ons laten zien hoe ze samen met de gemeente het vervallen dorpshuis hebben aangepakt. In al deze projecten speelde samenwerking een
belangrijke rol. Samenwerking, niet alleen tussen inwoners of verenigingen, maar in een aantal gevallen ook tussen
inwoners en de lokale overheid. Vanuit dat oogpunt wil ik niet alleen stilstaan bij wat onze leden hebben neergezet,
maar ook bij de rol van de overheid in dezen.
Hoe gemakkelijk is het niet als overheid om zaken geheel zelfstandig op te pakken. Alles in eigen hand, duidelijkheid
over het eindpunt en –niet geheel onbelangrijk– gelijkheid voor alle inwoners. Dit is bij veel overheden jarenlang het
gewenste beleid geweest. En dan is daar de omslag dat inwoners meer eigen verantwoordelijkheid moeten gaan dragen. Van zorgen voor, naar zorgen dat. Hoe verleidelijk is het om de verantwoordelijkheden pas aan het einde van het
traject te laten gelden. Verantwoordelijk in de uitvoering. Dat heet ‘delegeren’. Hiermee blijft de grip optimaal en heb je
als overheid nog volledig invloed op de richting. En dan blijkt dat delegeren en stimuleren wel op elkaar rijmen, maar
voor de rest enorm verschillend zijn. Het resultaat van delegeren is dat mensen vaak niet écht verantwoordelijkheid
nemen. Ze doen wat gevraagd wordt, maar voelen weinig reden om ‘meer’ te doen. Meer doen is bijvoorbeeld meedenken bij uitdagingen, net wat harder werken, het gevoel hebben dat iets echt van jou is, etc. Verantwoordelijkheid
zoals dat in de doe-democratie bedoeld is, betekent stimuleren. Mensen vanaf het begin meenemen in besluitvormingstrajecten, ruimte geven voor eigen invulling of karakter en prikkelen om ‘meer’ te doen. Stimuleren moet je leren..

Bestuursleden gezocht
Als groeiende vereniging zijn we op zoek naar nieuwe en enthousiaste
bestuursleden. Als bestuur van de ZHVKK zetten we ons in voor de
leefbaarheid in de verschillende kleine kernen in de ZHVKK. Dit doen
we onder andere door kennis te delen en onze leden te ondersteunen
waar we kunnen. De komende tijd zullen we een vorm bedenken waarbij we enerzijds onze leden goed kunnen betrekken, en anderzijds de
te investeren tijd kunnen minimaliseren. Mocht je in de aanloop benieuwd zijn, laat dit dan vooral weten via info@zhvkk.nl.
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gebied rond de haven. Met behoud van de historische
elementen is hier een prachtig dorpsaanzicht tot stand
gekomen, in goede samenwerking met de gemeente
die hiervoor ook budget ter beschikking stelde.
De derde en laatste presentatie kwam van de klankbordgroep Wijngaarden, waar met veel inspraak van

Jan Tersteeg is ere-lid van de vereniging.

Ledenvergadering en voorjaarscongres
Grote belangstelling voor ZHVKK ledenvergadering en voorjaarsbijeenkomst
Traditiegetrouw organiseerde de ZHVKK op 14 mei j.l. na
haar jaarlijkse ledenvergadering de voorjaarsbijeenkomst
voor leden en relaties. Plaats van handeling was ditmaal het
sportcomplex van VV Rijsoord. Tijdens de ledenvergadering,
die werd bijgewoond door een groot aantal vertegenwoordigers van dorpsorganisaties, werd afscheid genomen van oudpenningmeester Jan Tersteeg. Hij was, samen met Kees
Stam, destijds een van de oprichters van onze vereniging. Als
blijk van waardering ontving hij niet alleen een afscheidscadeau maar hij werd bovendien benoemd tot erelid van onze
vereniging. Voor het volledige verslag van de ledenvergadering verwijzen wij u graag naar onze website.
Na de ledenvergadering was het tijd voor de voorjaarsbijeenkomst. Als thema was gekozen voor ‘burgerkracht’. De voorzitter van de ZHVKK, Geert Koster, opende de vergadering
met een kort welkomstwoord, waarin hij wees op de mooie
resultaten die kunnen worden bereikt door samenwerking,
betrokkenheid en burgerparticipatie. Eric Godrie, beleidsadviseur Maatschappelijke Zaken van de gemeente GoereeOverflakkee vertelde vervolgens hoe deze – niet zo lang geleden gefuseerde – gemeente van plan is om de leefbaarheid in
de kleine kernen te behouden met behulp van de dorpsbewoners zelf. Dit gaat onder meer gebeuren via de pilots Burgerkracht en Wijkteams en Vroegsignalering in enkele kernen.
Dorpsprojectprijs
Vervolgens was de beurt aan een drietal dorpsorganisaties,
die hun beste project mochten presenteren om daarmee in
aanmerking te komen voor de vorig jaar ingestelde
‘dorpsprojectprijs’. Als eerste presenteerde de dorpsraad
Dirksland het in het kader van Monumentendag 2011 tot
stand gekomen boekje met herinneringen en anekdotes over
de Straatdijk.
De tweede presentatie werd verzorgd door het Stadsoverleg
Stad aan ’t Haringvliet, dat uit de doeken deed hoe de bewoners van Stad werden betrokken bij het opknappen van het

Presentatie Stadsoverleg Stad aan ‘t Haringvliet

de klankbordgroep en alle betrokken verenigingen
een nieuw verenigingsgebouw is gerealiseerd. De
gemeente bekostigde het gebouw en verschafte omliggend terrein, maar de inrichting van zowel gebouw
als terrein kwam op de schouders van de klankbordgroep en de gebruikers van het verenigingsgebouw
terecht. Met veel inzet van alle betrokkenen is er een
mooi verenigingsgebouw gekomen.
De eerste prijs werd toegekend aan de klankbordgroep Wijngaarden, die het bijbehorende bedrag uitstekend kan gebruiken voor nieuw meubilair. De
tweede prijs ging naar het Stadsoverleg Stad aan ’t
Haringvliet en de derde prijs naar de dorpsraad van
Dirksland.
Alle presentaties, en de beoordeling van de jury,
staan vermeld op onze website, evenals een uitgebreider verslag van deze avond.
Het bestuur van de ZHVKK kijkt ook dit jaar terug op
een geslaagde bijeenkomst, waar onze leden en onze relaties inspiratie hebben kunnen opdoen en nieuwe contacten kunnen leggen. Door met elkaar ervaringen uit te wisselen wordt kennis vergroot, een van
de doelstellingen van onze vereniging.

Burendag 27 september 2014
Op 27 september 2014 is het weer nationale burendag. Het Oranjefonds geeft tot 500 euro subsidie aan
buurtorganisaties om iets uit te voeren. Aanvragen
kunnen ingediend worden vanaf 16 juni., Voor meer
informatie kunt u kijken op www.burendag.nl.
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Geldautomaten bereikbaar
Reeds in 2008 is de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen
met een aantal andere organisaties in overleg geweest over
de bereikbaarheid van betaaldiensten. Vanuit het maatschappelijk overleg betalingsverkeer zijn werkafspraken gemaakt. Dit is een procedure waarlangs klachten over de bereikbaarheid van financiële diensten kunnen worden aangekaart.In de eerste jaren is er meerdere malen gebruik van

gemaakt; de laatste jaren leek het vergeten. Steeds
meer banken sluiten kantoren en pinautomaten. Onder
andere om deze reden is ervoor gekozen om deze
werkafspraken opnieuw onder de aandacht te brengen.
Vanuit banken is eerder verklaard dat er minder behoefte is aan bijvoorbeeld geldautomaten omdat
steeds meer bankzaken via het Internet worden gedaan. Gekdtransporteur Brinks gaf aan dat pinautomaten verdwijnen omdat de kosten ervan te hoog zijn.
Inmiddels leeft de discussie steeds meer op. Een voorbeeld is de motie die is ingediend om een geldautomaat in Hoogkerk terug te krijgen. Deze link naar nu.nl
geeft meer informatie over wat speelt:
http://www.nu.nl/groningen/3787346/kans-pinautomaat
-hoogkerk.html
Ook via nu.nl is informatie te krijgen over een proef die
banken willen houden om ook in kleine dorpen geldautomaten beschikbaar te houden:

Folder met werkafspraken tussen diverse maatschappelijke organisaties

http://www.nu.nl/economie/3786154/groen-licht-proefmet-geldautomaten-in-dorpen.html

Symposium “Van burgerparticipatie naar een participerende overheid”.
Op vrijdag 10 oktober 2014 wordt in het gemeentehuis van Ridderkerk een symposium gehouden over de beweging van
burgerparticipatie naar een participerende overheid. Het symposium begint om 10.00 uur en wordt afgesloten met een
lunch. De organisatie van het symposium is een initiatief van het Samenwerkingsverband van autonome gemeenten
(SVAG) in samenwerking met de Vereniging van Kleine kernen in Zuid-Holland.
Schrijf deze reservering vast in uw agenda, zodat u in de gelegenheid kan zijn om deze bijeenkomst over een boeiend
en actueel onderwerp bij te wonen. Meer informatie over gastsprekers volgt.

Commissie financiële middelen
De Landelijke Vereniging van Kleine Kernen is op zoek naar
mensen die deel willen nemen aan een commissie die onderzoekt welke financiële bronnen aangeboord kunnen worden
om de landelijke vereniging te versterken.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ZHVKK via info@zhvkk.nl

Het jaar 2014 gaan we volgens de begroting afsluiten
met een tekort van ruim € 1000,00
Zowel de ledenvergadering als het bestuur vonden het
niet nodig om de contributie hiervoor te verhogen. We
hebben nog een redelijk spaarkasje van ruim €
15000,00

Financiële zaken ZHVKK

Dit tekort ontstaat echt door het wegvallen van de subsidies van de Rabobank en de provincie.

In dit kleine stukje geven we een terugblik op het jaar 2013 en
de vooruitzichten voor het jaar 2014.

Natuurlijk gaan we achter nieuwe fondsen aan om jullie te blijven helpen.

Eerst dus 2013.

Wel een kleine oproep van de penningmeester: betaal

In dit jaar werden voor het eerst de prijzen uitgereikt voor
dorpsprojecten. Ook was dit het laatste jaar waarin we nog
subsidie ontvingen van de provincie. Dit alles resulteerde in
een plus van ruim € 800,-

trouw de contributie?!!!
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Landelijk congres bevolkingsdaling
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
organiseert jaarlijks het landelijk congres bevolkingsdaling.
Het congres staat dit jaar in het teken van ‘Bewoners- en Bedrijfsinitiatieven in ruimtelijk perspectief’. Deze dag zal plaatsvinden op zaterdag 4 oktober 2014. In Nieuw Welgelegen,
Grebbeberglaan 3-13, Utrecht.
Op deze dag komen bestuurders, ambtenaren, bewoners en
bedrijven bij elkaar om met elkaar van gedachte te wisselen
over de krimpproblematiek in relatie tot Bewoners- en Bedrijfsinitiatieven. Tijdens deze dag worden er verschillende
workshops gegeven en krijgen een aantal organisaties de
kans om een kraampje in te richten. Wij spraken elkaar eerder over de aanwezigheid van actieve bewoners op deze dag
en de mogelijke thema’s. Bewoners kunnen op deze dag
deelnemen aan een workshop of zichzelf kunnen promoten

middels een kraampje. De thema’s hebben allen betrekking op de leefbaarheid in de woonomgeving.
De achterban van de LVKK en de provinciale vvk’s –
woonachtig in de krimpregio’s- zijn van harte welkom.

Wingerds hof in Wijngaarden
tijdens onze voorjaarsbijeenkomst ontving de klankbordgroep
Wijngaarden, vertegenwoordigd door Koos van Hattem, de
ZHVKK stimuleringsprijs voor beste project. Koos van Hattem
begon zijn presentatie over het nieuwe dorpshuis “Wingerds
hof” in Wijngaarden met de nu al legendarische woorden: “Ja,
ik kom wat geld ophalen!”. En ja volgens de jury verdiende ze
dat geld dan ook wel, nog wel de eerste prijs.
En waarvoor? Sinds vele jaren zijn eigenlijk alle inwoners
van het pittoreske Wijngaarden bezig om in samenwerking
met de gemeente, diverse fondsen, grote en kleinere acties
en ongelooflijk inzet van de vele vrijwilligers een nieuw
dorpshuis te realiseren.
Hiervoor moest tussen de school en de pastorie een oude
niet meer gebruikte boerderij gesloopt worden, vandaar de
nieuwe naam Wingerds hof, en midden in het dorp moest een
centraal gelegen dorpshuis komen. En het staat er.
Prachtig te pronken gerealiseerd voor en door de inwoners
van Wijngaarden.
Wingerds hof in Wijngaarden
In het dorpshuis zitten vier verenigingen die gezamenlijk dit
dorpshuis exploiteren, een biljartvereniging, die een oud te
slopen pand huurde voor de biljartactiviteiten, de schietvereniging die werkelijk vooroorlogse schietbanen had, de ijsclub en
het stichtingsbestuur , De ijsclub heeft hun oude gebouw verlaten, om behalve een ruimte in het gebouw te exploiteren,
ook een ijsbaan achter het gebouw in stand houden. Deze
grasijsbaan dient in de niet-wintermaanden als sportveld met
als bijkomstig voordeel het medegebruik door de naast liggende school.
U leest het: dit is een voorbeeld van een werkelijk multifuncti-

oneel dorpshuis, gedragen door alle inwoners en voor
alle verenigingen.
Waarom dan nu meedingen voor een geldprijs? Eigenlijk heel simpel: het gebouw en de inventaris is af, alleen de stoelen die er nu staan zijn ook oud en versleten. Daarom worden er nu weer acties gehouden om
iedereen fatsoenlijk te kunnen laten zitten.
En ten slotte: volgend jaar (vermoedelijk de tweede
woensdag in mei) vindt hier de jaarlijkse ledenvergadering plaats

