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Wint u dit jaar de dorpsvernieuwingsprijs 2017
Met de Dorpsvernieuwingsprijs ondersteunt de LVKK een dorp waarvan de bewoners actief werken
aan het realiseren van eigen voorzieningen. Voorzieningen die belangrijk zijn voor de leefbaarheid
van het dorp omdat ze bijdragen aan duurzaamheid, getuigen van visie op langere termijn, innovatief
zijn, of bijdragen aan een groter netwerk met bovendorpse belangen. Bijgevoegd overzicht met
criteria biedt duidelijkheid. Aan de Dorpsvernieuwingsprijs is een geldbedrag verbonden van €2500
voor de winnaar en €1000 en €500 voor de dorpen die op de tweede en derde plaats eindigen.
Wil u uw dorp aanmelden? Download dan op de website van de LVKK het aanmeldformulier.
Aanmeldingen moeten uiterlijk 7 maart 19.00 uur binnen zijn en verlopen via uw eigen provinciale
vereniging.
Wordt uw dorp winnaar? Dan brengt dat naast het geldbedrag waarmee een initiatief verder
ondersteund kan worden, publiciteit, inspireert u andere dorpen en neemt u deel aan de Europese
Dorpsvernieuwingsprijs!

Criteria Dorpsvernieuwingsprijs 2017
Oriëntatie en strategieën (wat)
1.
2.
3.
4.

Duurzaamheid (houdbaarheid in de toekomst, lange termijn resultaten).
Integrale benadering (vanuit verschillende aspecten bekeken/aangepakt).
Getuigend van visie en innovatie (vooruitkijkend en vernieuwend).
Eventueel: Deelname in netwerken die de regionale, dorps-, gemeente- en eventueel zelfs de
nationale grenzen overschrijden.

Methoden (hoe)
5. Eigen initiatief en overheidsparticipatie. Hebben de bewoners het proces in gang gezet;
samenwerking met representatieve democratie.
6. Actieve en permanente communicatie tussen alle betrokken partijen (bewoners; politici,
bestuurders).
7. Samenwerking in verbanden op buurt-, gemeentelijk en regionaal niveau: Wat is de rol van
de verschillende partijen geweest? Hoe verliep de samenwerking?
8. De deelname bevorderen van mannen en vrouwen van alle leeftijdsgroepen, nationaliteiten
en minderheden in het economische, sociale en culturele leven .
Overig
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9. Stadium van de dorpsvernieuwing. Deze moet concreet zijn, niet enkel planmakerij. Het dorp
moet iets kunnen laten zien en de plannen moeten voor een (belangrijk) deel zijn uitgevoerd.
10. De mate waarin het dorp als inspirerend voorbeeld kan dienen voor dorpsvernieuwing voor
andere dorpen in Nederland en daarbuiten.
11. Een versterking van de identiteit en het zelfbewustzijn van de dorpsbewoners.
12. Duidelijke formulering van de doelstellingen.
13. Het dorp is bereid bij winst deel te nemen aan de Europese Dorpsvernieuwingsprijs; bij de
uitreiking daarvan aanwezig te zijn en zich te presenteren; en mede de uitreiking van de
Dorpsvernieuwingsprijs 2019 te organiseren.
Aandachtspunten waarop ‘extra’ gescoord kan worden; indien van toepassing
14. Versterking van milieuvriendelijke land- en bosbouw, waarbij het cultuurlandschap wordt
gerespecteerd.
15. Behoud en versterking van werkgelegenheid die past bij het desbetreffende gebied.
16. Verantwoord omgaan met natuurlijke hulpbronnen en gebruik van recycleerbare
grondstoffen.
17. Dorpsontwikkeling met respect voor economische, ecologische en maatschappelijke eisen
van deze tijd.
18. Symbiose tussen waardevolle oude en kwalitatief uitstekende nieuwe architectuur, alsmede
ontwikkeling van energie- en grondstoffen besparende en verkeersluwe woonkernen.
19. Revitalisatie van de traditionele sociaal-culturele kwaliteiten en het creëren van nieuwe.
Voor meer informatie kijk op www.zhvkk.nl

Aanmelding deelname collecteren Oranjefonds kan nu
Verenigingen en stichting kunnen zich nu aanmelden voor deelname aan de collecte die het
Oranjefonds organiseert in de week van 6 tm. 10 juni.
Het geld wordt vanuit het Oranjefonds ingezet om sociale organisaties een steun in de rug te geven.
Organisaties die collecteren mogen de helft van het ingezamelde geld zelf behouden. Dat kan een
mooie versterking zijn van sociale initiatieven van de eigen gemeenschap.
Kijk op de website van de LVKK voor meer informatie en aanmelding.
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Rotterdam en de Kleine Kernen
Dat ook een grote stad als Rotterdam zorg heeft over de kleine leefgemeenschappen binnen hun
grondgebied werd nog eens treffend verwoord in een artikel in het Algemeen Dagblad van 19 januari
2017.
Een kritische evaluatie over de instelling van zogeheten “gebiedscommissies” in die stad was
aanleiding voor de CDA fractie in de Rotterdamse gemeenteraad om een opvallend voorstel te doen.
De instelling van dorpsraden met een eigen burgemeester.
De Zuid Hollandse Vereniging van Kleine Kernen betoogt al gedurende lange tijd, dat door fusies van
gemeente de schaal zo groot wordt, dat inwoners vaak ook een steeds grotere de afstand tot hun
bestuur ervaren. Dorpsorganisaties, zoals de door het CDA bepleitte dorpsraden kunnen met andere
burgerinitiatieven helpen die kloof te overbruggen.
De ZHVKK staat zowel het openbaar bestuur als die organisaties bij om lokale initiatieven te
ondersteunen met advies en praktische hulp bij het opzetten van projecten.
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Berichten uit de Landelijke vereniging voor Kleine Kernen
Een citaat:
‘Het dorpsgevoel, wordt steeds belangrijker, naarmate de
gemeente groter wordt ‘
(Jaap Smit Commissaris van de Koning in ZH tijdens de bijeenkomst in november 2016 met
de VZHG).

Hoe gaan we om vrijwilligerswerk in ongeorganiseerd verband ?
De LVKK is een netwerk van ruim 2000 dorpsorganisaties en 2000 dorpshuizen. Tot voor kort waren
de dorpsorganisaties voornamelijk georganiseerd in dorpsraden of dorpsbelangenverenigingen. Zij
vormen een schakel tussen burgers en politiek. De laatste jaren ontstaan steeds meer
burgerinitiatieven die zich bezig houden met één of meer vraagstukken uit het dorp. Vaak zijn deze
initiatiefgroepen niet juridisch georganiseerd en heffen zij zich na het volbrengen van hun klus weer
op. Soms groeien ze door tot bv een energie- of zorgcoöperatie. Het toenemende terugtreden van de
overheid is een van de factoren voor het ontstaan van deze groepen. Daarnaast is het vaak ook een
reactie op de grootschaligheid van instanties en het maatschappelijke middenveld en het gevoel de
regie kwijt te zijn op de eigen wereld. Wij ervaren het als verheugend dat burgers zich in
toenemende mate zelf organiseren en hun persoonlijke krachten bundelen om concrete zaken te
regelen. Laten wij er als samenleving blij mee zijn en geef dergelijke groepen vertrouwen. De
Provinciale Verenigingen Kleine Kernen (VKK’s) kunnen hen vertellen waar ze terecht kunnen voor
ondersteuning en juridisch onderdak en voor het aanvragen van financiele middelen en kunnen
deskundigheidsbevordering en procesbegeleiding bieden. Dat kan ook de rol zijn van lokale
welzijnsinstellingen.
Wij merken op dat er ook een grote groep kwetsbare burgers is die niet of nauwelijks in staat is om
actief deel te nemen aan de inrichting van hun samenleving. Dat kan door taalproblematiek, door
maatschappelijke of educatieve achterstand. Winsemius heeft al eerder gesignaleerd dat het van
groot belang is deze groep zodanig toe te rusten dat ze wel actief kan gaan deelnemen aan hun wijk
of dorp of aan het verenigingsleven om een tweedeling in de samenleving tegen te gaan. Wij gaan
samen met Learn for Life aandacht aan deze groep schenken.
De Commissaris van de Koning in Zuid Holland, Jaap Smit, sprak bij de opening van de door de
Vereniging Kleine Kernen Zuid Holland georganiseerde conferentie ‘De kracht van de keten’: over het
dorpsgevoel, dat steeds belangrijker wordt, naarmate de gemeente groter wordt. De conferentie had
als ondertitel’ Bestuurskracht en samenwerking in de Netwerkmaatschappij’.
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Meer jongeren voor vrijwilligerswerk ?
Jongeren doen soms activiteiten die wij als vrijwilligerswerk benoemen, maar die ze niet zo ervaren.
Zij vinden het een leuke vrijetijdsbesteding. Dat zijn activiteiten die aansluiten bij hun leefwereld,
vooral op school en in hun verenigingen. Wil je jongeren bereiken, dan moeten we hen vragen voor
dingen die ze leuk vinden en die bovendien niet al te langdurig zijn. Zo groeien ze toe naar het zich
actief inzetten voor de zaken in hun gemeenschap waar ze bij betrokken zijn. Om hen een wat
bredere kijk te geven op de wereld was het fenomeen maatschappelijke stage een prima instrument.
Op die manier maakten jongeren kennis met een ander stukje van de wereld dan de hunne. Dat
hebben ze vaak als positief ervaren. En ook andersom ervoeren de volwassenen en ouderen het als
positief dat jongeren zich inzetten op dat terrein voor en met hen. Het zou goed zijn om de scholen
opnieuw te faciliteren voor een vorm van maatschappelijke stage. Jongerenorganisaties of lokaal
welzijnswerk kunnen een rol spelen in het aanmoedigen van jongeren om zich op te zetten voor
zaken in hun leefomgeving.

Beperken van regeldruk in vrijwilligerswerk.
Vrijwilligerswerk komt in vrijwel alle sectoren van de samenleving voor. Het is onmogelijk om
regeldruk en organisatiekosten te verminderen voor juist deze categorie actieve mensen. Soms zijn
zaken gewoon ingewikkeld. Overigens blijkt juist bij de nieuwe burgerinitiatieven dat bewoners die
deelnemen aan projecten, dat juist doen omdat ze er verstand van hebben. Het is goed om in
algemene zin na te denken over vermindering van de regeldruk. In het kader van de democratic
challenge is het goed dat overheden zich voortdurend afvragen waar de regels verminderd kunnen
worden, logisch en begrijpelijk gemaakt kunnen worden en waar budgetten gemakkelijk beschikbaar
kunnen worden gesteld. De LVKK heeft een training overheidsparticipatie ontwikkeld om een
verandering in houding en gedrag te bewerkstelligen.
Vrijwilligers moeten ondersteuning kunnen krijgen bv van Provinciale Verenigingen Kleine Kernen
(VKK’s ) of lokaal welzijnswerk en een vergoeding voor gemaakte kosten.
Burgerparticipatie krijgt nu ook formeel gestalte in de nieuwe Omgevingswet. Daarin is opgenomen
de verplichting om de burgerparticipatie een rol te geven bij de ontwikkeling van projecten bij de
overheid. Nog niet bekend is wat de reikwijdte van deze verplichting is. Zie bijlage.
De LVKK wil graag een bijdrage leveren aan de discussie hoe dit het beste vorm kan worden gegeven
met name in relatie tot inspraak en nieuwe initiatieven vanuit de lokale gemeenschap.
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Kleine Kernen in Europa
De LVKK is lid van c.q. neemt deel aan diverse Europese platforms en organisaties. We halen kennis
op uit andere landen, we brengen en delen kennis. Soms zijn we verder dan anderen, soms kunnen
we van anderen leren. Om te laten zien waar onze good practices zitten nemen wij deel aan het
Europees Plattelandsparlement (ERP). De LVKK organiseert het derde ERP volgend jaar hier in
Nederland en kan zich daarmee onderscheiden. Dat doen we ook door deel te nemen aan de
Europese dorpsvernieuwingsprijs, waarin het beste van alle landen naar voren komt. Tenslotte
nemen we deel aan het Europees netwerk Volonteurope. Samen met Humanitas hebben we
afgelopen jaar in Amsterdam de slotconferentie georganiseerd van het thema ‘Rural Isolation’.
Vanuit deze Europese organisaties hebben we contact met de landelijke en Europese politiek.

Plattelandsparlement 2017
De datum van het eerstvolgende Plattelands Parlement is Zaterdag 17 juni. Alle nieuw gekozen
Kamerleden ontvangen bij hun felicitatie een uitnodiging van de LVKK. Een keuze uit de volgende
thema’s wordt behandeld onder de noemer:
'Overheidsparticipatie'








Coöperaties; rechtsvormen; verdienmodellen.
Dorps- en Wijkraden. Veranderende rol.
Burgerbegroting/ Democratic Challenge.
Vervoer.
Wonen...Zorg....Meer generatie woning....Leegstand.
Jongeren en hun dorp.
Omgevingswet.

Over de plaats van handeling en de te kiezen onderwerpen volgt nog een nader bericht van de LVKK.

Groen aan de buurt
Steeds meer mensen nemen het initiatief om de natuur in hun eigen buurt te ontwikkelen en
onderhouden. Bewoners voelen zich namelijk betrokken bij hun eigen omgeving en willen zich er
graag voor inzetten. Via het Servicepunt Groen aan de Buurt begeleiden en ondersteunen we
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bewoners en gemeenten bij het omzetten van deze ideeën naar concrete activiteiten en projecten. U
vindt hier informatie, praktische tools, voorbeelden en doorverwijzingen.
De website is in het beginsel opgezet voor de provincie Utrecht, maar inmiddels staan er ook steeds
meer inspirerende voorbeelden buiten de provincie Utrecht op.
http://www.groenaandebuurt.nl

Weer een overzichtje politieke partijen
Op internet gonst het van de vergelijkingen tussen verschillende politieke partijen. Uiteraard doen
wij ook graag onze duit in het zakje…
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Jaarlijkse Ledenvergadering ZHVKK
Op woensdag 21 juni 2017 zal weer de jaarlijkse ledenvergadering plaatsvinden. Vanaf 17.00 uur zijn
alle leden welkom in gebouw ’t Centrum in Ooltgensplaat. Zoals gebruikelijk zullen er ’s avonds
vanaf 20.00 uur gastsprekers aanwezig zijn bij het informatieve deel van de bijeenkomst.
Tijdens de vergadering zal ook weer de Dorpskrachtprijs worden uitgereikt met de bijbehorende
geldprijzen. Zeshonderd euro voor de 1e plaats, driehonderd voor de 2e en honderdvijftig voor de
3e plaats.
Reserveer de datum vast in de agenda, bij de aangesloten dorpsorganisaties van de ZHVKK. Er volgt
voor de leden nog een nadere toelichting op deze altijd weer informatieve avond.

