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Nieuwjaarsboodschap 2017 
Enige tijd geleden was Floortje Dessing (u kent haar van de bekroonde reis programma’s op TV) op 
bezoek in Spitsbergen. Zij bezocht daar een plek waar in 1998 nog 1200 mensen woonden; en nu nog 
maar zes. Zo ongeveer de ultieme krimpgemeente, waarover nu in bestuurlijk Nederland zoveel 
discussie gaat. Die zes mensen hadden het geloof ik nog wel gezellig met elkaar in die oude Russische 
mijnstad. Maar niettemin vroeg Floortje aan haar gids of hij van plan was nog lang in die spookstad te 
blijven wonen. Hij zat er al zes jaar. Zijn antwoord was illustratief voor misschien wel alle mensen op 
deze aardbodem. Hij zei: dat door zijn inzet voor die piepkleine gemeenschap hij het gevoel had dat 
hij als persoon  iets betekende voor hen. Of zoals deze man dat verwoordde: hier kent iedereen mij, 
in Sint Petersburg ben ik een nobody.  

In het project burgerparticipatie van de overheid wordt ernaar gestreefd om mensen hun gevoel 
voor eigenwaarde te laten behouden. Het gevoel te geven, dat ze meetellen in onze samenleving. En 
het is geen toeval dat juist in kleinere gemeenten inwoners opstaan om elkaar te gaan helpen. Bij de 
Dorpskrachtprijswinnaar in Zuid Holland van dit jaar gebeurde dat in Giessenlanden. Het kerstgevoel 
hoeft zich dus niet te beperken tot de decembermaand. Gelukkig zijn er in onze vereniging het hele 
jaar door vrijwilligers hard aan het werk voor hun mede inwoners van hun dorp en buurt.  

Op de foto’s ziet u enkelen van hen, waarbij Floortje Dessing zo maar langs zou kunnen gaan. 
Gelukkig leven we niet op Spitsbergen maar in een land waar veel voorzieningen zijn, maar de 
overheid zich wel steeds meer aan het terugtrekken is. Of de schaal aan het vergroten van 
bijvoorbeeld de gemeenten. De commissaris van de Koning, Jaap Smit, gaf recent de 
gemeentebestuurders nog de waarschuwing mee, en die luidde: door het ontstaan van steeds de 
grotere gemeente dreigt de intensieve relatie met de inwoners ook steeds minder te worden.  

Het bestuur van de ZHVKK, waarvan u op de foto’s een aantal leden aan het werk ziet is dit jaar druk 
bezig geweest met het onder de aandacht brengen van de activiteiten van onze leden bij diverse 
gemeentebesturen. Laten we hopen, dat de steun voor de hartverwarmende activiteiten van onze 
leden komend jaar nog verder toeneemt. Mijn diepgevoelde wens voor het nieuwe jaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ries Jansen 

Voorzitter 
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Jaarbijeenkomst ZHVKK 

Op woensdagavond 28 september werd in Oud Alblas tijdens de jaarbijeenkomst van de Zuid 
Hollandse vereniging voor Kleine Kernen de Dorpskrachtprijs 2016 uitgereikt. Een geldprijs voor het 
meest geslaagde project ter verbetering van de leefbaarheid in kleine gemeentelijke kernen. 

 

 

 

Een eerste prijs van € 600,- ging naar 
het project De Dorpskamer van de 
dorpsraad Giessenburg. Een 
stichting ter bevordering van de 
leefbaarheid in de gemeente 
Giessenburg.  

http://www.zhvkk.nl/wp-content/uploads/2016/10/IMG_9520.jpg
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De tweede prijs van € 300,- ging 
naar het project Ons Tintestein in de 
gemeente Westvoorne. De 
realisering van een nieuw 
verenigingsgebouw in de kern Tinte. 

 

 

 

 

 

 

 

De derde prijs van € 150,- werd 
verdiend met het project 600 jaar 
Dirksland; voor en door 
Dirkslanders, in de gemeente 
Goeree-Overflakkee. 

 

 

 

 

 

 

 

De bezoekers luisterden aandachtig naar de 
diverse presentaties en projecten. 
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De prijzen werden uitgereikt door de juryleden Marianne Verhoev, griffier van de gemeente Lisse en 
Gert Jan Jansen, oud secretaris van de Vereniging Zuid Hollandse Gemeenten. 

 

Tijdens de goedbezochte bijeenkomst 
werd door voorzitter en oud 
burgemeester Ries Jansen gepleit voor 
meer aandacht van gemeentebesturen 
voor de kleine kernen in de provincie. 
“Door de voortdurende fusies worden 
gemeenten steeds groter, maar de 
inwoners blijven in dezelfde 
woonkernen, met hun noden en 
wensen voor hun leefomgeving”. 

 

 

Als gastspreker trad Sophieke Klaver op van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij. 

Een organisatie, die in de 
afgelopen jaren een groot aantal 
buurt en wijkorganisaties heeft 
geholpen leefbaarheidsprojecten 
te realiseren. Het woord 
samenwerken stond in alle 
bijdragen centraal in de 
presentaties op deze 
informatieve bijeenkomst. Juist 
in deze tijd, waarbij de discussie 
veel over de identiteit van 
mensen wordt gesproken zijn de 
gepresenteerde projecten 
belangrijke hulpmiddelen voor 
de stimulering van de cohesie in 
de diverse dorpsgemeenten van 

Zuid Holland. Zo betoogde voorzitter van de Zuid 
Hollandse vereniging voor Kleine Kernen in Oud 
Alblas. 
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Juryrapporten dorpskrachtprijs 2016 
600 jaar Dirksland: 3e plaats 

Voorgelegd door de Dorpsraad is een overzicht van programma-onderdelen van een viering die 
inmiddels achter de rug is. Daarvan onderdeel zijn activiteiten die in een normaal jaar ook plaats 
vinden. Uit de presentatie bleek dat het programma tot stand gekomen is na overleg met diverse 
groeperingen en instanties. Op het oog vrij traditioneel. Een projectaanpak is niet gevolgd. 

De eenmaligheid springt naar voren. Het is geen investering in de toekomst van het dorp. Daarmee 
wordt niets onaardigs gezegd over de festiviteiten, die zonder twijfel heel gezellig zijn geweest 
bijvoorbeeld bij het optreden van Way Beyond, de eigen pop-rock coverband uit Dirksland, of de 
orgelestafette, de jaarmarkt van de Gereformeerde Gemeente, de Amicitia Kids en het Flakkees 
piratenkoor. 

Te waarderen is het feit dat Dirksland zich heeft verzoend met de status van kleine kern. Anderhalf 
jaar terug was dit nog een zelfstandige gemeente. Nu is het de kleinste kleine kern met een eigen 
ziekenhuis. 

Verenigingsgebouw Tintestein: 2e plaats 

De Stichting Ons Tintestein is –in goede samenwerking met de gemeente Westvoorne- bezig om: 

In 2017 een verenigingsgebouw te realiseren; waar alle verenigingen uit Tinte terecht kunnen en 
waar ook een winkeltje komt. Doel is het vergroten van de leefbaarheid in Tinte. Voor de jury is het 
nu niet te beoordelen of dat gaat lukken, omdat eerst het gebouw verbouwd wordt en daarna pas de 
invulling plaats zal vinden. Om het samenwerkingsgevoel te steunen is er een Nieuwsbrief (nr. 1 in 
juli 2016) en een projectbord. Er wordt ook gevraagd om een logo te ontwerpen. 

Duidelijk is dat de burgers wel zelf de handen uit 
de mouwen moeten steken. 

 

Wat gemist wordt, is een korte schets van het 
specifieke probleem van Tinte. Een nuttig 
project, dat waardering en financiële steun 
verdient. Er spreekt dorpskracht uit. 

 

  

 

  

Dorpskamer Giessenburg: 1e plaats 

Dit project straalt in zijn beschrijving degelijkheid en breedheid uit. Men is duidelijk een fase verder 
dan in Tinte. Het begint met een probleemstelling. De gemeente Giessenburg besluit om een 
plaatselijke voorziening te sluiten, maar blijkt wel bereid om heel actief mee te werken aan een 
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nieuwe voorziening, die meer stoelt op zelfwerkzaamheid van de inwoners, maar toch ook de 
bibliotheekfunctie overeind houdt. Een twintigtal bedrijven heeft in natura of in geld meegeholpen 
aan de totstandkoming van de dorpskamer; het wordt blijkbaar breed gedragen. 

Er wordt een breed scala aan activiteiten opgezet, laagdrempelig, gratis toegankelijk en voor alle 
leeftijdscategorieën. Doel van al deze activiteiten is het bevorderen van de leefbaarheid in de kern. 
Vrijwilligers zijn natuurlijk de basis en dat mes snijdt aan twee kanten. De activiteiten zijn niet alleen 
traditioneel (kerstavond, haak- en breicafé) maar ook wordt ingespeeld op aspecten van de 
samenleving die niet oude-jongens-krentenbrood zijn, zoals de ontmoeting met vluchtelingen en het 
auticafé. Als dit structureel lukt is sprake van extra dorpselan. Dan is Giessenburg er alleen maar op 
vooruit gegaan. 

 
De prijswinnaars op een rij 

 

Europees Plattelands Parlement in Nederland 

In 2017 zal van 18 tot 21 oktober het Europees Plattelands Parlement plaatsvinden in Nederland. 
Hiervoor worden 500 vertegenwoordigers van plattelandsgemeenten en bestuurders uit 40 landen 
verwacht. Het Europees Plattelands Parlement (ERP) vindt iedere twee jaar plaats. Doel is om een 
platform te bieden aan de vertegenwoordigers van 150 miljoen inwoners van plattelands-
gemeenschappen. Deze gemeenschappen leveren een belangrijke bijdrage aan de lokale, regionale, 
landelijke en Europese economie, en staan voor grote uitdagingen. Zo zijn krimp, vergrijzing, zorg, 
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leegkomend vastgoed, minder voorzieningen, snel internet, water en klimaat thema’s die in alle 
plattelandsgebieden, Europabreed, spelen.  

De belangen van de plattelandsgemeenten worden naar de mening van het ERP onvoldoende 
behartigd op regionaal, landelijk en Europees beleidsniveau. Doel van het ERP is om de thema’s en 
belangen onder de aandacht te brengen van bestuurders en op de politieke agenda’s te krijgen. Het 
ERP is een platform. De deelnemers en actoren zijn de vertegenwoordigers van de plattelands-
gemeenten, in Nederland verenigd in de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK). De 
provinciale verenigingen zijn hierbij aangesloten. Zo zijn 145 bewonersorganisaties lid van de 
Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant (VKKNB). Dit is de Brabantse vereniging die het bidbook 
voor het ERP 2017 inhoudelijk heeft samengesteld in maart 2016.  

In 2017 zal het de derde keer zijn dat het ERP georganiseerd wordt. De keren hiervoor vond dit 
grootse plattelandsevenement plaats in België en Oostenrijk. Het is mede dankzij de enorme inzet 
van de Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant (VVKNB) dat de organisatie van het ERP gekozen 
heeft voor Nederland. Door 6 landen is een bidbook ingediend, uiteindelijk zijn Nederland en Estland 
overgebleven. Op 1 en 2 juni heeft de jury de gemeente Boekel (Venhorst) en Gemert-Bakel 
(Boerenbondsmuseum) bezocht en nu is een keuze gemaakt. Hierbij heeft nadrukkelijk meegewogen 
het betrekken van de inwoners bij het evenement en de crossovers met Duitsland en België.  

Ingeborg Verschuuren, voorzitter van de VKKNB: “Dat het ons gelukt is het ERP in 2017 naar 
Nederland te halen, getuigt van een knap staaltje burgerkracht”. Het ERP 2017 zal plaats gaan vinden 
in Noord-Brabant in de kleine kern Venhorst (gemeente Boekel) en omgeving. Het programma onder 
de noemer Limitless Connected bestaat uit workshops, debatten en excursies verbonden met de 
grote thema’s die Europa breed op het platteland spelen. Bijzondere aandacht zal er zijn voor de 
mogelijkheden van plattelandsbewoners om gezamenlijk initiatieven te ontplooien, in relatie tot een 
veranderende overheid.  

Het Europees Plattelands Parlement wordt georganiseerd in opdracht van ERCA (European Rural 
Community Association), PREPARE, en ELARD (Overkoepeling Leader) door de LVKK en VKKNB, met 
ondersteuning van de gemeente Boekel, de provincie Noord-Brabant en het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken. Eric Stokkink, hoofd Democratie, Ministerie Binnenlandse Zaken en  
Koninkrijksrelaties: "BZK is blij dat deze editie van het Europees PlattelandsParlement in Nederland 
zal zijn. Het betrekken en activeren van bewoners binnen de lokale democratie verdient alle steun". 

 

Jaarlijks budget Burgerinitiatieven 
Het Hoogheemraadschap Schieland Krimpenerwaard ( HHSK ) heeft tegenwoordig evenals de 
Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij een jaarlijks budget voor burgerinitiatieven. Projecten 
van dorpsorganisaties passen meestal in de termen voor toekenning van steun of subsidie. Via hun 
website kan de aanvraag ingediend worden. Vervolgens maakt de afdeling communicatie van de 
HHSK een collegeadvies. Dat bestuur van het Hoogheemraadschap maakt dan een keuze uit de 
aanvragen. Onder motto: niet geschoten, altijd mis; kunnen dorpsorganisaties in het werkgebied van 
de HHSK aanvragen. 

http://www.schielandendekrimpenerwaard.nl 

http://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/
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Spreekbeurt Dorpsvereniging Goudswaard 
Vanuit dorpsvereniging Goudswaard is de vraag gekomen of de ZHVKK een spreekbeurt kon houden. 
De vereniging wil graag meer weten over de ZHVKK.  

Op 27 oktober 2016 heeft Ries Jansen de bijgevoegde speekbeurt gehouden; 

 Dames en heren, mijnheer Schelling; de vereniging voor Kleine Kernen in Zuid Holland maakt een 
boeiende periode door. Met de toegenomen aandacht voor de vereniging komen er bij de Zuid 
Hollandse vereniging voor Kleine Kernen; de ZHVKK,steeds meer aanvragen binnen voor 
ondersteuning. Onze kennisbank en bestuur hebben in het afgelopen jaar een tiental hulpvragen 
gekregen van dorpsorganisaties, zoals de uwe. De leden van onze kennisbank: de zogeheten 
Vraagbaak, konden daarbij vanuit hun bestuurlijke ervaring vraagstellers voorzien van passende 
antwoorden op de vragen vanuit hoofdzakelijk dorpsorganisaties. Of gaven hulp bij het opzetten van 
nieuwe projecten in hun leefgemeenschap, zoals in Tinte. 

Gezien de belangstelling die er is getoond op de afgelopen conferenties, die door de ZHVKK zijn 
georganiseerd, verwacht ikin de komende tijd nieuwe leden voor onze vereniging. De belangstelling 
voor onze activiteiten neemt gelukkig steeds verder toe. En naar ik hoop: ook de waardering voor de 
inspanningen van ons actieve vrijwilligers bestuur. De thema’s waarover het in het debat tussen 
dorpsorganisaties en gemeentebesturen zou moeten gaan zijn inmiddels door al dieals regel goed 
bezochte bijeenkomstenbij de VNG, Provincie voor gemeentebesturen wel bekend. IK noem voor uw 
beeldvorming een drietal steeds terugkerende thema’s in die gesprekken:  

1e: Burgerparticipatie  

Gemeenten laten steeds meer over aan de inwoners. En dat houdt niet op bij het beheer van de eigen 
woonomgeving. Interactieve beleidsvorming lijkt een steeds belangrijker basis te zijn bij het opstellen 
van het raads- of collegeprogramma. Maar tot hoever kun je daarmee gaan? Waar gaat het goed? 
En waarom? Wat komt erbij kijken?Welke rol heeft bijvoorbeeld de gemeenteraad als burgers het 
initiatief nemen?En welke rol spelen de dorpsorganisaties daarbij? Vragen die ik deze week ook nog 
hoorde stellen door de burgemeesters van Nieuwkoop en Vlaardingen. Met de stelling, dat inwoners 
van gemeenten veel meer eigenaar moesten worden van projecten in hun buurt. 

2e: Bestuurlijke en ambtelijke samenwerking  

Samengevoegde ambtelijke organisaties; het inkopen van diensten bij de buurgemeente en private 
uitbestedingen;  zijn voorbeelden van samenwerking waarbij de bestuurlijke schaal van de gemeente 
niet meer samenvalt met de schaal van de leefgemeenschappen waarop taken worden uitgevoerd. 
Wat zijn de succesvolle voorbeelden? Waar moet een gemeente op letten? En hoe zit het met de 
democratische toets? Er is zo langzamerhand een duidelijk verschil te constateren, tussen de groei in 
omvang gemeenten: en de altijdgelijkblijvende positie van de inliggende dorpen en 
leefgemeenschappen.  De ZHVKK wil graag meedoenin de discussie over deze tegenstrijdige 
ontwikkeling in bestuurlijk Nederland. Eén ding blijft echter onveranderd: de binding van mensen met 
hun eigen leefomgeving. Hoe groot of klein een gemeente ook is! 

3e: Unieke gemeenten of unieke gemeenschappen? 

De gemeente is niet automatisch een bestuurlijke identiteit. Zoals gezegd: voor inwoners van de 
nieuw gevormde gemeenten geldt veel meer, dat het eigen dorp of buurtschap de plek is waarmee 
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men zich identificeert. Hoe belangrijk is het dan dat het bestuur dichtbij is? Wat levert de 
schaalvergroting de inwoners op? Wat kunnen grotere gemeenten leren van kleine gemeenten? De 
vraag is: of je bij schaalvergroting of omvangrijke ambtelijke samenwerking nog wel de eigen 
identiteit en gemeenschapszin kan waarborgen? Enkele weken geleden maakte het gehele parlement 
zich nog zorgen over de Nederlandse identiteit, maar de werkelijkheid speelt zich bij u in de buurt af. 

De ZHVKK heeft conferenties – waar ik zojuist over sprak- aandacht gevraagd voor het steeds 
weerkerende onderwerp over de identiteit van mensen in leefgemeenschappen: endus de rol daarin 
van goed functionerende dorpsorganisaties. Mensen identificeren zich met de eigen leefomgeving en 
willen zich daar ook graag voor inzetten, zoals op onze jaarbijeenkomst eind september  weer is 
gebleken door de presentatie drieprojecten voor de Dorpskrachtprijs. Betere voorbeelden voor ware 
“dorpskracht” en eigenaarschap van projecten kunnen we elkaar eigenlijk niet leveren.  

Een boodschap, die ons bestuur steeds opnieuw zal overbrengenaan bestuurders van gemeenten en 
ons provinciebestuur,. We krijgen daarbijoverigens ook vrijwel steedsweer een positieve response en 
morelesteun voor onze organisatie. Maarmateriële steun zullen we evenals de Landelijke Organisatie 
voor Kleine Kernen in de toekomst toch ook nodig hebben. Zeker als de hulpvragen blijven toenemen. 
We zullen ons blijven melden bij gemeentebesturen en de provincie. Met nog meer nieuwe leden zal 
ons pleidooi ook krachtiger worden.  

Een leuk nieuwtje is, dat in oktober volgend jaar het omvangrijke Europese Plattelands Parlement in 
Brabant zal plaatsvinden.De Landelijke Vereniging zal eind dit jaar  een lange lijst met zogeheten 
voorbeelden aan te leveren aan het Ministerie. Onze secretaris Angélique Pottuit zal daarvoor Zuid 
Holland de input leveren. Misschien komt ze ook nog wel bij u langs om gegevens te verzamelen. 

Dames en heren, niet alleen steunen veel gemeentebesturen in Zuid Holland  dorpsorganisaties van 
harte of stimuleren ook daadwerkelijk de oprichting daarvan. Uw gemeente Korendijk is daarvan een 
lichtend voorbeeld.We bevinden ons als ZHVKK in het goede gezelschap van o.a. de Koninklijke 
Nederlandse Heidemaatschappij, die vanuit dezelfde argumenten als die ik u zojuist aanreikte, gericht 
is op samenwerking bij projecten uit lokale gemeenschappen. Op hun website kunt u van alles lezen 
over de indrukwekkende lijst aan projecten die samen met hen door burgers en 
vrijwilligersorganisaties zijn gerealiseerd om hun leefomgeving te verbeteren, door die duurzamer en 
sterker te maken. Maar de Hoogheemraadschappen werpen zich inmiddels op om burgerinitiatieven 
te ondersteunen in hun gebied. Op de website van de ZHVKK kunt u daarover meer informatie krijgen. 
Zowel de waterschappen als de heidemaatschappij hebben kennelijk ervaren, dat je door goed samen 
te werken heel veel kan bereiken. Samen sterk dus! 

Dames en heren, 

we weten allemaal in deze zaal, dat tussen “droom en daad” soms heel veel praktische bezwaren en 
wetten zitten.Ik ben heel nieuwsgierig naar uw activiteiten en de manier waarop uw projecten tot 
stand zijn gekomen. Als er vragen zijn hoor ik die graag van u en wens u een plezierige en vooral 
informatieve avond toe. 
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Nieuwe democratie met ‘Code Oranje’? 
Op 26 oktober is onderstaande stuk gepubliceerd in het NRC. Het lijkt de activiteiten en 
doelstellingen van de ZHVKK goed te ondersteunen. Het bestuur zal kijken op welke wijze optimaal 
aansluiting kan worden gevonden bij deze zienswijze. 
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Bijeenkomst in de Hoekse Waard 
Op dinsdag 13 december jl. hebben ZHVKK-voorzitter Ries Jansen en vraagbaaklid Gert Jan Jansen in 
Dorpshuis Streona in Strijen een presentatie gegeven voor de verzamelde colleges van B&W van de 
gemeenten in de Hoeksche Waard. Zij gingen met name in op  bewonersinitiatieven in de kleine 
kernen en de mogelijkheden om daar als gemeente(n) steun aan te geven. Op dezelfde bijeenkomst 
sprak ook Gert-Jan Buitendijk, directeur-generaal Bestuur en Wonen van het Ministerie van BZK. Hij 
ging – aan de hand van het rapport 'Maak verschil' - in op de betekenis van de inrichting van het 
openbaar bestuur voor de economische ontwikkeling. De bijeenkomst werd geleid door Jan Waaijer, 
waarnemend burgemeester van Strijen. 

 

 

 

 

Ries Jansen begint met zijn bijdrage 

 

 

 

 

 

 

Gert Jan Jansen noemt voorbeelden van 
bewonersinitiatieven die een prijs hebben 
gewonnen in de Dorpskrachtwedstrijd 
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Jon Hermans-Vloedbeld, wnd. 
burgemeester van Oud-Beijerland, opent 
de discussie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jansen en Jansen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na afloop als dank een regionaal kerstpakket voor 
de inleiders 

 

 


