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Inleiding Conferentie 6 maart 2019 
Mensen hebben behoefte aan gemeenschapsbeleving. Ergens bij 

horen!           Identiteit kunnen ontlenen aan die gemeenschap en 

het idee hebben nog enigszins de regie te hebben over de eigen 

leefomgeving. Opschaling van een gemeente of  verregaande 

samenwerking tussen gemeenten hoeft dat gevoel niet in de weg 

te staan! Als op gemeenteniveau maar rekening wordt gehouden 

met die basale behoefte van mensen, aan gemeenschapszin.  

Deze tekst is niet van mij, maar heb ik geleend van Jaap Smit. Op 

een conferentie van de ZHVKK in het VNG gebouw in 2016 sprak hij 

zo ongeveer deze woorden. Het onderwerp van zijn betoog: 

gemeente versus gemeenschap is nog steeds actueel en nog vele 

malen teruggekomen in inmiddels talloze nota’s.  

 

De aandacht voor de creativiteit en verantwoordelijkheid van 

mensen voor hun eigen leefomgeving is één van de 

bestaansredenen voor de vereniging voor Kleine Kernen. Het is ook niet toevallig dat deze 

conferentie samen met het provinciebestuur en de Vereniging voor Zuid Hollandse Gemeenten 

wordt georganiseerd. Met de nota’s: Handreiking Kernendemocratie en het onderzoek Vitale Kernen 

heeft gedeputeerde Jeannette Baljeu dit thema -op z’n Rotterdams- op de bestuurlijke agenda gezet.  

Jeannette en ik waren allebei wethouder in Rotterdam. Het motto in die stad, (waarvan wel wordt 

gezegd, dat het verzameling dorpen is) geen woorden maar daden. Zelfs de jongere Rotterdammers 

halen hun identiteit uit zo’n voormalig dorp als: Hillegersberg, Pernis, Overschie of Oud IJsselmonde. 

Recent werd Rozenburg nog aan dat rijtje toegevoegd. En als bestuurders hebben we daarmee leren 

omgaan. Mijn bestuurlijke loopbaan begon in de jaren zeventig dan ook, als voorzitter van de 

Bewonersorganisatie Oud IJsselmonde.  

Onze vaste supporter Bram Peper presenteerde als minister van Binnenlandse Zaken al in de jaren 

negentig een nota over het onderwerp van onze conferentie vandaag. In onze gezamenlijke 

bestuursperiode in de jaren tachtig in Rotterdam was bestuurlijke decentralisatie een speerpunt van 

beleid. Voor de geïnteresseerden: er is recent een publicatie verschenen van Sjef van de Poel onder 

de titel: Betwist Bestuur. Oud VNG-ers bespraken op een bijeenkomst in september nog het 

decentralisatie thema en kwamen tot een verrassende uitkomst. Prof. Joop van den Berg schreef er 

een behartenswaardig essay over, dat is gepubliceerd door de VNG onder de titel: Verdwenen 

verantwoordelijkheid. M.i. een bron van verplichte lesstof voor studenten. 

Ongetwijfeld ook lesstof voor de studenten op universiteit van Tilburg. Linze Schaap, hoofddocent 

van de Universiteit Tilburg, is hier vanavond aanwezig.  In 2018 werd, op verzoek van de vaste 

Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken, onder zijn redactie een rapport uitgebracht onder de 

Figuur 1 : J. Smit 2016 
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prikkelende titel: Ambitie en Ambivalentie. Met als ondertitel: Vernieuwing van de lokale democratie 

in Nederland.  

In al die literatuur over burgerparticipatie wordt ons duidelijk gemaakt, dat de aandacht voor de 

eigen leefgemeenschap niet alleen een opgaaf is voor gefuseerde gemeenten. Het belang van het 

betrekken door het openbaar bestuur van inwoners bij hun eigen leefomgeving is een opdracht voor 

ons allemaal in het openbaar bestuur.   

Ik begin mij overigens zo langzamerhand als bestuurder van de Vereniging voor Kleine Kernen wel 

zorgen te maken over de hoeveelheid rapporten, studies en onderzoeken over ons bestuurlijke 

thema van vandaag, dat voor een ieder toch zo nabij ligt. We maken zelf deel uit van 

leefgemeenschappen in onze buurt, wijk, stad, vereniging of provincie.  Het is niet toevallig, dat keer 

op keer de winnaars van onze jaarlijkse Dorpskrachtprijzen juist uit die gemeenten komen waar de 

burgerparticipatie hoog is ontwikkeld. U gaat er straks een paar voorbeelden van zien. Maar ik ben 

ook heel benieuwd naar de ongetwijfeld geheel verschillende ervaringen van onze forumleden in hun 

huidige of vroegere standplaatsen. Met dank voor jullie komst hier naartoe. 

Zoals u weet, ondersteunt de ZHVKK 

initiatieven van inwoners met advies en 

middelen. Dat hoeft lang niet altijd geld te 

zijn. We hebben als organisatie vrijwilligers 

met grote bestuurlijke ervaring verzameld in 

een kennisbank; de zogeheten Vraagbaak. 

 

 

 

Wij helpen dorpsorganisaties bij de verwijzing naar financiële middelen uit: Fondsen, 

Waterschappen, de Heidemaatschappij en andere maatschappelijke organisaties. Je staat versteld 

van de hoeveelheid geld, die er op de plank ligt voor maatschappelijke initiatieven. Een goed 

onderbouwde aanvraag is natuurlijk een vereiste. Evenals een vertrouwenwekkende band met je 

gemeentebestuur, waarbij wij dorpsorganisaties graag behulpzaam zijn die te ontwikkelen. 

De voorzitter van VZHG Klaas Tichelaar zal straks in het forum vast iets vertellen, hoe over het thema 

burgerparticipatie in de kring van gemeenten wordt nagedacht. De VZHG is – met onze grote dank- 

mede organisatoren vandaag, zoals u al heeft gezien op de uitnodiging met behulp van onder meer: 

Riet Vrolijk van de VZHG; Brandon Pouw en Joke Welsink van de provincie.  

  

Figuur 2 : Marianne Verhoev en Gert Jan Jansen 
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We hebben sinds kort een hulpmiddel beschikbaar om 

de  relatie tussen gemeente en dorpsorganisaties te 

helpen verduidelijken. Met subsidie van BZK is recent 

een bordspel ontwikkeld. U kunt het straks zien bij onze 

stand in de hal  Met het mede door de Universiteit van 

Utrecht ontwikkelde spel kunnen bestuurders van 

gemeenten en vertegenwoordigers van 

dorpsverenigingen spelenderwijs elkaars rol verkennen. 

 

Jeannette Baljeu sprak zojuist over de rol die gemeentebesturen kunnen spelen bij het stimuleren 

van inwoners om eigen verantwoordelijkheid te nemen voor hun leefomgeving. Straks krijgt u een 

drietal voorbeelden gepresenteerd uit onze provincie. Het project Dorpskamer uit Giessenburg, een 

dorpskern die te maken heeft met tot tweemaal toe heringedeelde gemeente: nu Molenlanden 

geheten. Een door een groep jongeren gerealiseerd recreatieproject in Den Bommel op Goeree 

Overflakkee en uit de recent gevormde gemeente Hoeksche Waard, de dorpsorganisatie Coorndijk, 

die opnieuw een relatie met het nieuwe gemeentebestuur moeten opbouwen, na jarenlange goede 

ervaringen met de gemeente Korendijk. 

Als u nog meer praktijk voorbeelden zoekt, - want daar gaat het hier vanavond  uiteindelijk om - dan 

is de website Duurzame Dorpen een inspirerende bron van informatie. Projecten uit het gehele land 

worden op die site zichtbaar gemaakt. Die site is te vinden via de website van onze landelijke 

vereniging de LVKK. Nog veel meer nuttige informatie treft u aan op onze site met de letters: ZHVKK. 

Bijvoorbeeld over de landelijke plattelandsparlementen.  

Want de zoektocht naar betekenisvolle burger participatie vindt overal in Europa plaats. Met 

dezelfde type discussies als bij ons, zoals mij is gebleken tijdens die interessante bijeenkomsten in De 

Bosch bij het recente Europese Plattelandsparlement. Zij het dat in andere culturen er nog wel met 

Dorpsraden wordt gewerkt, die we bij ons nauwelijks meer zien functioneren. Ook op het terrein van 

de burgerparticipatie worden rollen anders ingevuld dan in het verleden. 

Onze secretaris Angélique Pottuit zal u graag helpen bij uw zoektocht naar informatie over 

verschenen studies, onderzoeken en werkervaringen. Een klein voorbeeld is mij altijd bij gebleven in 

een dorp waar een speelplaats bloot stond aan vandalisme. De buurt pakte de verantwoordelijkheid 

voor die plek en richtte met het geld van de gemeente de speelplek opnieuw in, waarna die nooit 

meer werd vernield. Die speelplek had opeens een 

gekende eigenaar en permanente toezichthouder in de 

buurt! Nog een tip! In plaats van de dorpsorganisatie 

worden steeds meer gemeenten lid van de organisatie. 

De contributie is maar een bescheiden bedrag en we 

staan met onze bestuurlijke ervaring in de ZHVKK als 

betrokken vrijwilligers altijd voor hen klaar. 

Figuur 3 : Het kleine kernen spel 
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Nu we het toch over ervaren bestuurders hebben: ik zag een commentaar op het VNG essay van Joop 

van den Berg door Bram Peper. (Twee gelouterde dienaren van het openbaar bestuur) Bram wees 

Joop erop, “dat er zoveel competenties zijn verdwenen bij het openbaar bestuur, dat door het 

wegbezuinigen van bekwaamheid, we niet eens meer de goede vragen kunnen stellen aan de externe 

uitvoerders en deskundigen; en er dus van alles misgaat. De catastrofale gevolgen spelen het 

populisme in de kaart”, zo concludeerde hij. Einde citaat 

De provinciale nota Handreiking Kernendemocratie, die de aanleiding was voor de uitnodiging aan u 

vandaag, geeft gelukkig wél een heldere en niet mis te verstane opdracht mee aan dorpsorganisaties, 

gemeentebesturen, het waterschap en provinciaal bestuur. Het doet een beroep op de competenties 

van lokale bestuurders om de kwaliteiten van burgers een serieuze plaats te geven bij de uitvoering 

van allerhande activiteiten in de lokale gemeenschap. En; het vertrouwen in het openbaar bestuur 

terug te geven aan de burger….. zeg ik er dan maar op persoonlijke titel bij. 

Ik heb, samen met Jeannette Baljeu en  mijn mede bestuurders van de landelijke Kleine Kernen 

organisatie, gelukkig al heel wat slimme wethouders in de provincie leren kennen, die dankbaar 

gebruik maken van de inspanningen van bewoners, om in eendrachtige samenwerking de 

gemeenschap te dienen.            

 

Op de foto: gedeputeerde Jeannette Baljeu spreekt bestuurders toe op de mini conferentie van de 

ZHVKK, VZHG 6 maart in het provinciehuis te Den Haag. 

Wij zullen met uw hulp graag doorgaan! 
Hartelijk dank voor uw komst hier naartoe.                                                        
Ik wens u een plezierige en informatieve avond toe. 
 
Ries Jansen 6-3-2019 
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Aankondiging ledenvergadering op 30 oktober 2019 

De volgende jaarbijeenkomst van de ZHVKK is op 30 oktober 2019  in Den Bommel op Goeree 

Overflakkee. Inloop 17.00 uur.   

Na de jaarvergadering voor de leden vanaf 17.30 uur en het daarop volgende buffet, wordt er voor 

het avondprogramma weer een informatief programma samengesteld.  

Ook dit jaar zullen weer Dorpskrachtprijzen worden uitgereikt, waarvoor de gebruikelijke geldprijzen 

van 600,-  300,- en 150 euro beschikbaar zijn.  

Onze leden kunnen hun project of activiteit daarvoor reeds nu aanmelden bij secretaris Angélique 

Pottuit. (zhvkk@hotmail.com) 

Reserveer de datum van de volgende vergadering van de ZHVKK in de agenda en schroom niet om u 

te melden voor de Dorpskrachtprijs.                                                        

Gasten zijn welkom bij deze jaarbijeenkomst.  
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Geslaagde mini conferentie in Provinciehuis  

 

Op woensdagavond 6 maart organiseerde de Zuid-Hollandse Vereniging van 

Kleine Kernen in samenwerking met de provincie Zuid-Holland en de Vereniging 

van Zuid-Hollandse Gemeenten (VZHG) een mini conferentie over het thema 

kernendemocratie in het Provinciehuis van Zuid-Holland. De bijeenkomst werd 

bezocht door ongeveer 75 personen. bestuurders van gemeenten, oud 

bestuurders en een grote delegatie van diverse dorpsverenigingen uit de 

provincie Zuid Holland. 

De discussie spitste zich toe op de betekenis van burgerschap en het behoren tot 

een leefgemeenschap en hoe daarmee om te gaan als bestuurder in kernen, 

wijken en buurten van een gemeente. “Dit onderwerp is in het bijzonder relevant 

voor gemeenten die recent een herindeling hebben meegemaakt”, zo betoogde 
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voorzitter Ries Jansen van de ZHVKK in zijn inleiding. Maar speelt uiteindelijk 

overal, zo bleek uit de reacties uit de zaal in de centrale hal van het provinciehuis 

in Den Haag.  

De publicatie van de provinciale nota handreiking kernendemocratie en het 

onderzoek naar vitaliteit kernen waren de aanleiding voor het organiseren van 

deze mini conferentie in samenwerking met de Vereniging Zuid Hollandse 

Gemeenten (VZHG) en het verantwoordelijke provinciebestuur.  

 

               Figuur 4 : Liesbeth Spies en Klaas Tigelaar in gesprek met de zaal 

  

Na de inleidingen van gedeputeerde Jeannette Baljeu en Ries Jansen vond er een 

panelgesprek plaats met burgemeesters Klaas Tigelaar uit Leidschendam-

Voorburg en tevens voorzitter VZHG, Liesbeth Spies, oud minister en nu 

burgemeester van Alphen aan den Rijn en de vice voorzitter van de ZHVKK en 

oud burgemeester Jan Broekhuis, onder leiding van Jeannette Baljeu.  

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwitgZqm9-LfAhWEmLQKHe2KCxoQFjABegQICBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.zuid-holland.nl%2Fpublish%2Fpages%2F19651%2Fhandreikingkernendemocratieonlineversiefebruari2018.pdf&usg=AOvVaw0FsHSs7INBhBJNkPHOToTu
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwitgZqm9-LfAhWEmLQKHe2KCxoQFjABegQICBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.zuid-holland.nl%2Fpublish%2Fpages%2F19651%2Fhandreikingkernendemocratieonlineversiefebruari2018.pdf&usg=AOvVaw0FsHSs7INBhBJNkPHOToTu
https://www.zuid-holland.nl/@22611/slag-vitale-kernen/
https://www.zuid-holland.nl/@22611/slag-vitale-kernen/
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  Figuur 5 : Liesbeth Spies in gesprek met Hans van der Schraaf uit Ooltgensplaat 

De dorpsorganisaties uit Korendijk, Den Bommel en Giessenburg presenteerden 

projecten uit hun dorpskernen met inspirerende voorbeelden van actieve 

burgerparticipatie. Met dit programma werd een mix van politiek-bestuurlijke 

perspectieven en de dagelijkse praktijk van kernendemocratie in gemeenten 

aangeboden aan de deelnemers, die actief aan het deelnamen met de inleiders 

en forumleden. Zie voor een uitgebreid verslag verder op deze website. 

 

Figuur 6 : Inleiding door Ries Jansen onder leiding van dagvoorzitter Jeannette Baljeu 

 


