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Sprundel een dorp in West-
Brabant tussen Breda en 
Roosendaal, vormt samen met 
de kerkdorpen Schijf, Rucphen, 
St. Willebrord en Zegge de ge-
meente Rucphen die op 1 janu-
ari 2017 totaal 22.345  inwo-
ners telde. Het is een dorp met 
een rijke geschiedenis, waarin 
de meeste inwoners tevreden 
wonen. Natuurlijk zijn er toch 
nog wensen en er wordt flink 
gewerkt om die te verwezenlij-
ken.

Stukje geschiedenis
Sprundel is een van de oudste 
dorpen van Brabant. Het eer-
ste geschrift waarin de naam 
Sprundel voorkomt is de Acte 
van Thorn. Daarin schenkt gra-
vin Hilsondis, bij de bouw van 
de abdij van Thorn, aan haar 
dochter Benedicta de landerijen 
Gilze, Baarle en Sprundelheim.
Er wordt veel gegist naar de 
herkomst van de naam Sprun-
del. Onder meer wordt gedacht 
dat die voortkomt uit een open 
driehoek in het bos. Vandaar 
dat het monument dat herinnert 
aan de viering van het duizend-
jarig bestaan van het dorp (in 
1992) een driehoek is met een 
boom erin.
Sprundel lag vanaf de negende 

eeuw aan de weg, over een 
hoge zandrug, van Aken naar 
de vestingstad Bergen op Zoom. 
Bij de kruising van deze heer-
baan met een weg van Rot-
terdam naar Antwerpen zijn 
herbergen en wagenmakerijen 
ontstaan. In 1351 werd een 
kapel verheven tot kerk. Tijdens 
de tachtigjarige oorlog trokken 
de Staatsen en de Spanjaarden 
plunderend en brand stichtend 
over de heerbaan. Alle Sprun-
delaren gingen in 1583 voor 
het geweld op de vlucht en tot 
1592 was het een spookdorp. 
Door de komst van de A58, de 
nieuwe verkeersader van Breda 
naar Bergen op Zoom, werd 
Sprundel eind jaren dertig van 
de vorige eeuw een rustig, ge-
sloten boerendorp. De laatste 
decennia gingen de luiken weer 
open en voltrokken zich veran-
deringen, zoals vrijwel overal 
elders op het Brabantse plat-
teland. Op 1 januari 2017 bleek 
dat het inwonertal de 5000 had 
overschreden. De door de pro-
vincie ‘’vanaf 2014’’ voorspelde 
krimp, is dus nog niet begonnen 
en nu wordt die vanaf 2025 
voorspeld. 

Dorpswerk
In november 2016 is de naam 

Stichting Sociaal Kultureel Werk 
Sprundel veranderd in Stichting 
Dorpswerk Sprundel. Al jaren 
zet de stichting zich niet al-
leen in voor de sociaal-culturele 
activiteiten ter plaatse, maar 
draagt zij, ruim geworteld in de 
gemeenschap, tevens alle ken-
merken van een dorpsraad. Het 
Dorpswerk zet zich in voor de 
leefbaarheid in al haar facetten: 
wonen, welzijn, zorg, veiligheid 
en alles wat hier verder mee te 
maken heeft.  
Het organogram toont dat het 
bestuur - dat de eindverant-
woording draagt, beleidslijnen 
uitzet en voorwaardenschep-
pend werkt - is samengesteld uit 
vertegenwoordigers van de vijf 
uitvoeringsorganen, de vrijwil-
ligers en het personeel. Ook zijn 
er dwarsverbindingen tussen de 
uitvoeringsorganen: Netwerk 
voor Ouderen, Wijkenoverleg, 
Verenigingsraad, Cursuswerk-
groep en Jeugdraad. Aan de uit-
voeringsorganen zijn een aantal 
vaste werkgroepen gekoppeld.
Via dit netwerk krijgt het sig-
naleren van behoeften gestalte 
en door en binnen dit netwerk 
worden afstemming en samen-
werking bevorderd. Vrijwel 
alle plaatselijke, relevante ver-
enigingen en instellingen zijn 

bij dit netwerk aangesloten. 
Dorpswerk Sprundel zelf telt 
nu 104 vrijwilligers. Die krijgen 
ondersteuning van een dorps-
werker (0,7 fte). Veel meer over 
Dorpswerk Sprundel: www.
dorpswerksprundel.nl

Verenigingsleven 
Van oudsher kent Sprundel een 
groot en gevarieerd verenigings-
leven. Dorpshuis De Trapkes 
staat bol van de activiteiten en 
in de twee cafés die het dorp 
nog rijk is zijn ook clubs thuis 
en is regelmatig wat te doen. 
Niet weg te denken is voetbal-
club SV Sprundel, jong en oud 
vindt daar gezond sportief ver-
maak. En de voetbalclub werkt, 
evenals vele andere clubs, mee 
aan grote dorpsfestiviteiten 
georganiseerd door de Vereni-
gingsraad, zoals St. Jansfeesten, 
Nazomerfeest en Kerstparade. 
Naast vele andere verenigingen 
heeft de ondernemersvereni-
ging, prominent  lid van de 
plaatselijke Verenigingsraad, 
hier een aandeel in.

Beleef Sprundel
Ondanks al die activiteiten 
was nog tot voor kort vaak in 
het dorp te horen: ,,Hier ge-
beurt niks en hier kan niks.’’ 

De acties voor de inrichting 
van het dorpshuis in 2014 en 
het bezoek van de koning en 
koningin, op 16 februari 2016, 
hielpen die gedachtegang te 
veranderen. Vertegenwoordigers 
van de heemkundekring, on-
dernemersvereniging, parochie, 
molenstichting en het Dorps-
werk vormden, na het koninklijk 
bezoek, samen de werkgroep 
Beleef Sprundel. Op 4 juni 2017 
trad deze werkgroep voor het 
eerst naar buiten. Er had een 
zogenaamd Erfgoedommeke 
plaats. Bij en in de molen, in 
de tuin van de tot brasserie 
veranderde pastorie, in het Fati-
mapark met onder ander Gehei-
men van de Rozenkrans en het 
beeld van Maria van Fatima, in 
de herbestemde kerk en op het 
Kloosterplein waren er diverse 
optredens. Via een wandel-
route, zo gewenst met een gids, 
hebben velen toen dit Sprundels 
erfgoed bezocht. Op deze Eer-
ste Pinksterdag ging de website 
www.beleefsprundel.nl in lucht 
en voorts presenteerde Beleef 
Sprundel een promotiefolder en 
beschrijvingen van wandel- en 
fietsroutes (molenommekes en 
kuierpadjes). Gesterkt door het 
succes van haar eerste publieke 
activiteit ging de werkgroep ver-
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Door Toon van de Sanden
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der. De gemeente ontwikkelde 
plannen voor de herinrichting 
van de hoofdstraat. Hierbij werd 
Beleef Sprundel betrokken, een 
mogelijkheid om het dorpsbeeld 
te verfraaien, c.q. aantrekke-
lijker te maken. Acties om de 
Geheimen van de Rozenkrans te 
herstellen leverden het resultaat 
op dat nu met die restauratie 
is begonnen. Ondertussen zijn 

plannen in de maak om de fiets- 
en wandelroutes uit te breiden 
en te verbinden met routes in 
de omgeving. Zo wordt op dit 
moment gewerkt aan de reali-
satie van de Franciscusroute, die 
leidt langs het religieus erfgoed 
in de dorpen in de gemeente, 
die na een fusie van de vijf pa-
rochies op 1 januari 2017, de 
St. Franciscusparochie omvat. 
En verdergaande, gemeentelijke 
samenwerking om het dorp op 
de kaart te zetten staat op het 
programma.  Meer gelegenhe-
den tot overnachting zijn nodig 
om de verblijfsrecreatie te sti-

muleren. Bij de gemeente wordt 
aangedrongen op medewer-
king, onder meer in het kader 
van regelgeving aangaande Bed 
& Breakfast en kamperen bij de 
boer. Uitbreiding van andere 
kleinschalige bedrijfjes, bijvoor-
beeld met streekproducten of 
kleinschalige recreatie wordt 
nagestreefd. Tegelijk kan daar-
door leegstand in het buitenge-

bied tegengaan worden. Door 
het landelijk karakter en met de 
natuurgebieden Pannenhoef, 
Rucphense bossen en de Buisse 
Heide vlakbij, is Sprundel aan-
trekkelijk  voor stedelingen die 
de rust zoeken.

Rondleidingen in MFA
De herbestemde kerk, waarin 
dorpshuis De Trapkes en de St. 
Janskapel, mag zich verheugen 
op veel belangstelling. Niet al-
leen de koning en koningin 
kwamen op bezoek, 13 novem-
ber 2017 vond er ook de uit-
reiking van de provinciale cul-

tuurprijzen plaats. Regelmatig 
vinden er groepsgewijs rondlei-
dingen plaats. Belangstellenden 
hiervoor komen uit Vlaanderen 
en heel Nederland.
Bijzonder is dat in multifunc-
tionele accommodatie zowel 
de dorpsgemeenschap als de 
parochiegemeenschap hun acti-
viteiten ontplooien. De dorpsbe-
woners zijn blij dat het cultuur-

historisch en beeldbepalend 
gebouw behouden is gebleven. 
Ze hebben nu een prachtig 
dorpshuis en kunnen op de hun 
vertrouwde plek in nog naar de 
erediensten.

Molen De Hoop
Het dorp kent twee rijksmo-
numenten: daterend vanaf het 
midden van de vijftiende eeuw 
en de molen die in 1840 is 
gebouwd. Sinds dit jaar produ-
ceert de molen weer verschillen-
de meelsoorten en havermout. 
De plaatselijke bakker bakt 
molenbroodjes, ‘wiendflepkes’ 
genaamd. Om molenproducten 
te kopen, voor een kijkje of 
bakje koffie, staat de molen elke 
dinsdag  van 10.00 tot 15.00 
uur, en op de eerste en de 
derde zaterdag van de maand 
van 11.00 tot 14.00 uur, open. 
Groepen kunnen ook op andere 
dagen een door een molengids 
rondgeleid worden. Meer info 
op www.molensprundel.nl

Veiligheid
Als eerste dorp in de omge-
ving kreeg Sprundel op 22 juni 
2010 officieel Buurtpreventie. 
Na een aantal inbraken in het 
begin van dat jaar hadden een 
aantal inwoners het initiatief 

genomen. Buurtpreventie werd 
een tak van het Wijkenoverleg 
van Dorpswerk Sprundel. Op 
dit moment kent de Buurtpre-
ventie, die inmiddels over hele 
gemeente Rucphen is uitgerold, 
in Sprundel 45 buurtpreventis-
ten, terwijl op de plaatselijke 
Buurtpreventie-app ongeveer 
400 personen aangesloten zijn. 
Er zijn al verscheidene voor-

lichtingsbijeenkomsten in zake 
inbraakpreventie en cybercrime 
geweest.

Zorg op maat 
De veranderingen in de zorg 
hebben voor veel onrust ge-
zorgd. Er zijn verscheidene 
zorginstellingen op de markt en 
mede door de marktwerking is 
het voor zorgbehoevenden vaak 
onduidelijk waar ze met welke 
vraag het beste terecht kunnen. 
Uit ervaring blijkt dat zorg op 
maat het beste dichtbij geor-
ganiseerd en uitgevoerd kan 
worden. 
Om samenwerking  en afstem-
ming tussen de verschillende 

zorgorganisaties, zowel die 
werken met professionals als zij 
die werken met vrijwilligers, te 
bevorderen is vanuit het Zorg-
netwerk van het Dorpswerk 
de Werkgroep Gebundelde 
Zorg Sprundel opgericht. Die 
Werkgroep leidt momenteel 
een enquête naar de behoeften 
en wensen van 55-plussers ter 
plaatse, waarbij de 55-plussers 

tevens worden voorzien van in-
formatie. De resultaten van die 
enquête zijn bouwstenen om 
tot optimale zorg in Sprundel te 
komen. Uit de eerste resultaten 
is al duidelijk geworden dat een 
woonzorgvoorziening node 
wordt gemist. Als Sprundelaren 
nu niet meer zelfstandig thuis 
kunnen blijven wonen, moeten 
ze het dorp verlaten. Dat stuit 
op grote weerstand. Daarbij 
komt dat het verlaten van hun 
vertrouwde omgeving voor 
dementerenden vaak funest is. 
Op velerlei wijze is en wordt 
gepoogd om tot een woon-
zorgvoorziening ‘op Sprundelse 
maat’ te komen.
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Tweede Kamer: zorgen over drukke raadsleden

De Tweede Kamer maakt zich zorgen over gemeenteraadsleden 
die hun werk vaak niet meer goed kunnen doen. Op 
aandringen van GroenLinks gaat het parlement in gesprek met 
onder anderen raadsleden zelf.
De positie van raadsleden komt steeds meer onder druk te 
staan, stelt GroenLinks-Kamerlid Nevin Özütok. Gemeenten 
hebben meer taken gekregen en door fusies ontstaan 
steeds grotere gemeenten. Özütok benadrukt verder dat 
de meeste raadsleden hun werk naast een baan doen. «We 
moeten zorgen dat hun positie versterkt wordt zodat ze 
hun controlerende taak effectief uit kunnen oefenen. Dat is 
noodzakelijk voor de werking van onze democratie.»
Uit onderzoek blijkt dat veel raadsleden het te druk hebben 
en worstelen met het sociaal beleid dat de gemeenten enkele 
jaren geleden op hun bordje hebben gekregen. Minister Kajsa 
Ollongren (Binnenlandse Zaken) gaat al kijken of de vergoeding 
van raadsleden in kleine gemeenten nog voldoende is.

‘Echt werk maken van democratische vernieuwing’
Bewoners moeten de ruimte krijgen om minimaal 1 procent 
van de gemeentebegroting te besteden aan lokale initiatieven, 
aldus een groep van zeventien wethouders in een brief aan 
collega’s en minister Kajsa Ollongren (BZK) over lokale demo-
cratische vernieuwing. 
De wethouders maken zich zorgen over ‘de gevoelens van 
onvrede, onrust en afkerigheid die we zien bij veel van onze 
bewoners’. Zij willen een bijdrage leveren aan ‘het herstel van 
wederkerig vertrouwen’. De wethouders roepen op om ver-
nieuwing van lokale democratie een ‘nadrukkelijke plek’ te 
geven in de nieuwe collegeprogramma’s.
Gemeenten moeten volgens hen beter luisteren naar en aan-
sluiten bij lokale initiatieven. Volgens de wethouders willen 
bewoners, buurten, wijken en dorpen meer ruimte; zij willen 
ervoor zorgen dat die ruimte er komt. Het gaat bijvoorbeeld 
om ruimte voor een buurtcoöperatie of een maatschappelijke 
aanbesteding ‘die net niet binnen de lijntjes past’.
De groep wethouders doet een aantal suggesties voor verbe-
tering. Zo stellen zij voor dat gemeenten na de raadsverkiezin-
gen met de stad/dorpen een maatschappelijk akkoord sluiten 
waarin staat wat voor gemeente zij willen zijn en hoe de maat-
schappelijke opgaven samen met burgers worden opgepakt.
De groep van zeventien zoekt collega-wethouders met wie zij 
over hun voornemens kunnen sparren. De brief is getekend 
door Bertien Houwing (Amersfoort), Birgit op de Laak (Horst 
aan de Maas), Doret Tigchelaar (Hattem), Floris Schoonder-
woerd (Kaag en Braassem), Frits Westerkamp (Hollands Kroon), 
Jacques van Loevezijn (Raalte), Jan Brink (Zwolle), Jan Glastra 
van Loon (Bernheze), Jan ten Kate (De Wolden), Jan Overweg 
(Leusden), Jocko Rensen (Houten), Joost Reus (Culemborg), Ko 
Scheele (Ommen), Mary-Ann Schreurs (Eindhoven), Raf Jans-
sen (Peel en Maas), Roy de Witte (Tubbergen) en Winnie Prins 
(Zeewolde).

Minister kijkt naar vergoeding raadsleden

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) gaat kijken of de 
vergoeding van raadsleden in kleine gemeenten nog voldoende 
is. Raadsleden hebben het de afgelopen jaren veel drukker gekre-
gen en komen volgens onderzoek vaak tijd tekort om hun taken 
goed uit te voeren.
De vergoeding voor raadsleden hangt af van de grootte van de 
gemeente. Het werk dat raadsleden in kleine gemeenten doen is 
niet per definitie minder dan in de grote stad, zei Ollongren op 
vragen van D66. De vergoeding die raadsleden in kleine gemeen-
ten krijgen “heeft mijn aandacht”, voegde ze eraan toe.
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Vereniging 
van Griffiers en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden pleit-
ten vorige maand ook al bij de minister voor een hogere vergoe-
ding voor raadsleden in kleine gemeenten. 
Op 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen.

“Meer vrouwen in de gemeenteraad”

Het aandeel vrouwen in de gemeenteraad komt niet boven de 
30 procent. Veel gemeenteraden hebben zelfs een lager aan-
deel vrouwelijke raadsleden. Er zijn diverse mogelijkheden om 
het aandeel vrouwen te verhogen. De Nederlandse Vereniging 
voor Raadsleden doet in “100 jaar vrouwen in de lokale poli-
tiek. Meer actieve vrouwen in de lokale politiek” acht voor-
stellen om het aandeel vrouwen te vergroten. De eerste stap 
voor meer vrouwen in de lokale politiek is het vergroten van 
de bewustwording  Bestuurders en inwoners van gemeenten 
moeten normaal gaan vinden dat vrouwen deze posities vervul-
len. Politieke partijen, zowel landelijk als lokaal, kunnen bij het 
opstellen van een profielschets  voor het werven van nieuwe 
raadsleden rekening houden naar wat voor type ze op zoek 
zijn. Tevens draagt dit bij aan de bewustwording van vrouwe-
lijke inwoners dat politiek wel degelijk iets voor hen kan zijn. 
Om de toestroom van nieuwe vrouwelijke raadsleden te ver-
groten, zijn er meerdere extra stappen mogelijk. Een moge-
lijke stap hierin is de gemeenteraad en politiek als instituut te 
benaderen zonder teveel partijpolitiek. Het organiseren van 
algemene bijeenkomsten (3), gebruik maken van rolmodel-
len (4) en het opzoeken van lokale media (5) zijn middelen die 
kunnen bijdragen aan het vergroten van het aantal vrouwelijke 
raadsleden. Daarnaast moet het raadslidmaatschap, eenmaal 
gekozen, voor vrouwen aantrekkelijk blijven, zodat de instroom 
meer én uitstroom minder wordt. 

Meeste raadsleden weer beschikbaar

Driekwart van de raadsleden is beschikbaar als raadslid voor de 
komende periode, zo blijkt uit onderzoek van Raadslid.Nu en de 
NOS. Voor de helft van de raadsleden bleek het raadslidmaat-
schap te zijn wat zij ervan verwachtten, bijna een kwart is het 
zelfs meegevallen.
Aan het onderzoek deed ongeveer een kwart van de raadsleden 
mee. Driekwart van hen heeft een betaalde baan; twee derde van 
hen heeft een volledige baan. Een kwart van de ondervraagde 
raadsleden heeft geen werk.
Twintig procent van de werkgevers stelt zich niet echt redelijk of 
helemaal niet redelijk op ten opzichte van het raadswerk. Ruim 
twee derde van de werkende raadsleden is de afgelopen vier jaar 
niet minder gaan werken.
Iets minder dan de helft besteedt gemiddeld niet meer dan 15 
uur per week aan het raadswerk. Ongeveer een derde is tussen 
de 15 en 20 uur per week kwijt aan het raadswerk.
Ruim 85 procent van de geënquêteerden is redelijk tot zeer tevre-
den met wat zij hebben bereikt als raadslid. Ruim een procent is 
daar ‘totaal’ niet tevreden over.
Ongeveer de helft van de ondervraagden wil graag een hogere 
vergoeding en meer opleiding voor raadsleden. Krap een derde 
wenst meer ondersteuning van onder meer de griffie en de re-
kenkamer.
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Wenne klets
Voor steeds minder mensen is het Brabants dialect 
de moedertaal. Maar er zijn talloze uitdrukkingen 
die in het Nederlands lang niet zo mals klinken en zo 
beeldend zijn als in het Brabants. Alleen en daarom 
is het de moeite waard om dit stukje erfgoed te 
koesteren. Kortom het dialect is een levende taal. 
Voor alle mensen die dit Brabants een warm hart 
toedragen, hebben Henk Wittenberg, Piet van Esch en 
Danker Jan Oreel (illustraties) de leukste uitspraken 
verzameld. Uit “Wenne klets” nu een bloemlezing van 
spreuken. Lees en geniet! 

Gezegdes

Op alle momenten in het bestaan heeft de Brabander zijn 
one-liner klaar. Ga zitten op een familiefeest in Brabant en 
ze komen allemaal voorbij…; de kwinkslag van ome Gerrit, 
de sneer van Tante Toos en de rake afmaker van Bertha. 
De taal die voorkomt uit het alledaagse Brabantse leven.

Ge moet in Rome zèn um de paus te bedondere!
Je kunt me nog meer wijs maken!

Mam, d’r ister inne die kunt skôje!
Moeder, er is een collectant aan de deur!

Alle skan, behalve hupkes pisse
Alles kan behalve het onmogelijke

Daor hi’t ie net zoveul verstand van ès ’n koei van 
maïs pikke.
Daar weet hij niets van.

Over Baokel naor Den Bosch gaon.
Langs een omweg iets te weten willen komen.

Ik ben aflegges klaor.
Ik ben doodmoe.

Urst  grote mense en dande hangòrre
Eerst volwassenen, dan pas de kinderen

Wèrreke mi de zwèètlippel
Werken met de schop

Zurgt ook ma ’s vur ‘ne natte rug!
Ga nou eindelijk ook maar eens aan het werk!

Gàànze en vrouwen kunde altèd heure.
Vrouwen  zijn in groepsverband nogal luidruchig.

Ik waar ‘m muug ès kouw pap.
Ik was hem zat.

Free slao niks af ès vliege!
Als het gratis is dan pakt Frederik wat hij krijgen kan!

De wielerliefhebbers in de Zuid-
westhoek kunnen binnenkort 
hun hart ophalen. Er zijn in de 
maand januari maar liefst twee 
wedstrijden. 
Op zaterdag 6 januari wordt er 
weer een cross verreden in Huij-
bergen. 
Op zondag 28 januari zal in het 
naburige Hoogerheide, weer de 
finale van de wereldbeker wor-
den verreden. Daar is de gene-
rale repetitie voor het WK wat in 
een week later in het Limburgse 
Valkenburg word gehouden. 
Kortom een programma voor 
de liefhebbers om de vingers bij 
af te likken. Met de organisatie 
van de nationale cross binnen 
de grenzen van de gemeente 
Woensdrecht wordt de wieler-
gemeente op de Brabantse Wal 
opnieuw op de kaart gezet.

Finale veldrijden
Na een onderbreking van één 
winter, zal de Stichting Wieler-
comité Huijbergen, op 6 januari 
2018 de Finale Topcompetitie 
veldrijden organiseren voor de 
junioren, dames en elite/belof-
ten renners. Op deze dag ko-
men daarnaast ook de masters, 
sportklasse/amateurs en nieu-
welingen aan het vertrek.  De 
organisatie rekent deze dag op 
meer dan 300 renners die aan 
het vertrek zullen staan met 
daarbij de nationale toppers van 
weleer.

NK 
Daarnaast heeft de organisatie 
vanuit de KNWU voor de 5de 
maal het NK veldrijden toege-
wezen gekregen. Deze zal verre-

den worden op 12 en 13 januari 
2019. De algemene reacties 
van sponsoren en supporters 
zijn lovend daar de cross niet is 
weggevallen uit het Cyclo-cross 
cyclus. Met zo’n prachtig par-
cours en organisatie moet dit 
alles volgens de insiders zeker 
blijven. Voorzitter Jeroen van 
Wezel  is apetrots dat de KNWU 
het parcours rond de Tiesten-
berg heeft aangewezen
Parcoursmeester Jan Maas heeft 
in het parcours van het EK veld-
rijden 2015 een kleine wijziging 
doorgevoerd op de Tiestenduin. 
Hier zullen de renners drie maal 
de duin op moeten lopen. Voor 
het publiek is dit een schitterend 
spektakel. Daarnaast zal de ver-
maarde “chicken run” achter de 
Nootjesberg ook opgenomen 
worden in het parcours.

GP Adrie van der Poel
De slotmanche van de wereld-
beker veldrijden is al jarenlang 
de GP Adrie van der Poel in 
Hoogerheide. In eerste instantie 
werd de cross in 2000 opgericht 
voor het afscheid van Adrie van 
der Poel. 
Hierna ging de cross door en 
staat het nu bekend als de 
grootste en belangrijkste cross 
op Nederlandse bodem. Daar-
naast is het de organisatie al 
twee keer gelukt het WK veldrij-
den naar Hoogerheide te halen, 
wat het dorp en de cross nog 
meer op de kaart heeft weten 
te zetten voor het internationale 
publiek. 
De grote man van deze winter 
is niemand minder dan Mathieu 
van der Poel. Zijn vader is be-

trokken bij het uitzetten van het 
parcours.  Hij heeft het weer 
wat veranderd maar de trappen 
zijn er nog steeds in terug te 
vinden. 
Het publiek kan een groot ge-
deelte van de ronde volgen. 
Mathieu  raasde deze winter 
van de ene na de andere over-
winning maar winnen in de 
plaats waar vader is opgegroeid 
is toch heel bijzonder. In de di-
verse categorie is nog niet be-
kend wie de wereldbeker gaat 
winnen. 
Om tien uur zijn de junioren als 
eerste aan de beurt. Daarna om 
11.20 uur de belofte. Om half 
twee de dames en vervolgens 
om drie uur de elite belofte. 
Voorzitter Jan Prop kijkt er naar 
uit:  “Het enige wat we niet in 
de hand hebben is goed weer, 
maar daar rekenen we dan 
maar op!”

Door Cees Jansen

Brabantse Wal op de kaart

West-Brabant in de ban 
van winterse wielerevenementen
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Tot zijn gehoor mocht hij ook 
rekenen burgemeester Hanne 
van Aart van de gemeente Loon 
op Zand. Het was haar tweede 
officiële optreden sinds haar 
recente benoeming tot jongste 
burgemeester van Nederland. 
De kerk van De Moer was tot de 
laatste plaats bezet. Vrijwilligers 
schonken koffie, medewerkers 
van de Brabantse Monumen-
tenwacht verrichten stuntwerk 
door ab te seilen, Omroep Bra-
bant filmde, bezoekers bekeken 
een tentoonstelling over de 
kerk en over het werk van de 
Stichting Trias. De gastvrijheid 
was Brabants, dus groot. Deze 
culturele stichting heeft onder 
andere als doel het organiseren 
en uitvoeren van activiteiten, 
anders dan religieuze, in de vier 
kerkgebouwen van De Moer, 
Loon op Zand en Kaatsheuvel. 
De combinatie van erediensten 
in deze kerken en andere activi-
teiten als concerten en lezingen 
is een prachtvoorbeeld van 
toekomstmogelijkheden van 
de kerkgebouwen in Brabant. 
Daarvan zijn er 600. De ko-
mende jaren worden minstens 
200 daarvan aan de eredienst 
onttrokken. De Brabantse Open 
Kerkendag was georganiseerd 
om alle Brabanders te betrekken 
bij de toekomst van de kerken, 
hetzij in voortgezet gebruik 
als godshuis, hetzij met een 
andere bestemming. De eerste 
Brabantse Open Kerkendag was 
ene groot succes met duizenden 
bezoekers en medewerking van 

honderden vrijwilligers. 

Samen een goede toekomst 
vinden
“Het is niet vanzelfsprekend dat 
deze kerken open blijven”, vatte 
commissaris van de koning Wim 
van de Donk de urgentie van 
het zoeken naar oplossingen 
samen tijdens zijn toespraak 
tot de volle kerk van De Moer. 
“Ik hoop echt dat we ons sa-
men realiseren wat er aan de 
hand is.” Bisschop Gerard de 
Korte typeerde kerkgebouwen 
als ‘de stem van de generaties 
voor ons’. Daarmee gaf hij aan 
hoe waardevol kerkgebouwen 
als cultuurhistorisch bezit zijn. 
Het vinden van goede kerkbe-
stemmingen noemde hij een 
‘gemeenschappelijke opdracht’.  
“We moeten gezamenlijk pro-
beren een goede toekomst te 
vinden.” 
“Ik ben blij dat deze dag er is”, 
aldus bisschop Jan Liesen van 
het bisdom Breda. Hij noemde 
de eerste Brabantse Open Ker-
kendag ‘een goed initiatief’. 
Hoe belangrijk het is om de Bra-
bantse kerken open te houden 
schetste René de Reuver, scriba 
van de Generale Synode van 
de Protestantse kerk in Neder-
land op een prachtige manier 
door een skyline van Brabant te 
schetsen die alleen wordt be-
paald door hoge gebouwen van 
banken en kantoren en zonder 
kerkgebouwen en torens. Een 
combinatie van eredienst en 
publieke functies noemde hij de 

beste combinatie voor kerkge-
bouwen waarvoor een andere 
functie moet worden gevonden.

Nieuwe initiatieven
In zijn toespraak keek Paul 
Spapens vooruit naar wat er 
de komende tijd gaat gebeu-
ren om de aandacht blijvend 
gevestigd te houden op de 
Brabantse kerkgebouwen. Hij is 
de voorzitter van de Brabantse 
Hoeders. De Brabantse Open 
Kerkendag is georganiseerd op 
initiatief van deze organisatie. 
In de organiserende werkgroep 
waren vertegenwoordigd de 
twee bisdommen, PKN, de pro-
vincie en Erfgoed Brabant. Van 
de Brabantse Hoeders hadden 
in deze werkgroep zitting Lilian 
Grootswagers uit Kaatsheuvel, 
de Bossche kerkhistoricus en 
Paul Spapens.
Hij kondigde een aantal nieuwe 
initiatieven aan:
Er komt een fotowedstrijd waar-
aan iedereen kan meedoen, dus 
ook foto’s gemaakt met een 
mobieltje zijn welkom. De foto’s 
moeten gaan over de kerkinteri-
eurs en – exterieurs. In verband 
met deze wedstrijden worden 
ook workshops kerkfotografie 
georganiseerd.
Er komt een ideeënwedstrijd 
voor het toekomstig gebruik 
van kerken in Brabant, hetzij als 
godshuis, hetzij met een nieuwe 
bestemming. In mei verschijnt 
een ‘reisgids’ met routes voor 
fietsers en automobilisten langs 
de kerken van Brabant.

Opnieuw een Open Kerken-
dag
De organisatie wil ook volgend 
jaar weer een Brabantse Open 
Kerkendag organiseren. Boven-
dien is het de bedoeling dit Bra-
bants initiatief landelijk ‘uit te 
rollen’.  Voor de eerste Brabant-
se Open Kerkendag bestond 
veel landelijke belangstelling. 
Paul Spapens deed een beroep 
op ieders medewerking om een 
nieuwe Brabantse Open Kerken-
dag mogelijk te maken.” geef 
ons die hulp. Lasten we blijven 
samenwerken. Dat sterkt ons in 
ons geloof dat er een toekomst 
is voor onze kerkgebouwen.”         

Op bezoek in Kaatsheuvel
Na afloop van de officiële ope-
ning van de eerste Brabantse 
Open Kerkendag maakte com-
missaris van de koning Wim van 
de Donk nog een toer langs de 
Kaatsheuvelse St.-Jozefkerk en 
hervormde Kerk aan de Haven 
in Waalwijk. In de St.-Jozefkerk, 
een rijksmonument, wordt een 
medisch centrum gevestigd. 
Deze kerk werd van de sloop 
gered dankzij actieve betrok-
kenheid van de inwoners. De 
commissaris werd rondgeleid 
door onder anderen Lilian 
Grootswagers. Hij legde veel be-
langstelling aan de dag voor dit 
Kaatsheuvelse project van het 
herbestemmen van een kerk. 

Jongeren en de toekomst 
van de kerken
In Waalwijk luisterde commis-

saris van de koning Wim van 
de Donk onder andere naar 
een sterke toespraak van Ger-
rit Westerveld. Hij schetste hoe 
op een innovatieve manier 
kerken een gecombineerde 
functie kunnen krijgen voor 
de eredienst en een breder ge-
bruik. Tijdens de bijeenkomst 
in deze prachtige gotische kerk 
werden ook twee initiatieven 
gepresenteerd om jongeren te 
betrekken bij de toekomst van 
de kerkgebouwen. Een van deze 
initiatieven was vloggen (een 
videodagboek), het andere was 
een ‘blikopener’ over het actief 
betrekken van jongeren tussen 
18 en 30 jaar bij de toekomst 
van kerkgebouwen. 
Deze blikopener is een handlei-
ding die tot stand is gekomen 
op basis van gesprekken met 
jongeren. De organisatie van 
de Brabantse Open Kerkendag 
vindt het zeer belangrijk om de 
volgende generaties te betrek-
ken omdat zij de kerkgebouwen 
in de toekomst moeten bewa-
ren. Een behartenswaardige op-
merking in de ‘blikopener’, dus 
zoals jongeren het zien: ‘Als u 
de kerk een plek van betekenis 
wilt laten zijn voor de nieuwe 
generatie dan start dit met het 
vertellen van een eerlijk verhaal. 
Eerlijkheid bijvoorbeeld over het 
feit dat u een probleem heeft: 
er komen regelmatig te weinig 
bezoekers en er zijn daardoor te 
weinig inkomsten. Veel jonge-
ren weten dat oprecht niet.’

Door Paul Spapens                 

Brabantse Open Kerkendag een groot succes

Informatie
Voor de verdere ontwikkelin-
gen rond de Brabantse Open 
Kerkendag en nieuwe initiatie-
ven als fotowedstrijd, ideeën-
wedstrijd en de reisgids langs 
Brabantse kerken, kijk op: 
www.openkerkenbrabant.
nl De Blikopener voor jonge-
ren is online te vinden op de 
website van de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed 
onder ‘dossiers’.  Of stuur een 
mail naar info@cultureelerf-
goed.nl

Zelden – en misschien wel nooit eerder – waren zo-
veel hoogwaardigheidsbekleders aanwezig in de 
Sint-Joachimkerk van De Moer als afgelopen zon-
dag 26 november. De opening van de eerste Bra-
bantse Open Kerkendag in deze door een stralende 
najaarszon in het volle licht geplaatste kerk werd 
bijgewoond door commissaris van de koning Wim 
van de Donk, de bisschoppen Gerard de Korte en 
Jan Liesen van respectievelijk Den Bosch en Breda, 
René de Reuver, scriba van de Generale Synode van 
de Protestantse Kerk in Nederland en provinciaal 
gedeputeerde Henri Swinkels voor cultuur. “We zijn 
er trots op dat in onze kerk de Brabantse Open Ker-
kendag begint”, aldus pastoor Pieter Luijckx van de 
H. Willibrordparochie voor De Moer, Loon op Zand 
en Kaatsheuvel.
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Nog éénmaal kringelden de rookwolken…..

150 Jaar Bels Lèntje

B R A B A N T S  B O N T

Tienduizend belangstellenden zagen 
de mobiele expositietrailer. Lezingen en 
power point – presentaties in Baarle Nas-
sau, Alphen en Goirle trokken een paar 
honderd enthousiaste bezoekers. Langs 
de vroegere route werden maar liefst 
156 nieuwe routeschildjes  geplaatst.
Het Bels Lijntje, “bels lèntje” in de 
volksmond, werd afgelopen jaar op al-
lerlei manieren weer tot leven gebracht. 
De roemruchte treinverbinding tussen 
Tilburg en Turnhout – inmiddels getrans-
formeerd tot een populaire toeristische 
fietsroute – trok in zijn 150ste bestaans-
jaar als curiositeit bijna even veel publiek 
als in zijn glorietijd passagiers.
Onvermoeibare gangmaker achter al 
deze activiteiten was Jan van Eijck, die 
al ruim veertig jaar naarstig onderzoek 
heeft gedaan naar alle feiten en feitjes 
van het Lijntje dat kennelijk zo sterk is 
blijven leven in het collectieve bewustzijn 
van de Midden-Brabanders. Wat wil je 
ook als de zo landelijk ogende spoor-
verbinding met stations in Riel, Alphen 
en Baarle-Nassau al bij zijn totstandko-
ming in 1867 meteen faam maakte als 
onderdeel van de “kortste en snelste 
verbinding tussen Amsterdam en Parijs”? 
Dat woordje “snelste” moet ons echter 
niet op een dwaalspoor brengen. De 
eerste treinen vertrokken om 06.10 uur 
uit Tilburg en waren om 07.15 uur in 
Turnhout: de 32 kilometer tussen Tilburg 
en Turnhout – waarvan twintig op Ne-
derlands grondgebied - dus in 65 minu-
ten met aftrek van tien minuten voor de 
stop op de tussenstations. Dat levert een 
gemiddelde snelheid op van 34 kilometer 
per uur: voor de geoefende fietser bij te 
benen, zeker met de e-bike. 
Van Eijck is bepaald geen stilzitter. Hij 

is in Goirle voorzitter van de heemkun-
dekring, is op hetzelfde vlak ook in zijn 
geboorteplaats Alphen breed actief 
en in Hilvarenbeek is hij de leider van 
het bekende museum De Dorpsdokter. 
Daarnaast heeft hij een reputatie op te 
houden als dialectkenner en als een mee-
slepend verhalenverteller.

28 spoorwachters
Met zijn enthousiasmerende, humorvolle 
en beeldende verteltrant kreeg hij zijn 
publiek op het puntje van de stoel. Op 
de avond in Alphen ging hij zo in zijn 
rol op dat je onwillekeurig het gevoel 
kreeg dat de spreker zelf de locomotief 
bestuurde die hij uitbeeldde. Of zelf de 
stationschef van Alphen was die zes keer 
per dag een trein zag komen-en-gaan; of 
één van de 28 (!) overwegwachters die 
zes keer dagelijks - tegen betaling van 25 
cent per dag - met zijn rode of witte dra-
peau (Frans was de spoortaal!) een trein 
vrije doorgang moest verlenen. En bij al 

die functies wist de spreker dan ook nog 
exact de familienamen met leeftijd op te 
dissen, zelfs vaak met de bloedslijnen die 
naar het heden lopen. 

Deel van de grote wereld
Het Bels Lijntje heeft Midden-Brabant 
onderdeel van de grote wereld gemaakt. 

In Riel of Alphen kon je zo maar een 
enkeltje Brussel kopen. Het isolement 
was verleden tijd. Na de opening kwam 
er onmiddellijk een levendige handel op 
gang in veetransporten en kwamen er 
hele rijen wagons langs met steenkool 
uit de Borinage voor Tilburg. Aan het 
station Alphen kwamen meteen twee 
herbergen: het Stationskoffiehuis en aan 
de overzijde café De Statie. Daar stond 
op de dakgoot een uiterst veelzeggende 
tekst: hier waarschuwt men voor het ver-
trek der treinen!! Binnen vijf jaar na de 
opening stonden er ook al vijf leerlooi-
erijen rondom het station; ook in Baarle 

Nassau. Aan- en afvoer van huiden per 
trein leek een grote toekomst tegemoet 
te gaan. Bij ieder station verrees een 
pakhuis van de Boerenbond. In Alphen 
bouwde Bartje de Jong een grote stro-
schuur aan het spoor: hij had al snel door 
dat stro heel goede handelswaar was 
voor onder andere de wijnhandel.
Het transport per Bels Lijntje groeide zo 
explosief dat het station Baarle-Grens in 
1906 het derde station in grootte van 
dit land was, na Utrecht en Amsterdam. 
Er kwam daar liefst 250 meter perron, 
waarvan 180 overkapt.
1922 Was nog een gouden jaar voor 
het reizigersvervoer. Vanuit Baarle Nas-
sau vertrokken toen in totaal 19.709 
passagiers, vanuit Baarle-Grens 9378 en 
vanuit Alphen 8257. Tien jaar later – in 
de crisistijd – waren de cijfers dramatisch 
gekelderd: respectievelijk 6311, 4024 
en 2659. In 1934 werd gestopt met het 
personenvervoer. De werkloze spoormen-
sen schoolden zich om tot fietsenmakers. 
Daarna was de neergang niet meer te 
stuiten. In 1968 werd het pittoreske sta-
tionnetje Alphen gesloopt, Riel was in 
1967 al voor driekwart weg. Wie wil er-
varen hoe die “staties” er uitzagen, kan 
nu nog naar Zichem – Scherpenheuvel in 
België. 1974 betekent het einde voor het  
goederenvervoer. In 1987 werd het Bel-
gisch Lijntje “opgerold” en in 1990 werd 
het vervangen door een internationaal 
fietspad.
“Bon voyage” is “bon courage” ge-
worden; voor de honderden scholieren, 
werknemers en toeristen die het Bels 
Lijntje dagelijks opnieuw tot leven bren-
gen, maar nu per tweewieler.

Dick van Niekerk
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Muurkrant
Energiecoöperatie wil Milheeze van duurzame 

stroom voorzien 

Maar liefst 430 zonnepanelen op een dak van een bedrijf 
plaatsen en daarmee 40 tot 50 lokale gezinnen van stroom 
voorzien. Dat is de gedachte achter een innovatief initiatief van 
Dorpsoverleg Milheeze. ‘Energiecoöperatie Zonnedak van Kes-
sel Olie Milheeze’ hield op 14 december een openbare infor-
matie-avond in gemeenschapshuis De Schans. Vanaf die datum 
kunnen inwoners zich aanmelden voor het project.

Bakel en De Rips
“Wie het eerst komt, het eerst maalt”, zegt werkgroeplid Stef 
van den Bosch. “Ik verwacht dat de vraag het aanbod zal over-
stijgen. Het is daarom verstandig om je zo snel mogelijk aan 
te melden als je interesse hebt.” Half januari kijken we of er 
voldoende animo is om van start te gaan”, vervolgt Toine van 
Heuven. De coöperatie is in eerste instantie bedoeld voor inwo-
ners van Milheeze, maar ook mensen uit Bakel en De Rips kun-
nen aansluiten Kan het licht op groen, dan komt er een tweede 
infoavond voor alle nieuwe leden met meer details. Streven is 
om per april met de productie te starten. Blijkt de vraag veel 
groter dan het aanbod, dan zou er een tweede coöperatie bij 
kunnen komen.

Contract van 15 jaar
Wie lid wordt gaat een contract voor vijftien jaar aan. De te-
rugverdientijd is naar verwachting de helft. De coöperatie gaat 
gebruik maken van de zogenaamde regeling op basis van de 
postcoderoos. Dat betekent dat huishoudens en klein zakelijk 
verbruik tot 10.000 kWh per jaar gebruik kunnen maken van 
de teruggave energiebelasting. De ‘coop’ verkoopt de opge-
wekte stroom en maakt gedurende 15 jaar gebruik van de 
teruggave regeling energiebelasting. Hiervoor is een dienstver-
leningsovereenkomst aangegaan met NL Energiecollectief uit 
Gemert. Dit bedrijf verzorgt de installatie plus de een deel van 
de administratie. Meer info: www.dorpsoverlegmilheeze.nl.

Medicijnen uit een 24-uurs kast  in Ossendrecht

Sommige voorzieningen in de Kleine Kernen veranderen dat 
ondervinden nu de bewoners van het Brabantse Ossendrecht,. 
De jarenlang gevestigde apotheek aan de markt verdwijnt. De 
bewoners zullen voortaan de medicijnen uit een 24-uurs kast 
moeten halen die gevestigd word in het Medische Centrum. 
Alle medicijnen voor inwoners van Ossendrecht worden vanaf 
1 januari 2018 klaargemaakt in Putte of Hoogerheide. 
De apotheek van Ossendrecht verhuist per 1 januari 2018 naar 
het Medisch Centrum in het dorp. Door bezuinigingen in de 
zorgsector was de apotheek genoodzaakt haar logistiek te 
centraliseren. In overleg met de huisartsen is toen besloten het 
Pharmapunt te vestigen in Medisch Centrum Ossendrecht. 
Alle cliënten hebben een brief gekregen hierin stelt de apo-
theek de inwoners van het dorp op de hoogte van de verande-
ringen. “Een groot deel van uw geneesmiddelen kunnen gele-
verd worden via onze 24 uurs-kast. Indien u geneesmiddelen 
doorlopend gebruikt (met een vast gebruik per dag) kunnen 
deze opgenomen worden in onze herhaalservice. 
Wij zorgen er dan voor dat uw geneesmiddelen op het juiste 
moment weer klaar staan, zodat u niet zonder geneesmiddelen 
komt. U krijgt een berichtje per e-mail of sms als de genees-
middelen in de 24 uurs-kast geplaatst zijn. Met de code in dit 
bericht kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de week, bij ons 
terecht om uw geneesmiddelen op te halen.”   
De bewoners zijn in elk geval niet blij met deze verandering. 
Cees Jansen

Kabinet wil 75 miljoen voor startende 
jonge boeren

Het kabinet trekt 75 miljoen euro  uit voor startende jonge 
boeren. Nog geen 4% van alle boeren in Nederland is jonger 
dan 35 jaar. Tegelijkertijd is er een groeiende groep jonge on-
dernemers die graag een boerenbedrijf wil starten. Het fonds 
kan hierbij helpen. Minister Carola Schouten van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit gaat hierover zaterdag 2 december 
in gesprek met het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt 
(NAJK) dat zijn 40-jarig bestaan viert. Minister Carola Schouten: 
‘De agrarische sector maakt zich al langere tijd zorgen over 
bedrijfsopvolging. Jonge ondernemers die heel gemotiveerd 
zijn boer te worden lopen bij de  start van de onderneming of 
bedrijfsopvolging vaak tegen hoge financiële lasten aan.  Het is 
voor jonge boeren niet eenvoudig financiering te krijgen voor 
deze beginfase. Ik wil graag met het NAJK in gesprek over de 
nadere invulling van het fonds. Zo moet het fonds de jonge 
ondernemers ook helpen in het meer duurzaam maken van het 
bedrijf.’ Het jonge boerenfonds moet de eerste helft van 2018 
gerealiseerd zijn.  

Gemert-Bakel  
Buitengebied krijgt glasvezel 

De komst van glasvezel in het buitengebied van Son en Breu-
gel, Nuenen, Laarbeek en Gemert-Bakel is een feit. Op 1 de-
cember heeft 64 procent van de bewoners zich aangemeld bij 
Mabib en één van de aangesloten dienstenaanbieders Caiway, 
Solcon, Cbizz en Weserve. Daarmee is ruim voldaan aan de 
belangrijkste voorwaarde van de Maatschappij voor Breedband 
in Brabant (Mabib), namelijk deelname van minstens de helft 
van alle adressen in het buitengebied. In januari 2018 starten 
de graafwerkzaamheden om het glasvezelnetwerk te bouwen. 
Vanaf 1 september kon men zich inschrijven bij één van de 
vier aangesloten dienstenaanbieders. Onder aanvoering van 
een grote groep lokale ambassadeurs werd de grens van vijftig 
procent in de laatste week van de vraagbundeling uiteindelijk 
ruimschoots gepasseerd. Daarmee werd de komst van snel in-
ternet in het buitengebied veiliggesteld.
In januari 2018 start de aanleg van het glasvezelnetwerk en de 
eerste adressen kunnen al rond de zomer van 2018 gebruikma-
ken van supersnelle internetdiensten.” De verwachting is dat 
in het laatste kwartaal van 2018 alle aangemelde adressen zijn 
aangesloten op het glasvezelnetwerk.
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Paasheuvelgroep Ossendrecht

De Stichting Paasheuvelgroep het voormalig terrein “de 
Luchtballon” aan de trambaan in Ossendrecht overgenomen 
met de bedoeling om naast therapeutische kampen de kin-
deren uit de omgeving ook weer een leuk kamp te kunnen 
aanbieden. In het verleden was daar een militair complex ge-
vestigd. Het is destijds door defensie afgestoten. Het terrein 
wordt nu door twee instantie gebruikt De Paasheuvelgroep 
en de carnavalsclubs die daar jaarlijks hun creatie bouwen 
voor de carnaval. Beide terrein zijn goed van elkaar geschei-
den In 2016 is Corina Kools als bedrijfsleidster hard aan de 
slag gegaan om de tipikampen, de groepsaccommodaties en 
het grote speelbos weer helemaal tiptop in orde te maken.  
Corina Kools:  “Wij zijn trots dat het terrein inmiddels alweer 
een jaar helemaal klaar is om groepen te ontvangen en dat 
kinderen weer gebruik kunnen maken van dit unieke ter-
rein.” De locatie in Ossendrecht is één van de 11 locaties van 
Stichting Paasheuvelgroep. Onlangs vond er op het terrein 
een vrijwilligersdag plaats van de BWI Woensdrecht met 
meer dan 300 personen. 
Op het terrein staan 5 tipikampen en 2 vaste groepsaccom-
modatie. Groepen kunnen terecht vanaf 24 personen. In to-
taal zijn er 396 bedden. Corina Kools: “ Waar vindt men dat 
eindelijk nog terug. Op het terrein is een groot speelbos met 
speeltoestellen, een voetbalveld, basketbalveld, een open-
luchttheater en een spannende verhalengrot. Maar vergeet 
vooral niet dat het zwembad heel dicht bij is we lopen via 
het bos van achter na het zwembad toe. We hebben keuze 
om naar Hoogerheide te wandelen of naar Ossendrecht. En 
is er een organisatie die ook dagtrips wil maken dan is dit 
volgens Kools, een ideale locatie. ,,Denk maar aan België of 
een dagje Zeeland.”. 
“Stichting Paasheuvelgroep houdt van het traditionele 
school-, sport- en muziek kamp, maar wel in een modern 
jasje. Wij worden happy  van de blije gezichten, van samen-
werking met elkaar en van de vriendschappen die tijdens 
het kamp ontstaan. Wij zien de waarde van de natuur, van 
lekker buiten zijn, van ontdekken en van leren. Wij geloven 
dat het kamp een snelkookpan is en in korte tijd een grote 
bijdrage levert aan de ontwikkeling van de groep.”
 Corina Kools, ons terrein is ook heel geschikt voor scholen 
die er enkele dagen op uit trekken. ,,We hebben een eigen 
keuken ter beschikking”. De stichting Luchtballon heeft des-
tijds op het terrein diverse grote kampen georganiseerd voor 
mensen met astma. In 2005 werd het door een actie van SBS 
het gebouw opgeknapt. Tijdens het hoogtepunt verbleven 
er honderden kinderen op de kampen maar er kwamen ook 
groepen uit België, Frankrijk en Denemarken na De Luchtbal-
lon.

Door Cees Jansen

Haaren wordt in 2021 of 2022 opgesplitst
De gemeente Haaren wil opsplitsen per 1 januari 2021 en 
als dat niet gaat, is uiterlijk 1 januari 2022 de volgende 
datum . Een definitief raadsbesluit hierover wordt eind 
december genomen. De gemeenteraad en college van B 
en W is het na drie jaar discussies unaniem eens gewor-
den over deze streefdata voor de opsplitsing. 
In een gezamenlijke motie over de bestuurlijke toekomst 
van Haaren namen de vijf raadsfracties van Haaren tijdens 
een  debat over de burgerpeiling dit standpunt in dat 
aansluit op  het signaal dat een meerderheid van de kie-
zers in Haaren gaf tijdens de burgerpeiling in oktober. 56 
procent koos toen voor opsplitsing.
Haar hoopt en wil zelf de regie over het herindelings-
proces  houden. Als de opsplitsing  in 2021 doorgaat, 
zijn er in november 2020 herindelingsverkiezingen in de 
gemeenten waarover Haaren (Oisterwijk), Esch (Boxtel) en 
Helvoirt (Vught)  worden opgesplitst. Voor de overgang 
van Haarense delen, buurtschap de Margriet en het dorp 
Biezenmortel naar respectievelijk Heusden en Tilburg zijn 
alleen grenscorrecties nodig.  

Drugsafvaldumpingen: 800.000 euro voor gedupeerden 
Gedupeerde gemeenten, grootgrondbezitters en particulieren hebben dit jaar bijna 800.000 euro subsidie aange-
vraagd als tegemoetkoming in de kosten van het snel en veilig opruimen van gedumpt drugsafval.  Het gaat om 
dumpingen in 2016. Bijna de helft van het bedrag (385.000 euro) is bestemd voor Brabantse grondeigenaren. 
In Limburg is voor 350.000 euro  subsidie aangevraagd en in Gelderland bijna 50.000 euro. 
In totaal is er over het jaar 2016 bijna 2 keer zoveel aangevraagd als over 2015. Dit blijkt uit een rapportage die 
de provincie Noord-Brabant samen met de provincies Limburg en Gelderland vandaag heeft gepubliceerd.
Afval dat vrijkomt door de productie van synthetische drugs wordt vaak in de natuur of op afgelegen plekken in 
dorpen en steden gedumpt. Het gaat om zeer gevaarlijke stoffen die de gezondheid schaden en het leefmilieu in 
gevaar kunnen brengen. Het Rijk stelt jaarlijks een miljoen euro beschikbaar als tegemoetkoming in de opruim-
kosten. Dat geld wordt verdeeld over de provincies op basis van het aantal bij de politie gemelde dumpingen.
Dumpingen van drugsafval plaatsen grondeigenaren voor onvoorziene en vaak hoge kosten, omdat zij volgens 
de wet verantwoordelijk zijn voor de bodemkwaliteit en dus zorg moeten dragen voor het opruimen. Om grond-
eigenaren financieel tegemoet te komen, hebben de provincies een speciaal convenant afgesloten met het Rijk. 
Daarin is afgesproken dat de helft van de opruimkosten wordt vergoed.
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Aarle-Rixtel is een dorp met on-
geveer 5700 inwoners. 
Een levendige gemeenschap met 
veel verenigingen maar ook veel 
ouderen. 
In 2013 werd er op initiatief 
van de gemeente Laarbeek een 
werkconferentie gehouden 
waarvoor een aantal betrok-
ken personen en organisaties 
op het gebied van welzijn en 
zorg waren uitgenodigd mee te 
denken over hoe de kanteling er 
zou moeten uitzien in Laarbeek. 
Daarbij werden de onderstaande 
uitgangspunten geformuleerd:

• De eigen kracht van de Laar-
beekse burgers wordt waar 
mogelijk versterkt, zowel 
preventief als wanneer al 
ondersteuning nodig is (zelf-
redzame samenleving).

• Laarbeekse burgers worden 
aangesproken op hun ver-
antwoordelijkheid om, naar 
vermogen, een bijdrage te 
leveren (zorgzame samenle-
ving).

• Laarbeekse burgers die iets 
willen betekenen voor ande-
ren worden hierin gefacili-
teerd en ondersteund (zorg-
zame samenleving).

• Publieke ondersteuning 
wordt zoveel mogelijk dicht-
bij de burger georganiseerd.

• Publieke ondersteuning is al-
tijd maatwerk en sluit aan bij 
de behoefte van de burger.

• Ondersteuning wordt zoveel 
mogelijk integraal georgani-
seerd (één plan, één verant-
woordelijke).

Versterking
Naast een omslag in het denken 
en doen bij zowel de Laarbeekse 
burgers, professionele partijen 
als de gemeente Laarbeek  is 
het van belang dat er, op drie 
niveaus, wordt gewerkt aan een 
versterking van de samenwer-
king tussen de gemeente Laar-
beek en de zorgpartners:

• Samenwerking in de zorgke-
ten: signalering en overleg 
over individuele patiënten.

• Samenwerking op het ni-
veau van voorzieningen: af-
spraken over verwijzingen 
en het aanbod.

• Samenwerking op bestuur-
lijk en beleidsniveau: inspe-
len op maatschappelijke 
trends, het delen van visie 
en oplossingsrichtingen.

Het starten van de pilot “Zorg 
Dichtbij”
In 2014 werd er begonnen met 
een startbijeenkomst van pro-
fessionals, gemeente en betrok-
ken burgers en daarna is er een 
denktank met 24 verschillende 
organisaties samengesteld. Deze 
denktank is gestart met het in-
ventariseren van de huidige si-
tuatie in Aarle-Rixtel en daarna 
hebben zij toegewerkt naar een 
wenselijke situatie, die steeds 
een concretere vertaling heeft 
gekregen. 
Al snel werd duidelijk dat alle 
partijen behoefte hadden aan 
een centraal punt per kern. 
Dat is vertaald naar aan sociaal 
wijkteam bestaande uit voor-
alsnog vier generalisten met elk 
een specifieke deskundigheid 
bestaande uit: de dorpsonder-
steuner, de Wmo-consulent, de 
maatschappelijk werker en de 
wijkverpleegkundige.

Geformuleerde resultaten:
• Vraag van inwoner staat 

centraal; 
• Inwoners weten waar zij in 

het eigen dorp hun vraag 
kunnen stellen;

• Er wordt dichtbij gezocht 

naar een oplossing, waarbij 
ingezet wordt op de eigen 
kracht;

• Vragen hoeven slechts op 
één plek gesteld te worden;

• Oplossingen worden in sa-
menhang geboden: 1 gezin, 
1 plan;

• Het systeem is financieel 
houdbaar;

• De inwoner voelt zich gehol-
pen.

Rol wijkteam
Het wijkteam (ook wel team zorg 
& welzijn genoemd), vormt sa-
men met het Centrum Jeugd en 
Gezin de lokale toegang tot zorg 
en ondersteuning. Het wijkteam 
is bereikbaar voor allerhande 
vragen en ontwikkelt met elkaar 
een werkwijze over hoe deze 
vragen zo goed en snel mogelijk 
opgepakt kunnen worden. Aller-
hande vragen over zorg en wel-
zijn van zowel inwoners, vrijwilli-
gers als professionals kunnen bij 
het team terecht komen. Vragen 
worden vrijwel meteen door le-
den van het team opgepakt. 
Het team zet in op de verbin-
ding met het informele circuit en 
heeft korte lijntjes met andere 
professionals. 

Uitgangspunten
Het wijkteam werkt vanuit de vi-
sie GG (gezondheid en gedrag). 
Dit betekent onder meer dat er 
niet vanuit een systeem gewerkt 
wordt, maar vanuit de behoefte/
bedoeling van mensen; 
• Het wijkteam werkt genera-

listisch, maar elke generalist 
pakt die vragen op dat van-
uit zijn/haar specialisme lo-
gisch lijkt;

• Het wijkteam is een zelf or-
ganiserend team en werkt 
samen aan ontwikkeling. 
Van groot belang is het te-
rugdringen van de (adminis-
tratieve) regeldruk en onno-
dig overleg. 

• Het wijkteam is dichtbij voor 
de burger en zoekt mensen 
(waar nodig/wenselijk) op;

• Het wijkteam benut ‘slimme’ 
(digitale) oplossingen;

• Het wijkteam wordt ge-
vormd door vaste personen, 
zodat het 1 team is > Het 
wijkteam regelt onderling 
achtervang;

• Het wijkteam organiseert 
een verbinding met het in-
formele circuit, het medi-
sche circuit  en onafhanke-
lijke cliëntondersteuning;

Zorg Dichtbij in Aarle-Rixtel
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• Het wijkteam schakelt snel 
naar professionele zorg, als 
de situatie daarom vraagt;

• Het wijkteam draagt een 
stuk verantwoordelijkheid 
voor het gemeentelijk bud-
get.

De evaluatie van het project.
De evaluatie heeft zowel proces-
matig als inhoudelijk een aantal 
elementen aan het licht gebracht 
die geborgd moeten worden in 
het gebiedsgericht werken. Het 
is van belang om hier gedurende 
de doorontwikkeling aandacht 
voor te houden.
 
Het basismodel vormt het uit-
gangspunt voor het gebiedsge-
richt werken in alle kernen van 
Laarbeek. Het voorgestelde ba-
sismodel gaat uit van drie disci-
plines per team. Corebusiness 
van deze functionarissen is het 
verhelderen van de vraag in een 
open gesprek, geven van infor-
matie en advies, het informele 
circuit in stelling brengen en het 
toeleiden naar een professioneel 
aanbod of voorziening. Bij spe-
cifieke vragen kunnen zij een 
beroep doen op de twee schil. 
Dit zijn toeleiders met een spe-
cifiekere deskundigheid op doel-
groep of vakgebied.

1. Per kern is het gebieds-
gericht werken vanuit mi-
nimaal één fysieke locatie 
georganiseerd. Het werken 
vanuit een fysieke locatie be-
vordert de ontmoeting tus-
sen de teamleden, collega-

professionals en cliënten.
2. Het beproefde werkpro-

ces vormt in eerste aan-
leg de basis voor de wijze 
waarop het team werkt. Het 
is een flexibel document en 
biedt ruimte om op basis van 
nieuwe ervaringen aange-
past te worden. Een aantal 
elementen zijn echter bijzon-
der positief ervaren:
Het Team Zorg en Welzijn 
vormt de toegang (frontof-
fice) voor nieuwe cliënten 
met vragen op het gebied 
van zorg en ondersteuning
Benoemen van een vast aan-
spreekpunt voor cliënten.
Bereikbaarheid van het team. 
Het team is rechtstreeks be-
reikbaar voor inwoners via 
het Klant contact centrum 
(KCC) van de gemeente en 
via een inloop op gezette 
tijden. 
 

3. Benadering vanuit po-
sitieve gezondheid. In-
vesteren in gezondheid en 
gedrag (GG) vormt de rode 
draad binnen het gemeente-
lijk beleid. Mensen moeten 
het gevoel hebben dat zij 
ertoe doen. 

4. Dit kan samengevat wor-
den in twee woorden: actie 
en interactie. Als bekend 
is, dat actie en interactie 
belangrijke sleutels tot ge-
zondheid zijn, dan is het 
voor de omgeving belangrijk 
om hierop aan te haken. De 
GG-methodiek is verankerd 
in het huidige werkproces. 

Hier wordt veel waarde aan 
gehecht.

5. Scholing en training. 
Het gebiedsgericht werken 
is nieuw en vraagt veel van 
het team Zorg en welzijn. Er 
is voldoende aandacht ge-
weest voor ondersteuning in 
de vorm van teambuilding, 
GG-scholing, vakinhoude-
lijke scholing en netwerkda-
gen. 

6. Eenduidige Registratie. 
Geconcludeerd is dat het 
registratiesysteem nog niet 
optimaal is. Doel van de re-
gistratie is tweeledig. Ener-
zijds heeft de registratie als 
doel om de stand van zaken 
van een bepaalde casus bin-
nen het team met elkaar te 
kunnen delen, anderzijds 
heeft de registratie als doel 

om bepaalde verantwoor-
dingsgegevens te kunnen 
leveren. Gezocht wordt naar 
een vorm die aan beide vor-
men voldoet. 

7. Aansluiting informele cir-
cuit. Uit het onderzoek van 
Vilans is gebleken dat de pi-
lot in Aarle-Rixtel wezenlijk 
verschilt van andere pilots in 
den landen. Het grote ver-
schil is dat partijen uit het 
informele circuit vanaf het 
begin zijn betrokken bij de 
opzet en invulling van de 
pilot. Dit heeft enerzijds ge-
zorgd voor veel draagvlak in 
de kern en anderzijds voor 
een smalle efficiënte profes-
sionele invulling. Het was 
daarom een vereiste vanuit 
de gemeente dat vanaf de 
start van het traject ook in 
de andere kernen van Laar-
beek de informele partijen 
betrokken werden via een 
startbijeenkomst. Dit in sa-
menspraak met de dorpsra-
den van de 4 dorpskernen.

 
8. Promotie. Promotie is van 

belang om inwoners en 
overige professionals uit de 
dorpskernen te informeren 
over het gebiedsgericht wer-
ken en de toegang tot zorg 
en welzijn. 

9. Informatie. Nu de werk-
wijze in alle kernen geïm-
plementeerd is, blijkt dat 
het actueel houden van 
informatiesites, het voort-

durend informeren van de 
inwoners over deze hele 
materie en werkwijze van 
cruciaal belang is voor het 
optimaal functioneren. De 
toegang tot zorg moet als 
laagdrempelig ervaren wor-
den. Informatie moet een-
duidig zijn en dit blijft een 
bron van zorg. De rol van de 
WMO-raad kan hierbij zeer 
welkom zijn.

Tot besluit
Aarle-Rixtel kan trots zijn op de 
uitgevoerde pilot die als model 
gediend heeft voor de organisa-
tie van de veranderende wet- en 
regelgeving op het gebied van 
Zorg en Welzijn in de gemeente 
Laarbeek.
Natuurlijk verloopt alles niet 
vlekkeloos, maar het uitgangs-
punt: Zorg Dichtbij, in een ge-
zamenlijke verantwoordelijkheid 
van hulpverlener en hulpvrager, 
is wel een flinke stap dichterbij 
gekomen.
De lijnen tussen de diverse hulp-
verleners zijn korter geworden 
en men weet elkaar veel sneller 
te vinden. Informeren van inwo-
ners over de weg waarlangs men 
hulp en/of zorg kan vragen heeft 
voortdurende aandacht van be-
trokkenen en wordt voortdurend 
geëvalueerd en zo nodig bijge-
steld.
Een dynamisch proces, wat niet 
af is maar bij voortduring zich 
ontwikkeld tot tevredenheid van 
inwoners en gemeente. 
Gezamenlijk op weg naar een 
Zorgzame Samenleving.

OPROEP

Zoals bekend wil de Kleine 
Kernen Krant een krant zijn 
en blijven voor en door de 
inwoners van kleine ker-
nen. Om dat doel te kun-
nen bereiken beschikken 
we over medewerkers en 
fotografen door de gehele 
provincie die voor u op pad 
zijn. Uiteraard kunt ook u 
– als dorpsraad, inwoner 
van een kern of instantie - 
leuk of minder leuk nieuws 
uit uw dorp aanleveren! 
Schroom daarom niet om 
berichten, tips, nieuws-
brieven en persberichten te 
sturen naar het volgende 
adres: 

dorpsnieuws@
kleinekernenkrant.nl. 

Nieuws melden kan ook via 
www.kleinekernenkrant.nl. 
Onze lezers en wij als re-
dactie zijn u bij voorbaat al  
dankbaar voor de genomen 
moeite.
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Verbetering van het Leefge-
bied Agrarisch Landschap
In de periode 2012 tot en met  
2016 werden 74 projecten 
uitgevoerd ter behoud van 
diersoorten van het agrarisch 
landschap. Deze deelprojecten 
gaven uitvoering aan het Leef-
gebiedsplan Agrarisch Land-
schap (LAL). Het Coördina-
tiepunt Landschapsbeheer bij 
Brabants Landschap verzorgde 
de coördinatie, begeleiding en 
administratie. De uitvoering 
vond plaats door vrijwilligers-
groepen, agrarische natuur-
verenigingen of buurtvereni-
gingen.  Voor de periode 2017 
t/m 2019 is opnieuw budget 
beschikbaar.

Inzet vrijwilligers
Aan de uitvoering is vanuit het 

LAL-project ruim 400.000,- bij-
gedragen aan het treffen van 
biotoopverbeterende maat-
regelen waaronder nestgele-
genheid, schuilgelegenheid 
of voedselvoorziening. Deze 
bijdrage was mogelijk dankzij 
financiële ondersteuning van 
de Provincie Noord-Brabant en 
de Nationale Postcodeloterij. 
Daarnaast zijn met de deelpro-
jecten extra externe bijdragen 
gegenereerd ter waarde van 
170.000,-. De inzet van vrijwil-
ligers betrof totaal 9.100 uur.

Beschermingsgroepen
De beschermingsmaatregelen 
die zijn uitgevoerd in de ver-
schillende projecten komen 
ten goede van beschermings-
groepen als solitaire bijen en 
hommels, over – en waterge-

bonden vogels, grasland – en 
akkervogels, erfvogels en 
uilen, struweelvogels, oever-
zoogdieren en vleermuizen. 
Met sommige van deze groe-
pen gaat het ronduit slecht. 
Ten opzichte van 1990 is bij-
voorbeeld nog maar 37% van 
de veldleeuweriken en 50% 
van de kievieten over. Meer 
info over de deelprojecten is te 
vinden in de rapportages on-
der dit nieuwsbericht.

Nieuw budget
Voor de periode 2017-2019 
bestaat het budget voor 
maatregelen uit ongeveer 
300.000,-. De maatregelen 
zijn tweeledig.  Ten eerste 
kunnen met het beschikbare 
geld acuut bedreigde popu-
laties behouden blijven door 

het treffen van beschermings-
maatregelen ten gunste van 
nest- en schuilgelegenheid of 
voedselvoorziening. Ten twee-
de kunnen met de beschikbare 
gelden biotoopverbeterende 
maatregelen getroffen worden 
op betrekkelijk kleinschalig 
niveau. 
Het gaat hier om projecten die 
budgettair relatief klein zijn. 
Inmiddels zijn er al 10 pro-
jectaanvragen bij ons binnen 
gekomen.

Aanvragen bij Brabants 
Landschap
Initiatiefnemers, zoals na-
tuurwerkgroepen, vrijwil-
ligersorganisaties, agrarische 
natuurverenigingen of buurt-
verengingen kunnen een bij-
drage aanvragen bij Brabants 

Landschap. Voorwaarde is 
wel dat er altijd vrijwilligers 
bij betrokken zijn en de bij-
drage wordt besteed aan de 
uitvoering van maatregelen. 
Het gaat dan bijvoorbeeld om 
het opknappen van een amfi-
bieënpoel, een muur voor soli-
taire bijen, een kleiplaats voor 
zwaluwen of de inrichting van 
een plasdras. 
De benodigde formulieren zijn 
op de site van het Brabants 
Landschap te vinden.

Voor meer informatie
Wilt u meer weten over het 
LAL-project stuur dan een e-
mail naar Angela Huijden
via ahuijden@brabantslandsc-
hap of Marco Renes via
mrenes@brabantslandsc-
hap.nl 

Nieuw geld voor LAL-projecten

Met hulp van de provincie 
Noord-Brabant realiseert de De 
Hoeve Innovatie vernieuwende 
stalsystemen die de uitstoot van 
ammoniak bij de bron aanpak-
ken. Gedeputeerde Staten heb-
ben deze week groen licht ge-
geven voor een subsidie van 2,6 
miljoen, een derde van de totale 
kosten. Het provinciebestuur 
doet dit kort na de goedkeuring 
van de budgetten voor de on-
dersteunende maatregelen voor 
de transitie in de veehouderij. 

Snelheid
“De provincie wil snelheid 
maken”, aldus gedeputeerde 

Anne-Marie Spierings. “Met 
experimenteerstallen en het 
wetenschappelijk onderzoek 
verwachten we binnen enkele 
jaren een goed en betaalbaar 
alternatief te hebben voor lucht-
wassers. En met goede commu-
nicatie over de aanpassing in de 
stallen en de prestaties van de 
stallen verwachten we dat meer 
varkenshouders kiezen voor een 
systeem zonder luchtwassers.” 
De Hoeve Innovatie (de Hoeve) 
realiseert de stalsystemen op 
vier locaties in Valkenswaard, 
Volkel, Veghel en Vinkel voor 
alle diercategorieën: kraamzeu-
gen, guste/dragende zeugen, 

gespeende biggen en vleesvar-
kens. Alle varkenshouderijen in 
dit project zijn aangesloten bij 
Keten Duurzaam Varkensvlees. 
Met de WUR is nauwe afstem-
ming over het onderzoek. Het 
stalsysteem is gebaseerd op 
dagontmesting. Dit moet voor-
komen dat ammoniak ontstaat 
in de leefomgeving van het dier. 
De Hoeve neemt geen patent 
op de stalsystemen en zal alle 
informatie en onderzoeken 
actief delen op www.stalvande-
toekomst.nl. Hierdoor kunnen 
andere veehouders gebruik-
maken van de stalsystemen en 
ervaringen. 

Eerste meetresultaten in 
2019
De verwachting is dat in de 
eerste helft van 2019 de eerste 
meetresultaten gerapporteerd 
kunnen worden en dat nog voor 
2020 de emissiefactor is opge-
nomen in de Regeling ammo-
niak en veehouderij. Ook andere 
veehouders kunnen het systeem 
dan toepassen. 
Het idee van dagontmesting 
is ontstaan in de Stal van de 
Toekomst op de demoboerderij 
van Keten Duurzaam Varkens-
vlees in Valkenswaard. Het Rijk 
heeft voor dit stalsysteem een 
proefstalstatus verleend. Het 

provinciebestuur heeft de hard-
heidsclausule toegepast. 
Dit betekent dat daar varkens 
gehouden mogen worden 
volgens het nog niet bewezen 
stalsysteem. Het stalsysteem Stal 
van de Toekomst zorgt naast 
minder ammoniakuitstoot ook 
voor minder geur, fijnstof en 
methaan. 
En het kost minder energie. 
Spierings “Dit stalsysteem 
draagt dus niet alleen bij aan 
het beschermen van de natuur 
en de omgeving, maar zorgt 
ook voor schonere lucht in de 
stal. Dit is goed nieuws voor de 
dieren, de boer en de buren.”

 Provincie steunt innovatieve varkensstallen die uitstoot bij de bron aanpakken
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Petra van Dijk van het werkt 
aan de ontwikkeling van ‘Sterk 
Brabant’. Ze vertelt over haar 
ervaringen met opgavegestuurd 
werken.  ‘In 2016 sprak ik 
Bob Hutten, die met andere 
ondernemers in Noordoost 
Brabant de beweging Verspild 
Talent op gang wilde brengen 
met als doel: meer duurzame 
banen voor mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. 
Er zijn alleen in Noordoost 
al 30.000 mensen die niet 
meedoen, maar dat wel graag 
willen. Bob Hutten is ervan 
overtuigd, net als hoogleraar 
aan de Tilburgse Universiteit 
Ton Wilthagen: “Voor een 
inclusieve arbeidsmarkt is een 
systeemverandering nodig. We 
willen ondernemers graag laten 

zien dat sociaal én succesvol 
ondernemen heel goed kan 
samengaan.” 

Wat breng ik mee?
Bij het Programma Sociale 
Veerkracht, doen we graag 
mee in dit soort initiatieven 
waarin burgers, bedrijven 
en organisaties hun 
schouders zetten onder een 
maatschappelijke innovatie. Als 
partner in Verspild talent vroeg 
ik me af: wat breng ik namens 
de overheid mee, hoe kunnen 
zij sterker worden? Enkele 
mogelijkheden:
Ons gigantische netwerk: 
mensen betrekken, een podium 
of publiciteit bieden; 
Onze positie: lobby waar nodig, 
of alleen al onderschrijven van 

een initiatief; Kennis, kunde 
en instrumentarium in ons 
netwerk: advies, training of 
hulp;
Middelen: kleine investeringen 
die nodig zijn, maar niet 
afhankelijk maken. 
Ons eerste voorstel was om een 
promofilmpje met ze te maken 
tijdens het werkbezoek van 
gedeputeerde Henri Swinkels. 
De projectleiding wilde graag 
een filmpje, maar aarzelde. Ze 
wilden niet dat de provincie 
het initiatief daarmee naar zich 
toe zou trekken of dat onze 
participatie tot onvoorziene 
verplichtingen zou leiden. 
Henri speelde hier goed op 
in, en geeft in de video alle 
‘credits’ aan de initiatiefnemers. 
Andere bijdragen van onze 

kant: een co-creatiesessie door 
ZET en financiering van Tilburg 
University die helpt bij de 
gewenste systeemverandering. 
De partners zijn er blij mee.   

Naar een responsieve over-
heid
Ik vertelde een deskundige 
van de VU dat in ons beleid 
staat dat wij kiezen voor een 
responsieve rol in het versterken 
van Sociale Veerkracht. 
“Kiezen!?” was zijn verbaasde 
reactie, “je hebt geen keuze! 
Als je sociale innovaties wilt 
stimuleren moet je als overheid 
bescheiden zijn, en burgers 
en betrokken partijen verder 
helpen door ze te dienen. 
Vanzelfsprekend bewaak 
je daarin de provinciale 

waarden en doelen, maar 
de energie moet uit de 
samenleving komen.” Ik doe 
dit graag en ik zie datzelfde 
elan bij mijn collega’s en 
samenwerkingspartners. Inkoop 
en Subsidieverlening denken 
mee, zodat we snel uit de 
startblokken kunnen als het 
nodig is. Als dat lukt, is dat heel 
motiverend en wakkert het onze 
ondernemerszin aan. 

Stérk Brabant
Bij Sociale Veerkracht bouwen 
we aan de community Stérk 
Brabant (www.sterkbrabant.
nl) met maatschappelijke 
initiatieven én organisaties die 
de initiatieven in Brabant sterker 
willen helpen maken, zoals de 
provincie zelf. 

Team Sociale Veerkracht Petra van Dijk:

 ‘Je hebt geen keuze!’

Het kabinet stelt een tegemoet-
koming beschikbaar ter erken-
ning van Q-koorts- patiënten, 
die ernstige gevolgen hebben 
ondervonden van de Q-koorts-
uitbraak. Het gaat om een 
bedrag van 15,5 miljoen euro. 
Daarnaast wordt de Stichting 
Q-support nog drie jaar gefinan-
cierd met in totaal 3,5 miljoen 
euro. Dat schreven de ministers 

Bruins (MSZ) en Schouten (LNV) 
aan de Tweede Kamer.
De ministers schrijven zich er 
zeer van bewust te zijn dat de 
Q-koortsuitbraak grote gevol-
gen heeft gehad. 

Impact
Sommige mensen zijn ernstig 
ziek geworden en er zijn men-
sen overleden. De impact op de 

naasten is groot. Het kabinet 
komt binnenkort met een rege-
ling om vast te leggen welke 
patiënten en nabestaanden voor 
een tegemoetkoming in aan-
merking komen.
Ook met de doorstart van de 
Stichting Q-support hoopt het 
kabinet te zorgen voor de juiste 
zorg, steun en begeleiding van 
Q-koorts patiënten en nabe-

staanden. Q-support richt zich 
de komende tijd vooral op over-
dracht van kennis en ervaring 
naar de reguliere zorg (zoals 
huisartsen en gemeenten) om 
ook in de toekomst voor de 
juiste begeleiding te kunnen 
zorgen. 
Naast de eerder door het vorige 
kabinet beschikbaar gestelde 19 
miljoen euro is er in het huidige 

regeerakkoord  nog eens 9 mil-
joen euro vrijgemaakt.
De ministers nemen daarnaast 
het uitgebrachte advies van het 
RIVM over. 
Dat betreft het screenen van 
mensen uit specifieke risicogroe-
pen in regio’s met veel Q-koorts-
patiënten. Het RIVM gaat deze 
screening in de reguliere zorg 
faciliteren en ondersteunen.

Tegemoetkoming ter erkenning van Q-koorts patiënten



Venhorst was gastvrij voor Europa



Dit op uitnodiging van de Bra-
bantse Europarlementariër 
Lambert van Nistelrooij.
Duidelijke boodschap
Het opstellen van de verklaring 
was een direct gevolg van het 
Europees Plattelands Par-
lement (EPP) dat van 18 tot 
21 oktober in Venhorst werd 
gehouden. Daar waren ruim 
200 gasten uit 40 Europese 
landen bijeen om te praten 
over problemen en oplossin-
gen daarvoor die op het gebied 
van leefbaarheid spelen in 
landelijke gebieden en kleine 

kernen. Tijdens het congres 
omschreven als `The voice of 
Europa` maar dan namens de 
inwoners van de kleine kernen 
en landelijke gebieden met een 
duidelijke boodschap.

Ook geld naar “smart villa-
ges”
Ingeborg Verschuuren is als 
belangenbehartigster van de 
kleine kernen in Brabant en 
medeorganisator van het ge-
houden Europees Plattelands 
Parlement blij dat ze met de 
aangeboden verklaring richting 

de EU een duidelijk signaal 
heeft kunnen geven. `Het is 
belangrijk dat de komende ja-
ren het geld vanuit de EU niet 
alleen naar de `smartcities` 
maar ook naar de `smart vil-
lages` gaat. Burgers geven zelf 
wel aan wat zij belangrijk vin-
den in hun omgeving en zoe-
ken daarvoor ondersteuning. 
Ook in Europa.`

“Pact voor de dorpen”
Europarlementariër Lambert 
van Nistelrooij (EVP) die ook in 
Venhorst aanwezig was, nodig-

de de initiatiefnemers van het 
EPP uit om tijdens de negende 
Europese Innovatietop naar 
Brussel te komen om van zich 
te laten horen. Hij benadrukt 
ook het belang en doel van de 
verklaring van Venhorst: “Er 
komt een nieuw landbouw-
beleid aan en de vraag is om 
meer “van onderop” vanuit ge-
meenschappen te werken. De 
verklaring van Venhorst pleit 
daarom terecht voor een EU-
beleid dat meer is toegespitst 
op de landelijke gebieden.” De 
toezegging van Cretu om het 

volgend jaar een bijeenkomst 
te willen gaan organiseren om 
mogelijk te komen tot een “pact 
voor de dorpen” zou daar een 
aanzet toe kunnen zijn.
Nationale Plattelands Parle-
ment naar Brabant?
De Vereniging kleine kernen 
Noord-Brabant op haar beurt 
is bezig om het Nationale Plat-
telands Parlement voor kleine 
kernen in 2018 of 2019 naar 
Brabant te halen.

Bertrand Verhelst

Verklaring van Venhorst aangeboden aan Eurocommissaris Corine Cretu

“EU-beleid meer toespitsen op landelijke 
gebieden en dorpen”

Een delegatie bestaande uit Angelika van der Horst, Irene Marcic namens de Vereniging Kleine Kernen en Staffan Nillson namens de organisatie van landelij-
ke belangenverenigingen in Europa heeft in Brussel de Verklaring van Venhorst overhandigd aan de Eurocommissaris voor Regionaal beleid Corine Cretu. 

                                                                                                         LAATSTE NIEUWS      



“De missie is wat ons betreft 
geslaagd. We leren van elkaar. 
We verbinden. Er waren 220 

mensen uit 40 landen met een 
achterban die het ontzettend 
snel eens was. 
Wat hebben de mensen uit 
onze kleine kernen daaraan? 
Door het vastgestelde manifest 
komt het op de agenda in Brus-
sel. We hadden tijdens het ERP 
Europarlementariër Lambert 
van Nistelrooij op bezoek en die 
heeft ons uitgenodigd om “de 
declaratie van Venhorst” aan 
te komen bieden  aan de com-
missaris en dan komt het op de 
Europese agenda. Dat betekent 
dat de funding de komende 
jaren niet alleen naar de “Smart 
Cities” gaat maar ook naar de 
“Smart Villages”. En die zijn er 
heel veel en het is moeilijk om 
vanuit die groep je stem en ge-
luid te laten horen. En dat is wat 
deze dagen hebben opgeleverd. 

Er is één gezamenlijke stem: 
“The voice of Europe”. En die  
“Voice of Europe”laten we eind 
november horen in Brussel. En 
als we praten over de funding 
voor de smart villages in veertig 
landen met nagenoeg  dezelfde 
problemen met een andere cul-
tuur en in een ander land. Bin-
nen een half uur toen dit even 
startte, zaten we op hetzelfde 
level en hebben we dezelfde 
problemen en dezelfde discus-
sies. Dat verbroedert en we za-
ten in een goede flow! Om deze 
energie vast te houden, moet 
je meer stappen gaan zetten in 
dat proces. Daar gaan we over 
nadenken. We doen dat met 
draagvlak en de bewoners.”
“Burgers geven zelf aan wat zijn 
belangrijk vinden in hun woon-
omgeving!”

“Wat mijn inziens belangrijk 
is aan de declaratie ven Ven-
horst is dat er een verbinding is 
gemaakt tussen wat er lokaal 
gebeurt en, wat er landelijk 
gebeurt en wat er op Europees 
niveau gebeurt. Dan zie je dat er 
overal  initiatieven van burgers 
zijn en dat er overal beweging 
is, maar dat ook de bestuurlijke 
context anders is. 
Niet in ieder land is hetzelfde 
mogelijk. We zijn in Nederland 
al een heel eind gevorderd zijn 
in de van onderaf invulling door 
de burgers zelf invulling wat zij 
belangrijk vinden in hun eigen 
woonomgeving. 
Duidelijk bottom-up up dus. 
In het landelijk gebied is dat 
duidelijk anders dan in de stad. 
De herbestemming van lege 
kerkgebouwen is in de stad een 

heel ander traject dan in een 
kleine kern zoals Venhorst. Die 
ervaringen, oplossingen zijn 
overdraagbaar naar andere ker-
nen in Nederland en daarbuiten. 
Ik heb zelf duidelijk verbinding 
ervaren tussen lokaal, provin-
ciaal, landelijk en Europees. Er 
was hier tijdens het ERP een 
vertegenwoordiger van binnen-
landse zaken. Die gaf duidelijk 
aan ons als vereniging binnen-
boord te willen houden.  Dit 
vanuit de geachte: Jullie hebben 
de contacten met de lokale bur-
ger over hun initiatieven. Jullie 
geven invulling aan de lokale 
democratie en wij hebben jullie 
nodig. En omgekeerd ook. En 
daar wil binnenlandse zaken in 
investeren en zij willen daar op 
beleidsniveau invulling aan gaan 
geven.”

Terugblik op het 
European Rural  Parliament

Venhorst epicentrum van Europa!!!

Van 18 tot en met 21 oktober was de kleine kern Venhorst 
met zo’n 1700 inwoners het epicentrum van Europa op het 
gebied van kleine kernen tijdens het Europees Plattelands 
Parlement. Ruim 130 vrijwilligers waren al die dagen in de 
weer om de ruim 220 gasten uit 40 landen gastvrij te ont-
vangen. Een prestatie waarop burgemeester Pierre Bos van 
de gemeente Boekel met recht mocht zeggen om trots op te 
zijn. 

Geen zoethoudertje
Terecht merkte één van de deelnemers aan het Europees 
Plattelands Parlement ook op dat “de kleine kernen hun 
Calimero-imago van zij zijn groot en ik ben klein  van zich 
hebben afgeschud!” De vertegenwoordigers van inwoners 
van de kleine kernen in Brabant en Europa gaven aan 
duidelijk gehoord te willen worden en mee te willen denken 
en werken aan het oplossen van problemen die spelen op te 
lossen en zaken die goed lopen te behouden of verder uit te 
bouwen. En om deze woorden te onderstrepen werd een en 
ander  na de praatsessies vastgelegd in “The Declaration van 
Venhorst”. En laat  dit vooral geen papieren tijger worden, 
maar een declaratie waar de inwoners, overheden en politici 
mee vooruit kunnen en vooral ook willen gaan. En ook één 
waar serieus naar gekeken en rekening mee gehouden wordt 
en niet als een zoethoudertje wordt gezien.  

Voedingsbodem
De ploeg van de voorzitter van de vereniging van kleine 
kernen Ingeborg Verschuuren heeft een prachtige klus 
volbracht en kan na afloop  tevreden terugblikken op 
het geslaagde festijn. Het organiseren van een dergelijke 
evenement is immers geen kleinigheid! En dat samen met 
de andere betrokken partijen waaronder ook de Landelijke 
Vereniging voor Kleine Kernen en de provincie met een 
duidelijk doel voor ogen. Dat de input van het Europees 
Plattelands Parlement een goede voedingsbodem mag zijn 
blijven voor lokale initiatieven voor alle landelijke gebieden en 
kleine kernen van Europa. Een proces dat voortdurend aan de 
gang is en hoort te zijn.

De redactie.

- Journaal

“We laten ons eind november in Brussel horen!”
Ingeborg Verschuuren – Voorzitter van de vereniging kleine kernen van Brabant

“Binnenlandse zaken wil investeren in Kleine Kernen”
Leidy van der Aalst – Wolken - Voorzitter landelijke vereniging voor kleine kernen

“Ik vond de dagen tijdens het 
ERP hier in Venhorst het gewel-
dig. We zijn een jaar geleden 
begonnen met de voorberei-
dingen. We waren blij dat het 
zover was en hebben er alles 
aan gedaan om het evenement 
te laten slagen en dat is volgens 
mij aardig gelukt. We houden 
ook twee gasten uit Slovenië. 
Daar hebben zo’n goed con-
tact mee opgebouwd dat  we 

het volgend jaar naar Slovenië 
gaan. We zijn uitgenodigd en 
alles wordt voor ons geregeld. 
We worden overal naar toe ge-
bracht. 
We zaten de laatste avond nog 
tot in de kleine uurtjes samen 
te babbelen. Het was echt 
fantastisch. We hebben samen 
laten zien dat we veel kunnen 
bereiken en daar ben ik heel 
trots op.”

“We gaan het volgend jaar naar Slovenië”
Vrijwilligster Jeanne Versteden



- Journaal

Officieel ging het ERP woensdag 18 
oktober dan nog niet van start maar de 
voorzitter van de vereniging van kleine 
kernen van Noord-Brabant Ingeborg Ver-
schuuren riep de ruim 200 deelnemers 
uit 44 landen aan op de komende dagen 
zeker het geluid van Europa te laten ho-
ren. 
“Wij zijn het geluid van Europa, dus laat 
je horen!”  Daarvoor zijn volgens haar 
genoeg mogelijkheden tijdens de work-
shops en ontmoetingen. 
Uiteindelijk zal dit alles worden samen-
gevat in de op te stellen Declaratie van 
Venhorst. En dit alles met de steun van 

de vele vrijwilligers uit Venhorst die te 
herkennen waren aan de groene t-shirts 
met de tekst “gastvrij Venhorst”. De 
vrijwilligers en veel andere inwoners uit 
Venhorst  waren ’s avonds  allen aanwe-
zig bij de vlaggenparade. 
Kinderen van de basisschool droegen de 
vlaggen van alle deelnemende landen en 
werden met  luid applaus  ontvangen. 
Een mooie  opmaat naar de donderdag 
waar tijdens excursies in de regio de za-
ken aan bod zouden gaan komen waar-
mee de inwoners van de diverse kleine 
kernen in Europa worstelen en waarvoor 
oplossingen gevonden kunnen worden.

“Wij zijn het geluid van Europa”

De derde dag van het ERP mag best een 
pittige dag worden genoemd. Er werd 
van de vertegenwoordigers van 150 mil-
joen inwoners van plattelandsgemeenten 
en bestuurders uit heel Europa best wat 
gevraagd tijdens  de besprekingen. Maar 
dat wist men van te voren en de deel-
nemers hadden dan ook geen moeite 
met de besproken thema’s waar plat-
telandsgemeenten en kleine kernen mee 
geconfronteerd worden. Daarbij kwamen 
zaken als economie, krimp, vergrijzing, 
zorg, onderwijs, vluchtelingen, leegko-
mend vastgoed, minder voorzieningen, 
snel internet, water en klimaat aan de 
orde.

Combi thema’s en de Peel
Bij de gesprekken werd handig gebruik 
gemaakt van de inhoudelijke thema’s die 
onderling een sterke verwantschap heb-
ben in het multifunctionele cultuurland-
schap van Venhorst en de Peel.  Op basis 
hiervan werd het programma verder 

ingekleurd vanuit verschillende perspec-
tieven en in verschillende vormen, zoals 
workshops, inleidingen, video’s, etc. 
Bijzonder was ook de tentoonstelling 
van zoetigheden en snoep uit de deelne-
mende landen.
Rode draad van de dag was toch het 
centraal staan van de eigen verantwoor-
delijkheid, het onderling vertrouwen en 
de daadkracht van lokale gemeenschap-
pen. Die verbondenheid met anderen 
– het sociaal kapitaal – is volgens de or-
ganiserende partijen de basis die mensen 
in staat stelt om adequaat te reageren op 
de veranderingen van deze tijd die fors 
ingrijpen in hun leefomgeving. Samen 
met anderen kan ook een aantrekkelijk 
perspectief worden geschapen voor vol-
gende generaties. Het platteland van Eu-
ropa toont zich in Venhorst en omgeving 
als een verzameling van broedplaatsen 
voor innovatieve veranderingsprocessen. 
Een zowel figuurlijk als letterlijk grens-
overschrijdend gebeuren.   

De tweede dag van het ERP stond onder 
het motto “Make experience become 
action” in het teken van excursies waar-
bij het geven van informatie over diverse 
projecten voorop stond. Na de officiële 
opening in MFA De Horst reden busjes 
met de deelnemers naar verschillende 
bedrijven en instellingen in de wijde 
omtrek te brengen. Een aantal vertegen-
woordigers uit onder meer IJsland, Tur-
kije, Roemenië en Bulgarije brachten een 
bezoek aan de kwekerij van Tielemans 
op Neerbroek. Hierna ging de groep 
koers naar het naast gelegen MeMo, wat 
staat voor Mensen en Mogelijkheden. 
MeMo levert dagbesteding aan mensen 
met een verstandelijke beperking. 

Kunsttentoonstelling
In verband met het ERP werd op de don-
derdag de kunsttentoonstelling Gemert 
-Bakel geopend. Niet alleen voor de 
deelnemers maar ook voor de regio de 
komende tien dagen. Mario van Dinther 
interviewde daar initiatiefneemster Lia 
Stravens die tentoonstelling vanuit Dies-
sen verhuisde naar de directe omgeving 
van golfbaan Stippelberg. Ook weer eens 
een heel andere kijk op hoe je met je lan-
delijke omgeving ook creatief om kunt 
omgaan.

Woon- en werkgemeenschap
Een  bezoek gebracht aan de woon- en 
werkgemeenschap Bronlaak in Oploo 
werd gewaardeerd. Mensen met een 
beperking en talenten delen daar het 
dagelijks leven helpen onder andere mee 
in de winkel. 
Het Boerenbondmuseum in Gemert 
mocht ook rekenen op een warme be-
langstelling vanuit de deelnemers van 
het ERP. Daarna een koffietafel met een 
kroketje. Voor sommige deelnemers een 
bijzondere ervaring om deze snack te 
eten. Kortom genoeg te zien en te bele-
ven voor de deelnemers.

Einde excursies 
Het is vijf uur in Venhorst en de deel-
nemers aan het ERP komen in groepjes 
terug van hun excursies waarvoor ze zich 
naar gelang interesse in konden schrij-
ven. 
Op het St. Josephplein zijn op dat 
moment vrijwilligers een tent aan het 
opbouwen die bestaat uit een wel heel 
grote parachute. Het decor voor de oud-
Hollandse of moeten we zeggen oud-
Brabantse spelen later op de avond. Het 
was nog lang “onrustig” en gezellig daar 
op het plein in Venhorst voordat de gast-
gezinnen weer werden opgezocht.

“Make experience become action”

“Samenwerken van groot belang”



Venhorst schittert in Europa!

Tot de afslag naar Venhorst merk ik op 19 oktober nog 
weinig van het  Europees Plattelandsparlement. Maar 
dan zie ik de vlaggen en de borden, die een erehaag 
vormen tot de plaats van bestemming. En dat doet wat 
met me. Ik voel betrokkenheid, enthousiasme en de 
kracht van deze kleine gemeenschap. Dat gevoel had 
ik al bij de ondertekening van de overeenkomst maar 
is tijdens de dagen van het ERP alleen maar groter 
geworden. Waar ik ook kom, bij de workshops, in de 
buurtwinkel, bij de ondernemersbijeenkomst, de excur-
sies, in de foyer, overal zie ik actieve inwoners die het 
ERP tot een groot succes willen maken. 

En dat is gelukt. De inwoners van Venhorst hebben 
Europa laten zien wat er kan in en door zo’n kleine 
gemeenschap en wilden dit graag delen met de deel-
nemers van het ERP. Zoiets kan alleen als er een basis 
is. En die is er in Venhorst. Vrijwilligers die op allerlei 
terreinen actief zijn en elkaar niet loslaten. 
Het was mooi om te zien hoe de schoolkinderen in 
hun herfstvakantie de deelnemers naar hun workshops 
brachten. De dames, zonder horeca ervaring, zorgden 
voor een geweldige lunch bij de ondernemersbijeen-
komst. De gildes lieten zich bij de afsluiting van hun 
beste kant zien, indrukwekkend! 
Er is door heel veel mensen ongelooflijk veel tijd en 
energie geïnvesteerd.  Venhorst heeft laten zien dan 
een ERP van onderop kan ontstaan en dat door geza-
menlijke inspanning heel veel mogelijk is. 

En natuurlijk ging het om heel belangrijke zaken en 
werden er toespraken gehouden, een manifest  en de 
Declaration van Venhorst opgesteld. Allemaal gericht 
om het belang van een vitaal platteland onder de aan-
dacht te brengen van de Europese bestuurders. 
Door de manier waarop Venhorst het ERP heeft inge-
vuld hebben de  Declaration van Venhorst en het Euro-
pees Manifest echt betekenis gekregen. Geen papieren 
tijger maar de neerslag van wat er op die dagen in 
oktober en de maanden ervoor in deze gemeenschap 
is gebeurd. Dienstbaar zijn aan zo´n groot project was 
voor deze gemeenschap vanzelfsprekend. 

Het ERP was voor iedereen een succes, deelnemers 
gingen met veel nieuwe ervaringen huiswaarts en door 
het verblijf in de gastgezinnen zijn er mooie contacten 
ontstaan. De organisatoren van het ERP: de Europese 
stuurgroep, de gemeente,  de provincie, De Vereniging 

Kleine Kernen Noord  Brabant en de Landelijke Vereni-
ging van Kleine Kernen gaan de resultaten onder de 
aandacht brengen van het Europees parlement en van 
andere provincies en dorpen. En het krijgt natuurlijk 
een vervolg. 

Dankzij de inwoners van Venhorst zijn we met z’n 
allen een mooie ervaring rijker en daar gaan we mee 
aan de slag. Dank je wel Venhorst. Jullie hebben mijn 
complimenten dik verdiend!

Leidy van der Aalst-Wolken 
Voorzitter 

Landelijke Vereniging van Kleine Kernen 

Van Venhorst naar Brussel

Tijdens het diner op vrijdagavond in Venhorst kre-
gen we de uitnodiging van Lambert van Nistelrooij 
om de Venhorst declaration aan te bieden tijdens 
de innovatie-week in Brussel. Een mogelijkheid 
voor een vervolg, daar maakten we graag gebruik 
van. Met een delegatie uit Nederland en Zweden 
kwamen we op woensdag 29 november in Brussel 
aan. Ook de gebroeders Verhelst uit Haghorst waren 
afgereisd naar Brussel om het geheel in schrift en op 
foto te kunnen vastleggen.

We hadden twee overnachtingen geregeld, zodat 
we op woensdagavond tijdens het diner met Euro-
commissaris C. Cretu de declaratie zouden kunnen 
aanbieden. Maar…ik lag ziek op bed…De anderhalf 
jaar voorbereiding eiste zijn tol, uitgerekend op de 
avond van aanbieding van de declaratie. Gelukkig 
waren twee vrijwilligers uit Venhorst (en omgeving) 
bereid om samen met “the chairman from Sweden” 
de declaratie aan te bieden. Ze hadden een kort 
gesprekje met mevr. Cretu en er was een klik…

Christine Cretu vertelde over haar jeugd in een 

klein dorpje in Roemenie, waar haar vader nog 
steeds woont. Een dorpje vergelijkbaar met Ven-
horst, de ervaringen werden samen gedeeld. Het 
bleek een warm gesprek te zijn waarbij de Eurocom-
missaris aan gaf dat er volgend jaar een bijeenkomst 
moet komen over : “een pact voor de smart vil-
lages”. Er was immers vorig jaar in Amsterdam ook 
een pact voor de smart cities afgesloten. Ze zou het 
met de commissie bespreken.

De volgende dag ging ik exemplaren van de decla-
ratie afgeven bij het Huis der Provincien in Brussel. 
Hier zit onze vertegenwoordiger uit Noord-Brabant. 
Omdat ik er zelf op woensdag niet bij kon zijn had-
den mijn vervangers het gesprek met Jop gehouden. 
De donderdag zouden alleen nog boekjes worden 
afgegeven. Wat wil het toeval: we lopen Jop meteen 
om 9.15 uur tegen het lijf en kunnen nog samen 
koffie drinken. Hij is enthousiast en vraagt om nog 
meer boekjes toe te zenden. Hij ondersteunt onze 
Commissaris in het Comité van de regio’s en in deze 
vergadering is ook aandacht gevraagd voor de smart 
villages.

De declaratie “European Rural Parliament Ven-
horst 2017” is in Brussel goed ontvangen en lijkt 
een vervolg te krijgen. In december 2017 heeft de 
steering-group (onze netwerkpartners) ook nog een 
bezoek in Brussel gepland, om het vuurtje warm te 
houden. Als Vereniging Kleine Kernen volgen we 
het proces op de voet, samen met onze partners in 
de 42 landen in Europa. Dat zijn samen veel smart 
villages bij elkaar.

Wie weet wat 2018 voor de kleine kernen in Eu-
ropa te bieden heeft. Ben benieuwd!

Ingeborg Verschuuren
Voorzitter 

Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant

Europese dorpen aan de top 

Van 18 tot 21 oktober huisde het dorpje Venhorst ruim 
veertig delegaties van dorpen uit verschillende delen 
van Europa; Venhorst was het middelpunt van het Euro-
pees platteland. Tezamen met vertegenwoordigers van 
gemeenten, provincies, Tweede Kamer en het Europees 
Parlement, vormden deze delegaties het Europees Plat-
telands Parlement.

Eens per jaar komen vertegenwoordigers van dorpen 
naar een gastland om samen het Europees Plattelands 
Parlement te vormen. Nu de eigen positie van de Euro-
pese steden voor de Europese fondsen en bij diverse EU 
programma’s vorig jaar werd vastgelegd in het ‘Pact van 
Amsterdam’ kunnen de dorpen niet achterblijven. De 
plattelandsgebieden streven naar een soortgelijke be-
handeling, waarin afspraken over de belangen van de 
betrokkenen burgers wordt vastgelegd. Gezien de plat-
telandsgebieden 70% van het Nederlandse oppervlakte 
beslaan en ze vitale functies voor de steden in stand 
houden, verdienen ze het om hun stem te laten luiden.

Dorpen hebben allen hun eigen uitdagingen die moe-
ten worden aangepakt; bijna driekwart van de platte-
landsregio’s in de EU kampt met een zeer forse krimp in 
het inwonertal. Jongeren trekken weg voor hun studie 
en blijven vervolgens in de steden voor werk. De op-
komst van het telewerken en de mogelijkheid bedrijven 
te vestigen in vrijkomende agrarische panden biedt per-
spectief voor de dorpen. Ook wordt veel verwacht van 
ontwikkelingen, zoals kleinschalige teelt en verkoop van 
duurzame regionale voedselproducten. Om deze uitda-
gingen van onderop aan te pakken verwachten de dor-
pen echter wel steun vanuit Europa: een mogelijkheid 
om hun voorstellen rechtstreeks in Brussel in te dienen. 
Een waardevol idee, nu Europa zoekt naar een andere 
relatie met haar burgers. Behalve het aanpakken van 
hun eigen problematiek, willen de dorpen ook een be-
langrijkere rol spelen in het aanpakken van de huidige 
uitdagingen waarmee Europa wordt geconfronteerd. 
Denk bijvoorbeeld aan klimaatverandering, de opmars 
van digitalisering en automatisering en de vluchtelin-
genproblematiek. 

De discussies tijdens het Europees Landelijk Parlement 
in oktober jl. hebben geleid tot de ‘Verklaring van Ven-
horst’: een oproep aan de burgers en beleidsmakers 
om de landelijke gebieden te ondersteunen en beleid 
‘rural-proof’ te maken. De focus van de verklaring ligt 
voornamelijk op infrastructuur, het aanpakken van ar-
moede, het versterken van de lokale economieën, het 
verwelkomen van nieuwe mensen in de gemeenschap 
en de landelijke gebieden aantrekkelijk te maken voor 
jeugd. Om dit mogelijk te maken stelt de verklaring een 
nieuwe vorm van lokale financiering voor, die de lande-
lijke, regionale, sociale en maritieme programma’s moet 
samenbrengen. Het idee is om deze gecombineerde 
fondsen op een gedecentraliseerde wijze in te zetten, 
via het gebruik van LEADER-groepen en andere lokale 
partners. De timing van dit voorstel komt gelegen, ge-
zien de EU druk bezig is met de herziening van de Eu-
ropese fondsen en budget. Ik heb de organisatie vervol-
gens aangeboden om de ‘Verklaring van Venhorst’ aan 
te komen bieden in Brussel. Op 29 november zal de ver-
klaring worden aangereikt aan het Europees Parlement 
tijdens de negende Europese Innovatie-week in Brussel. 
De dorpen zetten zich hiermee vanuit Brabant op de 
kaart. Top voor de dorpen, top voor de EU, top voor u.

Lambert van Nistelrooij
Europarlementariër EVP
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In navolging van de delegatie 
van de Vereniging kleine kernen 
trok op woensdag 13 decem-
ber een delegatie namens het 
European Rural Parliament (ERP- 
Europees Plattelands Parlement) 
naar Brussel. Zij werden daar in 
de gelegenheid gesteld om een 
vruchtbare dialoog te voeren 
met de kabinetten. 
Dat wil zeggen de kabinetten 
van de commissarissen van 
landbouw, regionale ontwik-
keling en digitale economie en 
maatschappij.  Dit ook met de  
zogenaamde seniorambtenaren 
van zowel het huidige Estse 

voorzitterschap als het komende 
Bulgaarse voorzitterschap.

Boodschap voor Europese 
instellingen
De delegatie bracht een ERP-
boodschap aan de Europese 
instellingen, regeringen en 
burgers van Europa, waarin de 
stem van het platteland wordt 
geuit. In de overgebrachte  
boodschap werd gepleit wordt 
voor de behoeften van de meer 
dan 200 miljoen mensen, die in 
de plattelandsgebieden van de 
regio ‘s van de Europese Unie 
wonen.

Declaratie van Venhorst
De ERP-vertegenwoordigers 
hebben ook de Venhorst-ver-
klaring en / of het erp-bericht 
bij de groep voor structurele 
dialoog, de groep voor civiele 
dialoog en de vergadering van 
het netwerk voor plattelands-
ontwikkeling onder de aandacht 
gebracht van alle betrokkenen. 
Na de woorden op papier nu in 
de toekomst ook de Europese 
daden voor het platteland. We 
zullen de ontwikkelingen op de 
voet blijven volgen en melden.

Bertrand Verhelst

Betekenisvolle inspiratie 
Een tijdje terug had ik een gesprek met een burgemeester over 
de vraag of meer opleiding en training voor gemeenteraadsleden 
nodig is. Nogal wat burgemeesters klagen over de kwaliteit van 
hun gekozen volksvertegenwoordigers. Of dat terecht is en wat 
daarvan de oorzaak is, kun je verschillend over denken. De kri-
tiek is ook niet nieuw en wordt meer geuit, vaak als raadsleden 
in de ogen van burgemeester en wethouders te kritisch zijn op 
hun plannen. De algemene teneur is dan: ze snappen het alle-
maal niet. Het punt wat door deze burgemeester werd gemaakt 
was een ander: de helft van de raadsleden zit er als stemvee. Zij 
zitten er bovendien alleen maar om specifieke belangen te verte-
genwoordigen, bijvoorbeeld omdat het raadslid ook voorzitter is 
van de voetbalclub. Zo’n raadslid heeft geen oog noch aandacht 
voor het algemeen belang van het dorp. Hij zit er alleen maar 
voor het behartigen van zijn specifieke belangen van zijn achter-
ban, zo was het verwijt. 
Terugrijdend van dat gesprek hoorde ik de radioverslaggever ver-
tellen over de moeizame formatie van een nieuw kabinet in Den 
Haag. Rutte, Buma, Pechtold en Segers wilden maar niet uit de 
eigen schuttersputjes komen. Zij willen het liefst de eigen pun-
ten overeind houden, om de eigen kiezers niet teleur te stellen. 
Bovendien: achter de gesloten deuren van het Binnenhof. Een 
manier van politiek bedrijven die we al enige tijd kennen, maar 
die niet meer past bij een samenleving waarin inwoners serieus 
genomen willen worden. 
Veel raadsleden en andere politici zijn actief in de politieke arena 
om op basis van hun verkiezingsprogramma de belangen van 
hun partij uit te voeren. Zij houden daarbij – door reacties in de 
(social) media – nauwlettend in de gaten of zij daarmee aanslui-
ten bij de opvattingen en emoties van de inwoners. Zo bezien 
zijn politici vooral wikkend en wegend bezig wat zij zullen be-
sluiten. Want het moet vooral bij de volgende verkiezingen geen 
schade opleveren. Het is geen inspirerende manier van politiek 
bedrijven die inwoners kan bekoren, laat staan verleiden. Inte-
gendeel, want steeds meer politieke partijen klagen dat zij met 
moeite nieuwe kandidaten kunnen vinden. 
Minder details en bijzaken, meer hoofdlijnen en hoofdzaken. 
Dat zou de gemeenteraad weer tot een serieuze gesprekspart-
ner maken, zo adviseren wethouders en burgemeesters in een 
recent onderzoek van Raadslid.Nu. Ik zou zeggen: het belangrijk-
ste is vermoedelijk dat raadsleden de wensen van inwoners seri-
eus nemen. Het betekent niet dat alles onverkort moet worden 
overgenomen. De raad (en ook wethouders en burgemeesters) 
kan meer betekenis geven aan de initiatieven en ideeën van in-
woners. We zien aan tal van voorbeelden dat het daaraan ont-
breekt. Inwoners die zelf ideeën hebben over wie er allemaal 
in een woonwijk mogen parkeren. Bewoners die samen nieuwe 
vormen van energievoorziening organiseren, of die zich samen 
inspannen voor een meer zorgzame samenleving. Het land 
wordt samen gemaakt. We zien dat van Nieuw Vossemeer in het 
westen tot Maashees in het oosten van de provincie. 
Het gemeentehuis is daarin niet alles bepalend. Burgemeester, 
wethouders en raadsleden kunnen zorgen voor verbinding van 
en ondersteunen initiatieven uit de samenleving. Maar zij dienen 
vooral moed en lef te hebben om vanuit algemeen belang (tegen 
ondermijning, corruptie en andere wensen van specifiek belang) 
paal en perk te stellen. Uitsluitend stemmen voor wat de eigen 
(sportieve) achterban wenselijk vindt, past daar niet bij.
Oh ja, die burgemeester was het er mee eens dat het geen kwaad 
kan om raad en raadsleden meer bewust te maken, door training 
en opleiding, juist van de rol en betekenis van het raads-werk. 

Henk Bouwmans  




