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Bewoners zetten zich met veel enthousiasme in voor hun eigen 
leefomgeving. Als doener, bestuurder of iets daar tussenin maar  
altijd op vrijwillige basis. Daarin heeft ons land een traditie.
Ook hebben we een lange traditie om dat in coöperatief verband te 
doen. Een organisatievorm die, nu de overheid veel taken overgedragen 
heeft aan de gemeenschap, aan een nieuwe opmars is begonnen. 
Voor kleine kernen niets nieuws zou je denken, want al jarenlang 
hebben dorpsbelangenorganisaties en dorpshuizen hun krachten 
gebundeld in een verenigingsstructuur zowel provinciaal als landelijk. 
De verandering zit hem in de antwoorden op maatschappelijke 
vraagstukken zoals krimp, opvang van vluchtelingen, duurzaamheid 
en de veranderende verhouding tussen burgers en overheid en de 
betrokkenheid van bewoners. 
Dankzij de verenigingsstructuur en ons grote netwerk, lukt het ons  
van onderaf en met elkaar, nieuwe vormen en andere oplossingen te 
vinden voor wat er speelt in kleine kernen. 
Het platteland heeft potentie en die moet optimaal benut worden.  
Dat blijft de opgave voor de komende jaren. 

Leidy van der Aalst
Voorzitter LVKK

De LVKK is een samenwerkingsverband van alle provinciale verenigingen 
voor kleine kernen en dorpshuizen. Zij ondersteunt via haar leden, 
met expertise op maat, ruim 4000 dorps- en dorpshuisorganisaties 
in Nederland en vele lokale burgerinitiatieven. In 2016 kreeg de LVKK 
bij de uitvoering van haar activiteitenplan 2016 ‘Actief in alledaagse 
democratie’ financiële ondersteuning van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Oranje Fonds. 

Voorwoord
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Samen sturen betekent samen veranderen

De LVKK maakte een inventarisatie van dorpsorganisaties die zichzelf bezinnen op hun 
(toekomstige) rol. 

Over het algemeen zien we een verschuiving in de rol die bewonersorganisaties vervullen: 
minder een representatieve rol (van dorp naar gemeente) en adviserende rol (van gemeente) 
naar meer een initiërende en activerende rol (zelf oplossingen bedenken en realiseren voor 
vraagstukken binnen het dorp) en een verbindende rol (van allerlei initiatieven binnen de 
gemeenschap). Dit betekent een andere opstelling als dorpsorganisatie: minder met het 
gezicht naar de gemeentelijke overheid en meer naar de eigen lokale gemeenschap.
Dit vraagt het ook andere competenties en kwaliteiten van de actieve mensen. Een aantal 
dorpsorganisaties in transitie zal begeleid worden bij hun zoektocht. De LVKK is met prof. 
dr. Tine de Moor, als hoogleraar sociale en economische geschiedenis verbonden aan de 
Universiteit Utrecht, in gesprek om het onderzoek naar de rol en functie van dorps- en 
wijkraden uit te voeren. In de begeleidingscommissie van dat onderzoeksproject zullen  
BZK en LSA (belanghebbende betreffende wijkraden) participeren. 
2016 was ook het jaar waarin de Friese Dorpentop plaatsvond en het Noordelijk Congres 
Democratic Challenge.

Verdiepingsslag overheidsparticipatie maatwerk

De Verdiepingsslag Overheidsparticipatie brengt bewoners, colleges van b&w, ambtenaren  
en raadsleden samen om lokale initiatieven, vanuit beide zijden, te versterken.

In de gemeente Doetinchem is in 2015 een pilot Overheidsparticipatie uitgevoerd. Op 
basis van deze uitkomsten zijn in 2016 de inhoud en de verschillende modules van de 
training Verdiepingsslag Overheidsparticipatie bijgesteld. Belangrijke conclusie blijft dat 
overheidsparticipatie maatwerk is. Iedere gemeente kiest voor een eigen, en dus verschillend, 
traject. Hiermee zijn ook de modules van de Verdiepingsslag iedere keer anders. Zestien 
deelnemers volgden de training die DKK Gelderland aanbood als vervolg op de eerdere 
pilot. De training wordt nu ook aan inwoners, ambtenaren, bestuurders en raadsleden van 
gemeenten aangeboden door de overige provinciale verenigingen.

Het magazine Sociaal Bestek publiceerde in december 2016 
het artikel De sociale kracht van kleine kernen. Dit ging 
ondermeer in op de verdiepingsslag en de ervaringen hiermee 
van een Doetinchemse wethouder.

Onze activiteiten in 2016
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Zorgen voor elkaar

Medio 2016 stonden er 400 zorginitiatieven op de kaart. Vier jaar geleden waren dat er 30. 
Nederland vergrijst, we worden ouder, maar zorg en faciliteiten verminderen. Zeker op het 
platteland. Veel bewoners nemen zelf het initiatief tot het regelen van zorg.

De LVKK staat mede aan de wieg van het landelijke platform ‘Nederland Zorgt Voor Elkaar’. 
We participeren in de twee werkgroepen van het platform en leveren denkkracht over de 
toekomstige invulling van o.a. de Helpdesk die initiatieven op dorpsschaal gaat ondersteunen. 
Met staatssecretaris Van Rijn gingen wij in gesprek hoe zorg kleinschalig en dicht bij de 
mensen gebracht kan worden. Samen met de LSA boden we op 18 mei een petitie aan over 
kleinschalige zorgverlening en ondersteuning van bewonersinitiatieven aan negen leden van 
de Tweede Kamer Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Contacten waren er ook 
met zorgverzekeraars en Kamerfracties.
Initiatieven in Dirkshoorn (Noord-Holland), de Veenkoloniën (Groningen/ Drenthe), 
Kloosterhaar (Overijssel) en Montfort (Limburg) werden ondersteund.

Voortvloeiend uit het project In de Kern, verscheen in 2016 de publicatie Zorgzame Dorpen. 
Deze brochure deelt de kennis vanuit verschillende zorgzame dorpen en hun initiatiefnemers.
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Thema van deze tijd: vluchtelingenopvang

Vluchtelingenopvang. Een van de thema’s van deze tijd. Een thema dat om verschillende 
redenen nogal eens stof doet opwaaien. Goede communicatie – maar wat is dat? – blijkt 
essentieel voor het goede verloop van het proces. Ook kleine kernen hebben of krijgen te 
maken met de opvang van vluchtelingen. 

Vanuit de LVKK en de provinciale verenigingen Brede Overleggroep Kleine Dorpen 
(BOKD) en de Vereniging van Kleine Kernen Noord-Brabant (VKKNB) werd in 2016 onder 
betrokkenen evaluerend onderzoek gedaan naar de communicatie rondom de komst van 
vluchtelingencentra in kleine kernen, behorend bij de gemeenten Cranendonck en Heusden 
(Noord-Brabant) en De Wolden en Aa en Hunze (Drenthe). Doel van het onderzoek was 
antwoord te krijgen op de vraag wat goede communicatie in zo’n geval is. Hiermee hopen we 
het proces in andere kleine kernen en dorpen, te versoepelen. Want dat er op het platteland 
vaak voldoende draagvlak is voor opvang aan vluchtelingen, - mits de aantallen in verhouding 
staan tot het aantal inwoners van het dorp – is een gegeven. Dat de wijze van communiceren 
doorslaggevend is of het proces slaagt of mislukt, óók! 

De resultaten zijn begin 2017 gepubliceerd.
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Het PlattelandsParlement signaleert en agendeert

Het tweejaarlijkse PlattelandsParlement toont de kracht en kwaliteit van burgerinitiatieven
en benoemt de thema’s voor de beleidsagenda’s. Deelnemers zijn bewoners, beleidsmakers 
en politici.

In 2015 vond in Zutphen het PlattelandsParlement plaats. Herbestemming van vastgoed 
en zorginitiatieven waren twee belangrijke thema’s op de agenda. In april 2016 reageerde 
minister Blok per brief op het manifest van het PlattelandsParlement. Mede naar aanleiding 
daarvan is met verschillende fracties contact en nader overleg geweest. 
De actualiteit van beide thema’s is groot en behoudt continu onze aandacht. In 2016 is in 
Gelderland, Overijssel en Drenthe onderzoek gedaan 
naar de (vele) gevallen waarbij door bewoners 
getracht wordt een nieuwe bestemming te geven aan 
leegstaand of vrijkomend vastgoed. Het gaat daarbij 
om kerken, erven, industrieel en maatschappelijk 
vastgoed. 

Op 25 februari 2016 verscheen in de Volkskrant het  
artikel ‘Wie trekt de rotte kiezen uit de regio’ van 
correspondent Mac van Dinther. Aanleiding (en in een 
apart kader vermeld) was het door de LVKK georgani-
seerde PlattelandsParlement van 14 november 2015.

Europees PlattelandsParlement in Nederland

Het platteland staat voor grote uitdagingen. De gemeenschappen leveren een belangrijke 
bijdrage aan de lokale, regionale, landelijke en Europese economie maar moeten een 
antwoord geven op de vragen van krimp, vergrijzing, zorg, leegkomend vastgoed, minder 
voorzieningen, snel internet, water en klimaat. Om deze thema’s Europa breed op de 
politieke agenda’s te krijgen, wordt iedere twee jaar het European Rural Parliament 
georganiseerd. Dit vindt in oktober 2017 plaats in Nederland.

Op 27 september 2016 zetten Staffan Nilsson, vertegenwoordiger van het European Rural 
Parliament en Leidy van der Aalst, voorzitter van de LVKK, hun handtekening onder het 
contract dat de organisatie van het European Rural Parliament 2017 in Nederland bezegelde. 
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Ruim 300 vertegenwoordigers van Europese 
plattelandsgemeenten en bestuurders zullen van 
18 tot 21 oktober 2017 deelnemen aan een 
programma met workshops, debatten en excursies. 
Het middelpunt van al deze activiteiten vormt 
Venhorst (gemeente Boekel) en omgeving. 
Aanvankelijk waren zes landen in de race om het 
evenement te organiseren. Na selectie bleven 
Estland en Nederland over. De organisatie ging 
na een bezoek in juni 2016 aan Venhorst en de 
Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant in zee met 
Nederland. 

Kennis van over de grens

De LVKK agendeert structureel actuele maatschappelijke en ruimtelijke thema’s 
‘Europabreed’ en zorgt voor kennisuitwisseling.

De LVKK was actief participant in het PlattelandsParlement van Zweden en van Schotland 
en organiseerde samen met Volonteurope de afsluitende conferentie van het project ‘Rural 
Isolation’ in Amsterdam. Naar aanleiding hiervan sprak een vertegenwoordiger van de LVKK 
op een bijeenkomst van het Europees Parlement in Brussel. Dit gebeurde op uitnodiging van 
Europarlementariër Lambert van Nistelrooij.
De LVKK organiseerde samen met Centre of Expertise Krachtige Kernen (Hogeschool Arnhem 
en Nijmegen) een internationale kennisuitwisselingsbijeenkomst in Wijchen, waaraan 
90 mensen uit Nederland, Duitsland en België deelnamen. Kennis ‘van over de grens’ met 
elkaar delen was ook het doel van de bijeenkomsten die de Vereniging Dorpshuizen en Kleine 
Kernen Gelderland en de Limburgse Vereniging van Kleine Kernen organiseerden.

De LVKK speelde een actieve rol in de implementatie van de 
uitkomst van het European Rural Parliament in Schärding 
(2015). Enkele onderdelen van het Manifest zijn geadopteerd 
door Nederland en worden voorgelegd aan deelnemers aan 
het Plattelands Parlement, begin 2017.

In de regionale media werd 
de komst van het Europees 
PlattelandsParlement 
meermaals besproken. 
Ondermeer in het Brabants 
Dagblad van 27 september.
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Dorpsvernieuwingsprijs stimuleert eigen initiatief

De Dorpsvernieuwingsprijs is een extra stimulans voor bewoners om zelf initiatieven te 
nemen die bijdragen aan de leefbaarheid van hun kern. Dit biedt inspiratie aan andere 
inwoners van dorpen en kleine kernen. 

In 2015 won Hoonhorst de Dorpsvernieuwingsprijs. In het verslagjaar eindigde het Overijsselse 
dorp als tweede tijdens de Europese Dorpsvernieuwingsprijs die in Tihany, Hongarije werd 
uitgereikt. Eindigend in de hoogste categorie prijswinnaars, werd Hoonhorst met slechts een 
klein verschil verslagen door Fliess, Oostenrijk. Twee bestuursleden van de LVKK waren bij 
de prijsuitreiking. Namens de LVKK was Hans Verheijen (burgemeester van Wijchen en ex-
voorzitter van de LVKK) actief als jurylid voor de Europese prijs.

In juli 2016 verscheen in De Stentor een artikel over de besteding van het geldbedrag dat Hoonhorst won: 

de productie van een brood, gemaakt met lokaal geteeld graan. 

Kracht afzonderlijke dorpen delen

Kennis, ervaring, creativiteit en originaliteit: de kracht die ieder afzonderlijke dorp heeft, 
delen we via publicaties, themabijeenkomsten, deelname aan het Netwerk Duurzame 
Dorpen, het samenwerkingsverband Dorpshuizen.nl en een landelijke digitale Vraagbaak 
voor dorpshuisvrijwilligers en –bestuursleden.

In 2016 is de Vraagbaak (een kennissite voor dorpshuisvrijwilligers) geactualiseerd.
Met betrekking tot de thema’s ‘Verduurzaming van het Dorpshuis’, ‘Dorpshuis en de Wmo-
scan’ en het ‘Dorpsaccommodatieplan’ zijn pilots uitgevoerd. Gedurende de pilots werden 
de eerder ontwikkelde methodieken verfijnd. Tijdens thema- en verdiepingsbijeenkomsten 
is veel praktische kennis en ervaring gedeeld door de specialisten dorps- en gemeenschaps-
accommodaties.

De LVKK bracht vervolgens onder de titel ‘Gebouw van Betekenis’ drie brochures uit die 
bewoners verder helpen bij de inzet, mogelijkheden en verduurzaming van het dorpshuis: 
het Dorpshuis en de Wmo; Duurzame Dorpen en het Dorpsaccommodatieplan. Daarnaast 
werden twee brochures gepubliceerd met tips voor dorpsinitiatieven op het terrein van zorg 
en van duurzaamheid: ‘Zorgzame Dorpen’ en ‘Duurzame Dorpen’. 
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In vele provincies organiseerden de provinciale verenigingen voor kleine kernen 
bijeenkomsten waarop kennis en kunde en ervaring werd gedeeld: o.a. op de Drentse 
Dorpendag; de Friese Dorpentop; het 40-jarig jubileum en symposium van de Overijsselse 
Vereniging van Kleine Kernen en tijdens het vervoerssymposium op 16 december in Limburg.
Voor de provinciale coördinatoren werden vier verdiepingsbijeenkomsten Dorpsorganisaties en 
vier verdiepingsbijeenkomsten Dorpshuizen/Gemeenschapsaccommodaties georganiseerd.
Op deze bijeenkomsten stond altijd een inhoudelijk thema in relatie tot het Activiteitenplan 
centraal, zoals het Dorpsaccommodatieplan: hoe bepaal je samen met bewoners wat voor 
ontmoetingspunt het dorp echt nodig heeft; inventariseer je bestaand en/of leegstaand 
maatschappelijk vastgoed; hoe bepaal je welk vastgoed het best voldoet aan de wensen 
en hoe ga je samen met gemeentelijke overheid dit proces binnen het dorp aan. Een ander 
thema was de veranderende rol van dorpsorganisaties. Hoe ervaren we de verandering; hoe 
gaan verschillende dorpsorganisaties daar mee om; welke goede vernieuwende voorbeelden 
zien we en wat leren we hieruit, waren vragen die we bespraken. Ook was er aandacht voor 
crowdfunding als mogelijkheid voor plaatselijke organisaties om middelen te vergaren voor 
initiatieven en projecten in het dorp.

Vanuit alle provincies zijn dorpen- en bewonersinitiatieven ingevoerd in het Netwerk 
Duurzame Dorpen. In het verslagjaar steeg het aantal aangesloten dorpen van 167 naar 283!

Beheer en versterking rol dorpshuis

Onder de titel ‘Gebouw van Betekenis’ werden door het hele land (gecoördineerd door de 
LVKK) pilots uitgevoerd met betrekking tot gemeenschapsaccommodaties. Hierbij ging 

Naar aanleiding van de Drentse Dorpendag 
publiceerde de NRC een rapportage over het 
Drentse dorp Vledderveen. Het werd het begin 
van een serie waarin op 14 januari 2017 ook 
Elsendorp in de Peel werd belicht.
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het om pilots op drie inhoudelijke terreinen: Dorpsaccommodatiebeleid; Wmo-scan en 
Duurzaamheid. Daarnaast valt onder het project ‘Gebouw van Betekenis’ alle praktische 
informatie die we ter beschikking stellen aan alle vrijwilligers en vrijwillige bestuurders van 
gemeenschapsaccommodaties via de ‘Vraagbaak’ op de website www.dorpshuizen.nl . Deze 
wordt gezamenlijk actueel gehouden en voorziet in een grote behoefte met meer dan 2000 
views per maand en veel respons. Ook werken we rond de dorpshuisproblematiek samen met 
grote organisaties als NOV en NOC*NSF waar het gaat om regelgeving in deze accommodaties: 
dit betreft bijv. de terreinen van Energiebelasting; Uitvoeringsrechten muziek via Sena en 
Buma en de regels vanuit de Horecawet.

Het platteland heeft potentie

Het platteland heeft potentie en is een bron van economische innovatie. Bijna de helft van 
de Nederlandse start-ups is er gevestigd en dit aantal kan nog groeien. Voorwaarde hiervoor 
is dat de internetverbinding snel verbetert.

Door het hele land zijn vele initiatieven rond snel internet geïnventariseerd; deels door 
de Rijksuniversiteit Groningen. Inhoudelijk verschillen de aanpak en de uitgangspunten 
(eigendom van het netwerk; dekkingsgraad) heel sterk. 
Uit onderzoek blijkt dat de kloof tussen stad en platteland groter wordt. Tegelijkertijd 
heeft het platteland potentie. Om krimp en vergrijzing tegen te gaan; het economisch en 
leefbaarheidsperspectief – de potentie is er – te waarborgen, moet snel internet ook op het 
platteland beschikbaar zijn. Het CIF ontpopt zich tot een belangrijke medefinancier. 
Verschillende provinciale verenigingen hebben op hun kennis- en inspiratiedagen aandacht 
geschonken aan dit thema. 

De LVKK verbindt initiatieven en faciliteert kennisdeling.
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Bestuur 

Op 31 december 2016

Dagelijks Bestuur
Leidy van der Aalst, voorzitter 
Tinie te Dorsthorst, vicevoorzitter
Geert Hoogeboom, secretaris
Jan Boer, penningmeester
Hubert Mackus
Ingeborg Verschuuren

Algemeen Bestuur
Behalve bovengenoemden ook nog:
Roelof Bos (Doarpswurk)
Rudi Slager (Groninger Dorpen)
Jofien Brink (BOKD)
Ruud de Jong (OVKK)
Niko Wiendels (DKKGelderland)
Rens Cappon (VKKNH)
Ries Jansen (ZHVKK)
Wim van Tatenhove (ZVKK)
Bert van Kesteren (VKKNB)
Ben van Essen (VKKL) 

Leden

Aangesloten provinciale verenigingen 

Groninger Dorpen www.groningerdorpen.nl
Doarpswurk Fryslân www.doarpswurk.nl
Brede Overleggroep Kleine Dorpen Drenthe www.bokd.nl
Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen www.ovkk.nl
Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland www.dkkgelderland.nl
Dorpswerk Noord-Holland www.dorpswerknh.nl
Zuid-Hollandse Vereniging van Kleine Kernen www.zhvkk.nl
Zeeuwse Vereniging van Kleinen Kernen www.zvkk.nl
Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant www.vkknoordbrabant.nl
Vereniging Kleine Kernen Limburg www.vkkl.nl

Bijlage

Bijlage



Netwerkpartners

De Nederlandsche Bank
De LVKK is partner bij onderzoek naar bereikbaarheid en toegankelijkheid van financiële voor-
zieningen. 

European Rural Communities Association
De LVKK is lid van ERCA waarin zusterorganisaties uit Europa samenwerken, o.a. in kennis-
deling en de organisatie van het Europees PlattelandsParlement (European Rural Parliament). 

Hogeschool Arnhem Nijmegen
De LVKK werkt samen met de HAN op het gebied van internationale samenwerking. Hierbij 
organiseren we uitwisseling op dorpsniveau en uitwisseling van kennis, ervaring en organisatie 
op landelijk niveau met Duitsland en België. De HAN neemt deel aan de jury van de Dorps-
vernieuwingsprijs. 

KNHM
Samenwerking is er vooral op provinciaal niveau bij de organisatie van provinciale evenemen-
ten als Inspiratiedagen en PlattelandsParlement en op gemeentelijk niveau bij projecten.

Leader Nederland
Onderdeel van het Plattelands Ontwikkelings Programma (POP3) van de Europese Unie. 
Verschillende projecten uit leader richten zich op leefbaarheid van het platteland. 

Learn for Life
Samenwerkingspartner op het gebied van ‘een leven lang leren’, vanuit het perspectief van het 
Europese beleid op dit thema. 

Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners
Onze zusterorganisatie in het stedelijk gebied. Inhoudelijk werken we samen rond bijvoor-
beeld Right to Challenge of het beheer van gemeenschapsvoorzieningen. 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Overlegpartner en partner bij thema’s als vernieuwing van democratie; versterking van demo-
cratie van onderop; lid jury Dorpsvernieuwingsprijs.  

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Gesprekspartner en direct belanghebbende bij de initiatieven op het gebied van zorg en wel-
zijn en gesprekspartner van het initiatievennetwerk ‘Nederland Zorgt Voor Elkaar’. 

Movisie
Partner in kennisdeling. 

Bijlage



Nederland Zorgt Voor Elkaar
Hèt platform voor initiatieven op gebied van zorg en welzijn. Vele initiatieven ondersteunen 
elkaar en formuleren verlangens naar beleidsmakers, zorgverzekeraars, zorgaanbieders. 

Netwerk Platteland
Partner in kennisdeling.  

Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk  
De LVKK is lid van de NOV en participeert in werkgroepen over wet- en regelgeving rond vrij-
willigerswerk. 

Post.nl
De LVKK is sparringpartner als het gaat om beleidsvoornemens die het platteland raken. 

Regiobank
Wij participeren in de ‘Raad van Advies Leefbaarheid’ van de Regiobank waarin ontwikkelingen 
op het gebied van leefbaarheid van de kleine kernen worden besproken en geanalyseerd. 

Universiteit Utrecht
Voor het onderzoek naar de rol en functie van dorps- en wijkraden voeren  Tine de Moor en 
Charlotte Witte van de UU onderzoek uit in opdracht van en in samenwerking met de LVKK. 

Volonteurope
Europese organisatie voor Vrijwilligerswerk, Sociale Rechtvaardigheid en Actief Burgerschap 
waar de LVKK (samen met 49 organisaties uit 20 landen) lid van is. Hierin participeert ook 
Humanitas, dat een lid van het bestuur levert. De LVKK  participeerden in het project ‘Rural 
Isolation’.   

Wageningen University and Research
Contacten gericht op onderzoek naar burgerinitiatieven. 

Waterschapshuis
Namens provinciale verenigingen voor kleine kernen participeren enkele 
personen in besturen van een Waterschap.  

Colofon   maart 2017  
 

LVKK  Dr. Nassaulaan 3a, 9401 HJ Assen  info@lvkk.nl  www.lvkk.nl     
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