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Een blik vooruit

Duurzaamheid, energietransitie, stikstofproblemen, omgevingsvisie, mobiliteit en vooral niet 
te vergeten zorg en vergrijzing. Thema’s waar we ons, vanuit de betrokkenheid bij de belangen 
van de inwoners op het platteland en het landelijk gebied, de komende jaren weer voor gaan 
inzetten. Met als belangrijkste doel dat inwoners zelf de regie kunnen voeren bij het behouden 
en verbeteren van de leefbaarheid in hun eigen omgeving. 
In naar schatting 3000 kleine kernen zijn tienduizenden bewoners op heel veel manieren ac-
tief. In dorpsbelangenorganisaties, dorpshuizen, zorg- en energiecoöperaties, maar ook losse 
bewonersgroepen die zich inzetten voor veiligheid, ontmoetingsplekken, speelgelegenheid en 
groenbehoud. 
Door de ondersteuning van de provinciale organisaties voor kleine kernen en dorpshuizen, die 
samen het landelijke netwerk LVKK vormen, wordt kennis gedeeld, inspiratie opgedaan en wor-
den gezamenlijke thema’s en knelpunten onder de aandacht gebracht van lokale, provinciale, 
landelijke en Europese overheden. De Dorpsvernieuwingsprijs en het PlattelandsParlement zijn 
daar mooie voorbeelden van.
Dit alles is alleen mogelijk door de vele vrijwilligers, die op alle niveaus in besturen en uitvoe-
ring, hun kwaliteiten en tijd inzetten. Maar ook vrijwilligerswerk moet worden gefaciliteerd. 
Actieve samenwerking en een financiële bijdrage van de overheid blijft daarom onmisbaar.
Ook in de komende beleidsperiode zullen we de kracht van de kleine kernen weer laten zien. 
Inspelend op de actuele ontwikkelingen en altijd vanuit het initiatief en de regie van bewoners!

Leidy van der Aalst-Wolken  
Voorzitter Landelijke Vereniging van Kleine Kernen 

Januari 2020
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Visie en 
missie

Waarom deze Landelijke Vrijwilligersorganisatie?
Wij geloven in een beter, leefbaar Nederland met een vitaal platteland. Een Nederland waar 
de bewoners zelf bepalen wat belangrijk is voor de leefbaarheid in hun dorp/ regio. Waar be-
woners zelf verantwoordelijkheid nemen voor de leefbaarheid en daartoe alle ruimte krijgen. 
Waar bewoners, samen met andere bewoners, ondernemers, instellingen en overheden wer-
ken aan een vitale toekomst voor het landelijk gebied.

Wat doet de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen?
Wij ondersteunen in 3000 dorpen in totaal zo’n 4000 dorps- en dorpshuisorganisaties en vele 
spontane bewonersinitiatieven. De vrijwilligers die zich inzetten voor hun dorp; die voorzienin-
gen realiseren en activiteiten organiseren vinden in ons netwerk de ondersteuning die ze nodig 
hebben. Wij zijn er om bewoners te ondersteunen bij het realiseren van de door hen gewenste 
situatie. We brengen ervaring en kennis bij elkaar; organiseren ontmoeting van groepen actie-
ve bewoners; verwijzen naar ervaringen elders en signaleren ontwikkelingen en zetten ontwik-
kelingen in gang. Wij zijn een belangrijke informatiebron voor actieve bewoners, ondernemers 
en overheden

Hoe doen we dat?
Op verschillende niveaus is er de ondersteuning van de dorpsinitiatieven. De primaire onder-
steuning vindt plaats door de vrijwilligers en enkele beroepskrachten van de Provinciale Ver-
enigingen. Op landelijk niveau komen vrijwillige bestuurders èn de beroepskrachten bijeen om 
ontwikkelingen te duiden; landelijke projecten op te zetten; signalen door te geven aan lande-
lijke beleidsmakers bij overheden en bedrijven en instellingen. Bij de Landelijke Vereniging is 
één beroepskracht werkzaam.
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We hebben een groot deel van de doelen bereikt die we ons in het beleidsplan 2016-2019 
tot taak gesteld hadden. 

  Landelijk hebben we een stevige positie verworven bij overheden en instellingen en we 
hebben ons netwerk voor afstemming en samenwerking fors uitgebreid. 

  De rijksoverheid heeft gehoor gegeven aan een aantal van onze voorstellen op het gebied 
van (vermindering van) wet- en regelgeving.

  Er is een bestendige band gerealiseerd met diverse onderwijs-, kennis- en onderzoeksin-
stituten die eerdere onderzoeken voor ons hebben uitgevoerd.

  We hebben gezorgd voor een ruim assortiment overdraagbaar materiaal, zowel voor 
dorpshuizen als voor dorpsorganisaties en burgerinitiatieven. 

  De samenwerking met partners in Europa is verstevigd. 

  We hebben met succes ons steentje bijgedragen aan tal van maatschappelijke projecten.

  De ontwikkeling van lokale en provinciale organisaties heeft de nodige aandacht gehad, 
maar is nog niet uitgekristalliseerd. Met lokale organisaties werken we hier, ook de ko-
mende tijd, hard aan. De basis hiervoor is het onderzoek van de Universiteit Utrecht over 
de toekomst van bewonersoverlegorganisaties, met als uitwerking het Kleine Kernen-
spel. De positie van de provinciale verenigingen vraagt nog stevige aandacht en creativi-
teit, vooral vanwege de veranderende taken van de provincie.

 

Terugblik
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2. Omgevingsanalyse 

2.1. De wereld waarin we ons bewegen

We zien en ervaren een maatschappij die in rap tempo aan het veranderen is. Er zijn tal van 
grote thema’s aan de orde, zoals klimaatverandering en duurzaamheid, de druk op stedelijke 
gebieden enerzijds en krimp in een aantal plattelandsgebieden anderzijds.
Actueel daarbij zijn schaalvergroting en bedrijfswijziging in de agrarische sector, veranderende 
mobiliteit en ontwikkeling van technologie.
Eveneens zijn er maatschappelijke ontwikkelingen zoals nieuwe woon- en samenlevingsvor-
men, onder meer door de komst van inwoners uit andere culturen. Bewoners hebben een bre-
dere actieradius door toegenomen mobiliteit, tegelijkertijd zien we dat ook eenzaamheid meer 
voorkomt. Het behoud van basisvoorzieningen is een belangrijk streven voor een leefbare om-
geving. 
Voorts is een andere positionering van de burger aan de orde in relatie tot de overheid en het 
groeiende beroep dat de overheid doet op de maatschappelijke draagkracht van de burger. 

Hier liggen voor bewoners van dorpen kansen om op in te spelen als dergelijke zaken zich con-
creet aandienen. Nog beter is het dat men zich bewust is van de ontwikkelingen op maatschap-
pelijk, economisch, technologisch en ruimtelijk vlak en daar bijtijds op kan anticiperen.

2.2. Zorg om elkaar en voor de omgeving

Bovengenoemde thema’s zullen per dorp anders zijn en vragen dan ook telkens om een ei-
gen aanpak. Ook is er per provincie differentiatie. Wel is er een sprake van één grote gemene 
deler: er is een enorme levend gebleven traditie in niet-stedelijke gebieden van wat ‘Noaber-
schap’ wordt genoemd: de zorg om elkaar. Deze heeft zich, zeker de laatste tien jaar, in toe-

nemende mate ontwikkeld en ver-
breed van sociaal gerichte zorg tot 
het met elkaar zorgen voor een fijne 
leefomgeving. De tweejaarlijkse lan-
delijke Dorpsvernieuwingsprijs laat 
het spectrum van initiatieven op dit 
vlak zien. Mensen in kleine kernen en 
dorpen nemen verantwoordelijkheid 
voor hun omgeving. Zij kunnen dit 
echter niet alleen.

Ontvangst delegatie BZK
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3.1. Veranderende rol en positie dorpsorganisaties en provinciale organisaties 

Tot voor kort namen lokaal de dorpsorganisaties het voortouw bij de aanpak van problemen 
en ontwikkelingen. Zij kregen daarbij hulp en ondersteuning van provinciale verenigingen, ie-
der met eigen kleur en aandacht voor de eigen provinciale problematiek. Zij functioneren als 
verbinder tussen initiatiefnemers, overheid en samenwerkingspartners, als organisaties die 
kennis en ondersteuning leveren bij projecten en procesbegeleiding. Gezamenlijk vormen de 
provinciale verenigingen de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen. Deze signaleert, agen-
deert en inspireert bijvoorbeeld door het organiseren van Dorpsvernieuwingsprijs, het Platte-
landsParlement en onderzoek; deelt informatie door bijeenkomsten, publicaties op papier en 
online, en is schakel naar de landelijke overheid en landelijke en Europese kennis- en samen-
werkingspartners.

In deze keten hebben zich met name op lokaal en provinciaal ontwikkelingen voorgedaan  die 
om verandering vragen. Lokaal komen steeds meer nieuwe initiatieven op zonder binding met 
bestaande structuren. Dit betekent dat de dorpsorganisatie op zoek moet naar een nieuwe rol 
en haar legitimatie (opnieuw) moet veiligstellen. De zelfbewuste bewoner heeft incidenteel 
ondersteuning nodig; wil tools en ervaring krijgen en soms delen. En kijkt ook kritisch waar hij 
de beste ondersteuning krijgt.
En ook de gemeente verandert. Zij zoekt naar een nieuwe relatie met de (actieve) burger en 
werkt steeds vaker met contactfunctionarissen per gebied of per thema, waardoor de relatie 
met de dorpsorganisatie wijzigt.
Op provinciaal niveau is de kerntaak ‘sociaal’ geschrapt en blijft er hooguit een taak op het ter-
rein van ‘leefbaarheid’. Dat leidt bij sommige provincies tot het besluit om provinciale vereni-
gingen c.q. provinciale ondersteuning niet langer te financieren, terwijl vele onderwerpen zoals 
bereikbaarheid van voorzieningen, Omgevingswet, plannen zoals ‘Nederland van het Gas’ juist 
wel om sterke ondersteuning van initiatieven van onderop vragen. Deze ontwikkeling noopt de 
provinciale verenigingen om zich te heroriënteren op hun rol en positie.

3.2. Inspelen op deze veranderingen

Afgelopen jaar hebben we, in samenwerking met de Universiteit van Utrecht, onderzoek 
gedaan naar de veranderende rol en positie van dorpsorganisaties. De uitkomst daarvan is 
vastgelegd in het rapport ‘De functies van bewonersoverlegorganisaties in een veranderende 
samenleving’. Met de dorpsorganisaties wordt door middel van het op basis van dit rapport 
gemaakte ‘Kleine Kernen Spel’ actief nagegaan welke rol en functie een dorpsorganisatie in de 
toekomst het beste past. Dat kan per situatie verschillen.

Provinciale organisaties zoeken in samenspraak met hun provincies naar nieuwe eigentijdse 
vormen van bovenlokale ondersteuning. Dat kan door samenvoeging van Verenigingen van 
Kleine Kernen en Verenigingen van Dorpshuizen, maar ook door veel bredere allianties te sme-
den: met zorg, met energie en duurzaamheid onder meer. Ook kan de provinciale organisatie 

3.  Toekomst van de dorpenbeweging -  
uitdagingen voor de organisatie
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de ‘boodschapper’ zijn van de wensen en problemen van de bewoners(organisaties) naar ge-
meenten en provincies.
De positionering van de provinciale organisaties vraagt de komende jaren nog de nodige aan-
dacht. Samenwerking binnen de landelijke organisatie is daarbij van groot belang.
De landelijke organisatie kan inhoudelijk en financieel meerwaarde genereren voor de pro-
vinciale organisaties en dorpsorganisaties en vervult een belangrijke verbindende rol tussen 
provinciale organisaties. Zij is een onmisbare gespreks- en uitvoeringspartner van de landelijke 
overheid en signaleert samen met de provinciale organisaties trends; zij communiceert die zo-
wel naar de dorpsorganisaties als naar landelijke partners.

3.3. Veranderen vanuit kracht

We zijn ervan overtuigd dat we deze veranderingen kunnen bewerkstelligen als we verder bou-
wen aan onze sterke kanten. We vormen met elkaar ‘de Dorpenbeweging Nederland’: een ver-
binding van 4000 dorps- en dorpshuisorganisaties, die in de haarvaten van de samenleving zit 
en landelijk een fantastisch netwerk vormt met de volgende kenmerken.

Onze organisatie

  Gaat uit van de kracht van bewoners en van het initiatief dat zij nemen om zaken concreet 
aan te pakken en te verbeteren. We zijn een unieke organisatie die van onderop wordt 
gevoed en tegelijkertijd initiatieven van onderop ondersteunt.

  Kan beschikken over een gigantische hoeveelheid kennis en ervaring uit het netwerk. 
Deze kennis en ervaring stellen we beschikbaar voor alle belangstellenden en voor nieu-
we initiatieven.

  Publiceert (digitale)handboeken, brochures en artikelen waar andere initiatieven door 
worden geïnspireerd en hun kennis uit halen.

  Functioneert als een netwerk dat voor het grootste gedeelte gedragen wordt door vrijwil-
ligers, onze bestuurders en alle actieve bewoners in de dorpsgemeenschappen. 

  Probeert door samenwerking en partnerschap met overheden en marktpartijen de vitali-
teit van het platteland te verbeteren.

  Signaleert bij provinciale en landelijke overheid ontwikkelingen en trends en geeft daar-
mee aanzetten voor beleid.

LVKK: bereik van 2 tot 4 miljoen bewoners

Bij de provinciale lidorganisaties van de LVKK zijn 4000 dorpsorganisaties en dorpshui-
zen aangesloten. Gemiddeld zijn daar 10 bestuursleden/vrijwilligers actief. We bereiken 
via een directe lijn dus 40.000 actieve bewoners. Iedere lokale organisatie kent op haar 
beurt weer vele deelnemers en vrijwilligers. Uitgaande van 50 tot 100 deelnemers per lo-
kale organisatie heeft de LVKK een indirect bereik van 2 miljoen tot 4 miljoen bewoners. 
We zitten daarmee in de haarvaten van de samenleving en zijn in staat om snel in te spe-
len op nieuwe ontwikkelingen en deze te signaleren op landelijk niveau. 

9
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3.4. Uitwerking in deelplannen per provincie

Alle provinciale organisaties geven op basis van deze gezamenlijke uitgangspunten en overwe-
gingen een eigen invulling aan hun toekomstige rollen, taken en activiteiten. 
Zij formuleren wat hun actieve, positieve stappen zijn die ze de komende tijd zetten om hun 
positie naar overheden, instellingen en bedrijven sterker te maken. Zij geven aan met welke 
overheden, bedrijven en andere organisaties zij willen samenwerken en wat ze van en met hen 
willen. Voorts geven zij aan hoe hun organisatie er in 2023 uit ziet en welke stappen ze daarvoor 
zetten.

Op landelijk niveau zullen we verdere invulling geven aan de vraag hoe we ervoor zorgen dat de 
kennis van de provinciale organisaties beschikbaar is voor elkaar en de dorpsgemeenschappen 
in het hele land. En hoe we de kennis die bij de dorpsgemeenschappen aanwezig is, opbouwen 
tot een thematisch netwerk. Er ligt een stevig begin met de vraagbaak dorpshuizen en het net-
werk Duurzame Dorpen. Ook zullen we op landelijk niveau onze contacten verder uitbouwen, 
met name met VNG en IPO.

3.5. Samenwerking met andere organisaties

Wij vormen een omvangrijke netwerkorganisatie door het hele land heen, die vrijwel geheel uit 
vrijwilligers bestaat. Op het landelijke bureau en op de provinciale bureaus is een klein aantal 
beroepskrachten werkzaam. Dat noopt tot samenwerking en contact op vele fronten om onze 
ideeën en wensen gerealiseerd te krijgen:
• onderhouden van contact met overheden en politici om signalen af te geven en beleid te be-
invloeden;
• samenwerken met kennis- en onderzoeksinstituten om inzicht te krijgen in maatschappelijke 
ontwikkelingen, 
• vragen aan diverse uitvoerende organisaties om gestalte te geven aan wensen en ideeën van 
bewoners. We zitten daartoe aan tafel bij vele instellingen om de stem van de bewoners te 
laten horen over voorzieningen die de leefbaarheid bevorderen.
• in toenemende mate samenwerken in Europees verband in het kader van burgerinitiatief.

Ook sluiten we steeds meer partnerschap-
pen met organisaties die, soms vanuit een 
ander perspectief, werken aan het vorm-
geven van de actieve participatiesamenle-
ving: wij vanuit de invalshoek leefbaarheid, 
anderen vanuit educatie, zorg, duurzaam-
heid etc.
In de bijlage is een opsomming opgeno-
men van de samenwerkingspartners op 
landelijk niveau.

 

Toelichting op beleidsplannen 
LVKK aan delegatie BZK door 
Leidy van der Aalst
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4. Ambities 2020-2023

De centrale aspecten in het Ambitieplan 2020-2023 zijn:
  Democratische Vernieuwing
  Participatie
  Kennisdeling en enthousiasmering

Democratische vernieuwing en ook participatie zijn belangrijke aspecten waar het gaat om de 
rol van bewonersinitiatieven en hun relatie met gemeentelijke overheid en andere partners. De 
invoering van de Omgevingswet is een grote uitdaging voor bewoners èn gemeenten.
De energietransitie kan alleen slagen met draagvlak bij en participatie van vele inwoners van 
de dorpen.

De aspecten kennisdeling en enthousiasmering krijgen onder meer vorm via de website van 
de LVKK (www.lvkk.nl); via de website Dorpshuizen.nl met daarop de Vraagbaak met allerlei 
informatie voor dorpshuisbestuurders en -vrijwilligers; via sociale media zoals Facebook en 
Twitter, via uitwisseling in het Coördinatorenoverleg en themabijeenkomsten; publicaties; de 
Dorpsvernieuwingsprijs en het PlattelandsParlement.

De belangrijkste uitdagingen waar de LVKK en haar provinciale verenigingen de komende jaren 
aan gaan werken zijn:

1. Omgevingswet
De invoering van de Omgevingswet vraagt om concrete input van bewoners. Wij ondersteu-
nen bewoners bij het formuleren van die inhoudelijke input. Daarnaast vraagt het om nieuwe 
processen waar bewoners èn gemeentelijke overheid hun rol in moeten vinden. Wij ondersteu-
nen bewoners daarbij en gaan de afstemming over de processen samen met de gemeentelijke 
overheden vorm geven.
We entameren workshops waar bewoners, ambtenaren en gemeenteraadsleden samen hun 
onderscheiden rol en verantwoordelijkheden bepalen.
Door het opstellen van integrale dorpsvisies wordt inhoudelijke input gegenereerd voor de 
omgevingsvisies.

2. Duurzaamheid en energietransitie
Verduurzaming van het dorp is een belangrijke uitdaging; in vele dorpen zijn al initiatieven voor 
duurzaamheid genomen. Van repaircafé tot dorpsmoestuin tot eigen gezamenlijke energieop-
wekking. De energietransitie slaagt alleen als nut en noodzaak wordt ingezien en als bewoners 
er ook direct voordeel van hebben. We steunen initiatieven en bevorderen dat de opbrengst 
in het eigen dorp geïnvesteerd wordt en dat gewonnen energie het landelijke net op kan. We 
wijzen initiatieven op ondersteuning door andere organisaties en verbinden hen aan experts 
en andere initiatieven die hen voor gingen. 
Van belang is te onderkennen dat stad en dorp meer op elkaar betrokken worden bij het rea-
liseren van nieuwe vormen van energiewinning. Zo zullen windmolenparken en grootschalige 
zonnepanelenvelden vaker een plaats krijgen in het buitengebied. Samenwerking tussen dorp- 
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en wijkorganisaties is van belang om tot evenwichtige en gedeelde oplossingen te komen. 
Samen met de LSA zullen we de rol en positie van deze organisaties onderzoeken, op elkaar 
afstemmen en verder vormgeven. 
We zullen via deze weg een inbreng leveren aan het Nationaal Programma Regionale Ener-
giestrategie (RES).

3. Herbestemming van kerken; agrarisch vastgoed en maatschappelijk vastgoed
Veel dorpen zien zich geconfronteerd met leegstaande beeldbepalende gebouwen als de kerk; 
een boerderij; melkfabriek; basisschool; verzorgingshuis etc. De komende jaren zal die tendens 
versterkt voortgang vinden. Bewoners willen de gebouwen een nieuw leven geven en verloe-
dering tegengaan.
Wij ondersteunen dorpen bij de aanpak van een dorpsaccommodatiebeleid waarin mogelijk-
heden worden bestudeerd en ontworpen om gebouwen een zinvolle (her)bestemming te ge-
ven (en soms ook af te breken).

4. Dorpsvisies
We zien dat een gedragen, integrale dorpsvisie belangrijk is als leidraad voor toekomstige 
ontwikkeling en vitaliteit van het dorp. Zowel inhoudelijk als voor het proces tussen dorps-
bewoners, is een dorpsvisie van onschatbare waarde. Bij het werken aan dorpsvisies komen 
de economische vitaliteit; de energietransitie; de leefbaarheid; herbestemming; mobiliteit en 
bereikbaarheid, vergrijzing onder meer aan de orde.
We ondersteunen het maken van integrale dorpsvisies en het bevorderen van een goede input 
voor de omgevingsvisie. 

5. Organisatie van bewoners: doel en organisatievorm
De rol en functie van de bewonersorganisatie is aan het veranderen. Van spreekbuis van het 
dorp naar het steeds meer activeren en verbindingen leggen. Bijvoorbeeld tussen verschillende 
groepen actieve bewoners onderling, en ook met partners en gemeente. De bewonersorgani-
satie faciliteert de communicatie tussen bewoners en de communicatie met de gemeente.
Belangrijk hierbij is de functie van de ‘dorpsondersteuner’. Deze kan gepositioneerd worden bij 
de dorpsorganisatie of bij de gemeente. Afhankelijk daarvan wordt de functie anders ingevuld. 
We zien dat dit ook de komende jaren vraagt om ondersteuning bij het zoeken naar de gewens-
te rol èn bij het experimenteren met andere organisatievormen zoals de dorpscoöperatie en de 
omnivereniging.
Ook digitale participatietools zijn daarbij van belang.
In dat kader is het van belang om het ‘right to challenge’, waarvoor het kabinet ruimte wil 
creëren, een adequate Nederlandse invulling te geven. Veel burgerinitiatieven geven namelijk 
al gestalte aan dit uit Engeland overgenomen begrip. We willen aan de voornemens van het 
Kabinet een zodanige bijdrage leveren dat het begrip een politieke vertaling krijgt die past bij 
de manier van werken die in Nederland al opgang doet. Centrale begrippen zijn cultuurveran-
dering en wederkerigheid.

6. Wonen
Voor een vitaal dorp is het van belang dat er woonruimte is voor jong (starters op de woning-
markt) en oud (met groeiende kans op een zorgvraag). We onderzoeken samen met bewoners 
de mogelijkheden om bijvoorbeeld met e-Health en met tiny houses aan deze vraag te vol-
doen. Ook ondersteunen we initiatieven om jong en oud samen binnen één ‘concept’ te laten 
wonen. Met gemeenten onderzoeken we dan hoe eventuele belemmeringen (zoals bestem-
mingsplan) kunnen worden weggenomen.
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7. Mobiliteit en bereikbaarheid
Bereikbaarheid van voorzieningen als winkel, arts en station (en voor jongeren onderwijsin-
stellingen) zijn van belang om in het dorp te kunnen blijven wonen. Het OV verschraalt, maar 
bewoners initiëren zelf veel om vervoer naar belangrijke plaatsen te realiseren. We ondersteu-
nen initiatieven daartoe (denk aan buurtbus, wensbus en dorpsdeelauto’s) en pleiten bij de 
concessieverleners voor reservering van een gedeelte van het OV-budget voor dergelijke be-
wonersinitiatieven.
Digitale bereikbaarheid door bijvoorbeeld glasvezel is ook een punt van aandacht. Het is van 
onschatbare waarde voor de economische vitaliteit van het landelijk gebied.
Deskundigen achten de kans groot dat het landelijk gebied, door bewonersinitiatief èn door de 
concurrentie van enkele grote spelers op de markt, binnen vier jaar ontsloten zal zijn.

8. Decentralisatie
Als landelijke vereniging baren de decentralisaties van landelijke overheid en provincie naar de 
gemeente (of in een regio samenwerkende gemeentes) ons ook zorgen. We spannen ons in om 
provinciale of regionale ondersteuningsstructuur voor bewonersorganisaties te continueren. 
Dit is juist in tijden van energietransitie en Omgevingswet, waarbij de input van bewoners zo 
groot is, van belang. Wij sluiten aan bij de inspanningen van de minister van BZK om op dit 
gebied het stelsel en systeem van bestuurlijke inrichting te versterken en vitaliseren, zoals be-
schreven in de beleidsbrief van 26 juni 2019.

9. Kennisdeling
De kennis en ervaring die bij de dorpsorganisaties, dorpshuizen, consulenten en provinciale 
verenigingen aanwezig is, is enorm. De uitdaging is om die voor elkaar overzichtelijk beschik-
baar te maken en te behouden. In navolging van de Vraagbaak voor dorpshuisvrijwilligers is 
het onze ambitie een vergelijkbare kennisbank voor dorpsorganisaties te ontwerpen.
Daarnaast gaan we via de website, inzet van social media, brochures en enkele gerichte projecten 
als Dorpsvernieuwingsprijs en PlattelandsParlement de kracht van bewoners(-initiatieven) delen.
Naast het beschikbaar stellen van inhoudelijke kennis kunnen provinciale verenigingen de lo-
kale organisaties wijzen op de diverse subsidiemogelijkheden voor energie, zorg, maatschap-
pelijk vastgoed etc. 

10. PlattelandsParlement
De meeste provinciale verenigingen organiseren tweejaarlijks een  provinciaal plattelandspar-
lement. Hier inspireren bewonersinitiatieven elkaar en laten zij aan Kamerleden en beleids-
makers de kracht van het bewonersinitiatief zien. We nemen voorts deel aan het tweejaarlijks 
Europees Plattelands Parlement. De provinciale verenigingen organiseren jaarlijks een provin-
ciaal plattelandsparlement. 

11. Dorpsvernieuwingsprijs
We organiseren tweejaarlijks de Nationale Dorpsvernieuwingsprijs. Innovatieve, integrale aan-
pak van de leefbaarheid in het dorp staat centraal. Dorpen inspireren elkaar.
De winnaar dingt mee naar de Europese Dorpsvernieuwingsprijs die ook om het andere jaar 
wordt georganiseerd door Arge Landentwicklung uit Oostenrijk.

12. Internationale samenwerking
Het Europese platteland kent een eenheid in verscheidenheid. We willen leren van ontwikke-
lingen elders en ook onze ervaring en successen delen met andere Europese bewonersorgani-
saties. 
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We blijven actief participeren in ERCA (European Rural Community Association) en in het Euro-
pees Plattelands Parlement. Daarnaast participeren we in het Samenwerkingsverband Burger-
kracht Europa waar we grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten bevorderen. 

13. Netwerkfunctie; kennisontwikkeling; advisering overheid en bedrijfsleven
Wij participeren vanuit onze deskundigheid en netwerk in een groot aantal netwerken van 
bewonersinitiatieven, van onderwijs- en kennisinstituten, van ministeries, provincies, water-
schappen en gemeenten. Ook adviseren wij bedrijven bij hun activiteiten op het platteland.

Financiën
Voor het uitvoeren van bovengenoemde thema’s hebben we een duurzame relatie opgebouwd 
met het ministerie van BZK. We stellen jaarlijks in nauw overleg een activiteitenplan op met 
een begroting en een financiële onderbouwing. De provinciale verenigingen doen voorts een 
beroep op de provinciebesturen en indien nodig vullen we waar mogelijk onze financiën aan 
met andere subsidies, fondsen of bijdragen. 
 

Belang van de beschikbaarheid 
van geldautomaten, verdedigd 
door Koos Mirck in Kassa.

Kennis en ervaring delen  
we op veel manieren, 
ondermeer via publicaties.
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5. Wat willen we in 2023 bereikt hebben?

  De discussie over rol en taak van de dorpsorganisaties is uitgekristalliseerd en er is duidelijk-
heid over een nieuwe plek in de lokale infrastructuur. Die kan per dorp verschillend zijn.

  Fysieke ontmoetingsplekken vormen een onmisbare voorziening in een gemeenschap en 
werken nauw samen met onder meer scholen, bibliotheken, ondernemers. Dorpshuizen 
hebben daar een belangrijke rol in.

  Provinciale verenigingen hebben in hun eigen provincie netwerkorganisaties gevormd met 
een breed scala van partners, waardoor de ondersteuning van de belangen van bewoners 
een duidelijk gezicht houdt. Financiering kan op verschillende manieren plaats vinden.

  De LVKK is duidelijk zichtbaar en herkenbaar als het samenwerkingsverband van de pro-
vinciale verenigingen waarbinnen zij gebruik maken van elkaars kennis en ervaring. Lande-
lijk bestuur en bureau zijn voorwaardenscheppend om het belang van de dorpenbeweging 
zichtbaar te maken op landelijk niveau; hebben de faciliterende taak om provinciale partners 
samen te laten werken c.q. van elkaars kennis en kunde te laten profiteren; vervullen een 
aanjaagfunctie en zijn initiatiefnemer voor projectontwikkeling.

  Contacten met VNG, IPO en kennisinstituten waar nog geen relatie mee bestaat, zijn blijvend 
gelegd.

  Jongeren nemen een meer prominente plaats in bij de activiteiten op lokaal, provinciaal en 
landelijk niveau.

  Contacten met onderwijs- en kennisinstituten, waaronder universiteiten en hogescholen zijn 
bestendigd en voortgezet, evenals de internationale contacten.

  We hebben met succes meegewerkt aan het ontwikkelen van initiatieven en het uitvoeren 
van projecten die van belang zijn voor de leefbaarheid van het platteland.

 

Bezoek jury 
Dorpsvernieuwingsprijs 
2019
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De LVKK is al jaren gesprekspartner voor overheden, bedrijven, instellingen.
Hiermee stelt ze de kennis en ervaring van actieve vrijwilligers/ bewoners beschikbaar.
Zonder compleet te zijn noemen we een aantal belangrijke samenwerkingspartners.

  Informatievoorziening aan Tweede Kamerleden. (Op hun verzoek)
Geregeld ontvangen we van verschillende Kamerfracties verzoek om informatie over bepaalde 
onderwerpen. Het meest actueel wat dat betreft zijn het laatste jaar de thema’s mobiliteit; zor-
ginitiatieven; geldautomaten op het platteland; basisonderwijs op het platteland.

  Informatievoorziening Tweede Kamerleden en Minister. (Op ons verzoek)
Wij voorzien Kamerleden van informatie en delen signalen die wij opvangen indien we denken 
dat Kamerleden met deze informatie beter voor de belangen van de plattelandsbewoner kun-
nen opkomen.

  Ministerie BZK
Het ministerie van BZK is onder mee belast met de aandacht voor burgerparticipatie. Samen 
met de LSA signaleren wij bij de ministier nieuwe ontwikkelingen en vragen wij aandacht voor 
actuele ontwikkelingen. 

  Ministerie van LNV en VWS
We adviseren in het kader van ‘Proeftuinen Kringlooplandbouw’ hoe de relatie met de bewo-
ners in het gebied te verbeteren en werken in opdracht van VWS in een pilot mee aan de ont-
wikkeling van de opzet van Maatschappelijke Dienst Tijd. Ook nemen we deel aan de ‘Coalitie 
tegen Eenzaamheid’ van VWS.

  Provinciale besturen
De provinciale verenigingen hebben nauwe relaties met de provinciebesturen over de leef-
baarheid van het landelijk gebied, waarbij onder meer de thema’s wonen, energie en mobiliteit 
aan de orde komen. 

  Onderwijsinstellingen en kennisinstituten
We werken samen met de Hanze Hogeschool; de Hogeschool Arnhem Nijmegen; de HAS Ho-
geschool; de Universiteit Utrecht en de Wageningen Universiteit.

  Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV)
We zijn actief lid van de NOV en nemen deel aan de commissies ‘wet- en regelgeving’ en ‘lob-
by en communicatie’.

  Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA)
Wij werken nauw samen met de LSA, die bewonersinitiatieven in het stedelijk gebied onder-
steunt.

Bijlage 1  Overzicht samenwerkingspartners
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  Democratie in actie (VNG)
Wij verzorgen regelmatig een inbreng op de bijeenkomsten van ‘Democratie in actie’.

  ROCOV
Alle provinciale verenigingen van kleine kernen participeren in de in hun provincie actieve Re-
gionale Overlegorganen Consumenten Openbaar Vervoer.  Het is van belang om naast het ge-
bruikelijke OV ook ruimte voor (innovatieve) bewonersinitiatieven in de concessie op te nemen.

  De Nederlandsche Bank
Als lid van de Werkgroep Toegankelijkheid en Bereikbaarheid van het MOB (=Maatschappelijk 
Overleg Betalingsverkeer) leveren we belangrijke input voor de tussenrapportage bereikbaar-
heid betaalvoorzieningen t.b.v. Minister van Financiën. Onze input halen we op bij de provinci-
ale verenigingen. 

  De Nederlandsche Bank; Geldmaat
De ontwikkeling rond de geldautomaten blijft aandacht vragen. Veel dorpen waar midden-
stand is gevestigd, ervaren het verdwijnen van de geldautomaat als een verschraling van de 
voorzieningen en een steek voor de middenstand; hiermee dreigt de economische vitaliteit 
onder druk te komen. We zijn volop betrokken bij de situering van de geldautomaten van voor-
heen Rabo, ABNAMRO en ING, nu ‘Geldmaat’.

  Post.nl
Wij participeerden en adviseerden bij de herplaatsing van brievenbussen in vele kernen op het 
platteland en in de ‘Postdialoog’ die leidt tot een nieuwe Postwet. Het blijft van belang op te 
komen voor betaalde postvoorziening ook in de onrendabele gebieden.

  Samenwerkingsverband Burgerkracht Europa (SBE)
Dit initiatief is tot stand gekomen vanuit de LVKK. Vanuit verschillende invalshoeken kijken de part-
ners naar burgerinitiatief in Europa. Partners zijn de Hogeschool Arnhem Nijmegen (centre of exper-
tise krachtige kernen en Zorgalliantie), Humanitas, Learn for Life, Forte Welzijn, healthcoaching.com.

  Internationale Dorpsorganisaties
De LVKK is lid van ERCA: European Rural Community Association. In 2017 was de LVKK verantwoor-
delijk voor de organisatie van het derde Europees Plattelands Parlement in Venhorst Nederland.

  Jurylid Europaische Dorferneuerung
De LVKK is vertegenwoordigd in de jury van de Europese Dorpsvernieuwingsprijs, georgani-
seerd door ARGE, Europaische Arge Landentwicklung und Dorferneuerung, Wenen. 

  Internationale Vrijwilligersorganisaties
Lid van Volonteurope en medeverantwoordelijk voor de uitvoering van het programma ‘Rural 
isolation’ van Volonteurope.

  Contacten met diverse organisaties
Movisie; KNHM, Plattelandsjongeren, LCGW, Stadswerk, P10 etc.

  Perscontacten
Veelvuldig informatiebron voor met name regionale media (RTV en overige pers) en vakbladen 
in het sociaal domein.
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Bestuur  (1 januari 2020)

Dagelijks Bestuur 
Leidy van der Aalst, voorzitter 
Geert Hoogeboom, secretaris 
Jan Boer, penningmeester 
Tinie te Dorsthorst, vicevoorzitter 
Ruud de Jong, lid 
Ben van Essen, adviseur 

Algemeen Bestuur 
Naast bovengenoemden: 
Doeke Fokkema (Doarpswurk) 
Frans Muster (Groninger Dorpen) 
Jofien Brink (BOKD) 
Willemien Woestenenk (OVKK) 
Nico Bijman (VKKNH / Dorpswerk Noord-Holland) 
Ries Jansen (ZHVKK) 
Jan Oudesluijs (ZVKK) 
Bert van Kesteren (VKKNB)
Birgit op de Laak (VKKL) 

Leden 

Aangesloten provinciale verenigingen:
Groninger Dorpen 
Doarpswurk Fryslân 
Brede Overleggroep Kleine Dorpen Drenthe 
Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen
Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland 
Dorpswerk Noord-Holland 
Zuid-Hollandse Vereniging van Kleine Kernen
Zeeuwse Vereniging van Kleinen Kernen
Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant 
Vereniging Kleine Kernen Limburg 

Bijlage 2  Organisatie
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LANDELIJKE VERENIGING VOOR KLEINE KERNEN

info@lvkk.nl

www.lvkk.nl

@LVKK_NL

De Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen


