De Landelijke Vereniging
voor Kleine Kernen
Jaarverslag 2019

Dorpen in beweging
Dit jaarverslag laat zien dat de grote thema’s zoals zorg, energie, mobiliteit en internationalisering, de kleine kernen steeds meer in beweging brengen. Bezinning
op de rol van de dorpsorganisaties is een direct gevolg. Eén van de speerpunten
van het afgelopen jaar was het Kleine Kernenspel als hulpmiddel voor het zicht
krijgen op de nieuwe rol.
Andere hoogtepunten waren de Dorpsvernieuwingsprijs met als winnaar
het dorp Esbeek; het Plattelandsparlement in Venhorst en het Europese Plattelandsparlement in Candás (Spanje); de jongerenconferentie in Kleve en de vele
samenwerkingscontacten met andere organisaties.
Als LVKK zijn we een vrijwilligersorganisatie met een grote achterban. De provinciale verenigingen, die dorpsorganisaties en dorpshuizen direct ondersteunen,
vormen samen de landelijke vereniging. De meerwaarde van de LVKK is dat we
ervaringen bundelen en kennis delen door brochures, via social media; de Vraagbaak en diverse netwerkbijeenkomsten. Als beweging van onderop en door de
inzet van duizenden vrijwilligers op alle niveaus, vormen we een sterk netwerk.
Zorgpunten zijn de kwaliteit en continuïteit van de ondersteuning. Daarvoor is
ook professionele inzet nodig en dat kost geld. Hier ligt een taak voor de overheid zowel op gemeentelijk, provinciaal als landelijk niveau. Vrijwilligers zetten
zich met liefde en veel tijd in voor het leefbaar houden van hun omgeving, maar
zonder voldoende faciliteiten is de continuïteit in het geding.
Als LVKK kijken we terug op een vruchtbaar en boeiend jaar met veel ontwikkelingen. Met ons nieuwe beleidsplan 2020 - 2023, ‘Energieke dorpen in een
dynamische democratie’, dat in december 2019 door het algemeen bestuur is
vastgesteld, gaan we hiermee in de komende vier jaar en in het bijzonder in 2020
verder aan de slag.
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 2019 kreeg de LVKK bij de uitvoering van haar
activiteitenplan financiële ondersteuning van het Ministerie
van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties. Daarnaast
ontving zij voor enkele projecten financiële steun van het
VSB-fonds en het Oranjefonds.
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De LVKK werkt met een vierjarig Beleidsplan en ieder jaar een Activiteitenplan.
Eind 2019 keken we terug op de afgelopen vier jaar, waarin we invulling gaven aan de
voornemens zoals neergelegd in het Beleidsplan 2016-2019 ‘Ruimte voor Bewoners’.
We constateren dat de positie van bewonersinitiatieven sterker is geworden en vele van
onze doelen zijn bereikt. Wat paradoxaal, is echter de ontwikkeling van lokale en provinciale organisaties nog niet uitgekristalliseerd. De positie van de provinciale organisaties
vraagt - vooral vanwege de veranderende taken en taakopvatting van provincies- nog
stevig aandacht.
Eind 2019 stelden we ons nieuwe Beleidsplan: ‘Energieke dorpen in een dynamische democratie’, Beleidsplan LVKK, Dorpenbeweging Nederland, 2020-2023 vast.
Centrale aspecten in ons plan zijn:
• Democratische vernieuwing
• Participatie
• Kennisdeling en Enthousiasmering
De LVKK blijft hierbij de verspreider van kennis en ervaringen van actieve bewoners van
het landelijk gebied. De kennis en ervaring hebben betrekking op vele thematieken die
voor bewoners belangrijk zijn voor de door hun ervaren leefbaarheid van hun dorp of
regio.
De rol van bewonersorganisaties verandert. Steeds meer spelen ze een verbindende
rol tussen verschillende initiatieven binnen de gemeenschap. Ook is ze partner van de
gemeentelijke overheid en een belangrijke schakel bij het zoeken naar vormen van
participatieve democratie. Hierbij is afstemming met de gemeente van groot belang.

Een beleidsplan vol ambitie!
24 januari 2020
‘Energieke dorpen in een dynamische democratie’ is de titel van het plan dat
richting geeft aan de dorpenbeweging waar de LVKK een belangrijk deel van
uitmaakt.
Duurzaamheid, energietransitie, stikstofproblemen, omgevingsvisie, mobiliteit en vooral
niet te vergeten zorg en vergrijzing. Dit zijn
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. Jongeren hebben hier
wat de LVKK betreft een prominente rol in.
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In 2017 onderzocht Prof. Tine de Moor van de Universiteit van Utrecht de veranderingen
die zichtbaar zijn in de rollen en functies die dorpsorganisaties innemen.
Het eindrapport verscheen in april 2018. In het rapport worden vier functies van Bewonersoverlegorganisaties onderscheiden: de representerende; de adviserende; de activerende en de verbindende. Op basis van het eindrapport ontwikkelden medewerkers van het
Grafisch Ambacht, de Universiteit van Utrecht en de LVKK het ‘Kleine Kernen Spel’ waarbij
dorpsorganisaties aan de hand van uit het dagelijks dorpsleven gekozen situaties, bespreken hoe ze zich in deze situatie opstellen; wat hun doel en strategie is naar zowel de eigen
dorpsgemeenschap als overheid en andere betrokkenen.
Het spel is in 2019 verschenen en inmiddels ongeveer 90 keer gespeeld. (zie: www.hetkleinekernenspel.nl). Voorlopige conclusie is dat het tot nadenken stemt; dat een verschuiving richting activerende en verbindende functie wordt ervaren en als gewenst wordt
geacht, en dat het aanzet tot overleg in eigen achterban en met de gemeentelijke overheid over hoe dorpsorganisatie en gemeente met elkaar omgaan; waar de gemeente kan
participeren in bewonersinitiatief; waar verantwoordelijkheden en ook grenzen aan verantwoordelijkheid liggen.

Het Kleine Kernen Spel
07 maart 2019
Dorpsraad America deed de aftrap en speelde op 13 februari Het Kleine Kernen Spel.
Donderdag 21 februari volgde Dorpsraad Horst en
20 maart speelt Dorpsraad Lomm het spel
Het Kleine Kernen Spel is door de LVKK en Universiteit Utrecht ontwikkeld voor dorpsorganisaties.
Met het spel kunt u als dorpsraad, dorpsoverleg of
dorpsbelang kijken naar de rol die u in de toekomst
wil spelen. De resultaten delen we voor spelers van
het spel op de site www.hetkleinekernenspel.nl. Een
mooi middel om te zien hoe andere dorpen aan de
slag gaan met thema’s als krimp, energietransitie etc.
Of hoe andere dorpsorganisaties zich bezinnen op
de toekomst. Want dat de wereld om ons heen verandert ervaren we allemaal, iedere dag. Dat daarbij kansen liggen voor kleine kernen
en actieve bewoners, weten we ook. Maar hoe die kansen te pakken…

In twaalf gemeenten (Midden Groningen, Oldambt, Fryske Marren, Oosterwolde, Emmen,
Midden Drenthe, Duiven, Overbetuwe, Grave, Eersel, Bergen, Roerdalen) is een project
gestart om gemeente (B&W; Raad; Ambtenaren) en dorpsorganisaties samen te laten
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ontdekken welk speelveld bewonersinitiatieven hebben; waar de gemeentelijke overheid
verantwoordelijkheid aan bewoners laat en faciliteert etc.
Dit leidde o.a. tot ‘Reflectie en aanbevelingen Kerngericht werken’ van de DKK Gelderland
en de gemeente Overbetuwe; tot de opbloei van dorpenoverleg (gemeente Oldambt)
tot concrete samenwerking van 6 dorpsorganisaties met de gemeente Midden Groningen
rond één thema (toerisme) en tot een begin 2020 op te stellen ‘Kompas’ hoe in de gemeente Bergen (L) invulling wordt gegeven aan zelfsturing en overheidsparticipatie.
Dezelfde thematiek is actueel bij de Omgevingswet en de energietransitie en de opgaven
via de RES (Regionale Energie Strategie). Ook hier is het zeer belangrijk om als bewoners
in positie te komen. De manier waarop gemeenten met de Omgevingswet omgaan èn
waarop provincie, gemeenten en Waterschappen met de RES omgaan, is zeer verschillend
en het is goed om hierover open met elkaar in overleg te treden. In 2019 is hiermee een
start gemaakt; het komend jaar gaan we hier mee verder.
Binnen de dorpsgemeenschap is de functie van het dorpshuis sterk in ontwikkeling.
We zien een verschuiving van louter facilitator aan het verenigingsleven naar daarnaast het uitoefenen van functies in het kader van de WMO en het meer worden van
fysieke spil in het dorp: het faciliteren van de verbinding.
De Gelderse vereniging DKK Gelderland ontwikkelde een vitaliteitscan waarmee
dorpshuisbesturen en -medewerkers de positie van de voorziening in het dorp kritisch
bekijken. Het geeft inzicht in sterke en zwakke kanten en geeft richting aan stappen ter verbetering.
Via het netwerk Dorpshuizen.nl is deze methodiek over het land uitgerold en heeft ze, ook
als praktisch vervolg op de brochure ‘Wat voor Dorpshuis willen we zijn’ die in 2017 uitkwam, dorpshuisbesturen op het spoor van verandering gezet.

Werkbezoek BZK toont kracht inwoners
23 augustus 2019
Ieder jaar ontvangt de LVKK samen met inwoners uit een kern een
delegatie van Ministerie van Binnenlandse Zaken. Donderdag 22 augustus ontving Esbeek, winnaar van de Dorpsvernieuwingsprijs, een
groot aantal belangstellenden.
Het werkbezoek en inhoudelijke gesprek startte met een lunch in
de gezellige ‘dorpshuiskamer’ van café Schuttershof. Het café is gemeenschappelijk bezit van de ruim 600 leden van Coöperatie Esbeek
en wordt succesvol commercieel uitgebaat. Boudewijn Steur, programmamanager afd. Democratie en Bestuur, Ministerie van BZK, is
onder de indruk: “Mooie presentaties van coöperatie Esbeek over
zelfbestuur, wat zij doen en wat de succesfactoren daarbij waren. Terecht dat zij winnaar zijn van de Dorpsvernieuwingsprijs 2019”.
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Waar zouden we zijn zonder de digitale Vraagbaak?

Voor de vele duizenden vrijwillige dorpshuisbestuurders is de Vraagbaak de grote en
up-to-date informatiebron. De Vraagbaak beantwoordt jaarlijks ongeveer 20.000 vragen:
gewoon door handig gerubriceerd een enorme hoeveelheid kennis beschikbaar te stellen
over alle aspecten van beheer, financiën, horeca-eisen, muziekrechten etc. etc.
In 2018 startte de grote verbeterslag van de Vraagbaak; deze is medio 2019 afgerond.
Met financiële ondersteuning van het VSB-fonds en de inzet van de consulenten van acht
provinciale verenigingen en het LSA, is op leesbaarheid, vindbaarheid, dubbelingen en
actualiteit gescreend en aangepast. Doel is hiermee nog begrijpelijker en gemakkelijker
vindbaar te worden voor bestuursvrijwilligers van dorpshuizen en van de vergelijkbare
gemeenschapsvoorzieningen in buurten en wijken.
Hoewel de bezoekcijfers van de Vraagbaak groot zijn, blijken veel vrijwilligers de site nog
niet te kennen. Na de verbeterslag is ook een campagne begonnen om vrijwillige bestuurders in dorpshuizen, wijkcentra, en vergelijkbare voorzieningen, op de Vraagbaak te
attenderen.
Het PlattelandsParlement: de stem van de actieve plattelandsbewoner, toont de
kracht en kwaliteit van bewonersinitiatieven en beïnvloedt beleidsagenda’s.
Voor de achtste keer (de eerste was in 2005) organiseerde de LVKK (dit keer samen met
de provinciale verenigingen van Noord Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel) het
landelijk PlattelandsParlement. Gastheer van het evenement was de gemeente Boekel,
kern Venhorst, waar twee jaar geleden het Europees PlattelandsParlement plaatsvond.
Belangrijke thema’s van nu en de toekomst werden met ruim 200 dorpsbewoners, gemeenten en betrokkenen besproken: Kringlooplandbouw (Venhorst ligt in de Agro
Proeftuin de Peel waar tientallen bedrijven experimenteren met kringlooplandbouw); De
Omgevingswet (De gemeente Horst aan de Maas vertelde hoe zij invulling geven aan de
wet en ging met aanwezigen in gesprek over de betrokkenheid van bewoners); De dorpsorganisatie: over de rol en de vernieuwende organisatievorm en werkwijze van hun dorpsorganisatie (n.a.v. de studie van Tine de Moor en het ontwikkelde spel) vertelden dorpsorganisaties uit Groningen en Limburg; De Dorpsondersteuner (veelvuldiger door het hele
land te vinden: een persoon uit de dorpsgemeenschap die verbindingen legt, bemiddelt
bij zorg, en deels door de gemeente wordt gefinancierd); Herbestemming kerken en agrarische bebouwing (In grote delen van het land een vraagstuk waar bewoners een rol bij
spelen en willen spelen).
Deelnemers gingen in gesprek met Tweede Kamerleden Erik Ronnes (CDA), Rutger Schonis (D66) en Roelof Bisschop (SGP).
De mening dat bewoners ruimte dienen te krijgen om zelf de door hen ervaren problematieken rond de leefbaarheid van het landelijk gebied op te lossen, en dat de gemeente
een ondersteunende rol dient aan te nemen, werd door hen onderschreven.
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200 actieve inwoners
25 november 2019
Het PlattelandsParlement is dé plek waar actieve bewoners in contact komen met anderen, ideeën opdoen en zich laten inspireren door nieuwe werkwijzen. Dit jaar waren
er 200 mensen uit heel het land afgereisd naar Venhorst, gemeente Boekel (NB).
Burgemeester Pierre Bos ging in zijn welkomstwoord in op de veranderende rollen:
“Het wenkende perspectief voor de rijksoverheid, provinciale en vele lokale overheden is partner te zijn in elk bewonersinitiatief. Anders gezegd: de overheid is aan
zet om te participeren in bewonersinitiatieven. De
logische volgorde van denken en handelen bij besturen is: het begint bij de inwoners, vervolgens
komt de lokale overheid in beeld, daarna volgen
provincie, rijk en Europa. De kaders waarbinnen we
werken zijn de rechtstaat en de grondwet. Mijn verzoek aan alle bestuurders is nadrukkelijk de inwoners centraal te stellen. Bij alles wat je doet, vraag
je je af wat heeft/hebben de inwoner(s) eraan.”

Esbeek (N.Br.) winnaar van de Dorpsvernieuwingsprijs 2019.

Vijftien dorpen streden dit jaar om de Dorpsvernieuwingsprijs 2019. De jury
(Elles Bulder van de Hanze Hogeschool Groningen; Hans Cok van het Ministerie
van BZK; Thijs van Mierlo van het LSA) koos vier finalisten (naast de winnaar ook
Ansen, Wellerlooi en den Andel) en verklaarde Esbeek tot winnaar. In Esbeek
wisten de bewoners al vanaf 2007 een reeks aan voorzieningen en activiteiten te
realiseren.
Esbeek werd afgelopen zomer door een delegatie van het Ministerie van BZK en
de VNG en de LVKK bezocht. Iedereen was zeer onder de indruk van de kracht
van dit kleine, 1200 inwoners tellende dorp.
In 2020 is Esbeek de Nederlandse inzending voor de Europese Dorpsvernieuwingsprijs waarvan in september in Hinterstoder (Oostenrijk) de finale plaatsvindt.

Jongeren zijn belangrijk voor de toekomst van de dorpsgemeenschap.
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Finalisten Dorspvernieuwingsprijs bekend!
21 maart 2019
Ansen, Den Andel, Esbeek en Wellerlooi zijn de finalisten voor de Dorpsvernieuwingsprijs
2019. Het gaat om dorpen uit Drenthe, Groningen, Noord-Brabant en Limburg.
De jury koos dit jaar vier dorpen die zich onderscheiden als het
gaat om vernieuwing en duurzaamheid. Dit in tegenstelling tot
voorgaande jaren, toen er altijd drie dorpen naar de finale gingen. “De keuze uit de vijftien dorpen was dermate moeilijk, het
niveau lag zo dicht tegen elkaar aan, dat voor vier finalisten
is gekozen”, aldus de jury die bestaat uit Elles Bulder (lector
Leefomgeving en transitie aan de Hanze Hogeschool te Groningen), Thijs van Mierlo (directeur LSA, Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners) en Hans Cok (medewerker
democratie bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken).

Bij velen leeft het beeld dat jongeren moeilijk te betrekken zijn bij het dorp. Dat zegt waarschijnlijk meer over de mensen die dat zeggen; jongeren organiseren zichzelf in eigen
clubjes en netwerken en kunnen goed hun eigen boontjes doppen.
Het Samenwerkingsverband Burgerkracht Europa (waarin de LVKK) organiseerde in Kleve
(Dld) een door bijna 100 deelnemers bijgewoonde grensoverschrijdende bijeenkomst
waar inspirerende voorbeelden van actieve, bij de dorpsgemeenschap betrokken jongeren werden gepresenteerd en uitgewisseld. Op dit symposium ‘Dorp zoekt trekkers’ stond
de vraag centraal welke rol er voor jongeren in de Euregio is weggelegd om hun dorp
vitaal te houden.
Twee jongeren uit de bijeenkomst werden opgenomen in de delegatie van de LVKK naar
het vierde Europees PlattelandsParlement dat in november in Candás (Spanje) is georganiseerd. Hier was de betrokkenheid van jongeren een belangrijk thema, mede in het vooraf
gehouden Jongerenparlement.

Jongerentop
7 juni 2019
Vandaag (7 juni) was in
Appingedam de Jongere
ntop
in het kader van de aardb
eving- en krimpproblema
tiek

Vandaag was in Appinge
dam de Jongerentop die
in
het kader van de aardb
eving- en krimpproblema
tiek
werd gehouden. Wat is er
nodig voor jongeren om
da
ar
te blijven wonen en wat
kunnen ze daar zelf aan
bijdragen.

8

JAARVERSLAG 2019

De LVKK is verantwoordelijk voor drie projecten (in Groningen, Noord Holland en Limburg) die als pilotprojecten golden voor de Maatschappelijke Dienst Tijd.
In het project Jong Platteland – dat in februari 2020 wordt afgesloten - is in een aantal
dorpen de relatie tussen jongeren en dorpsorganisatie gelegd; is ruimte geboden aan
jongeren om door hen gewenste activiteiten in het dorpshuis te organiseren; hebben jongeren meegedacht over hoe het dorp er idealiter over 20 jaar uit moet zien, en is in (het
aardbevingsgebied van) Groningen een door 800 jongeren bezochte JongerenTop georganiseerd waarbij de jongeren formuleerden wàt er nodig is voor een vitale toekomst van
het gebied.
In dit project werken we verder samen met Plattelandsjongeren.nl en met de Hogeschool
Arnhem Nijmegen (HAN). Het project zal leiden tot een publicatie voor dorpsorganisaties
hoe jongeren te vinden en binden.
De energietransitie leidt ook in dorpen tot veel initiatieven…
Wij richtten ons dit jaar tot de Tweede Kamer omdat de zorg bestaat dat er voor veel door
dorpen opgewekte energie binnenkort geen plaats is op het netwerk. De capaciteit is onvoldoende en projectontwikkelaars dreigen vóór te gaan bij een plaats op het net.
De 30 Regionale Energie Strategieën komen vaak tot stand zonder echte dialoog met
bewoners en afstemming op hun initiatieven. Wij ondersteunen dorpen bij initiatieven
die leiden tot minder energiegebruik; zelf opwekken van energie; aardgasvrij bouwen en
gebruik van restwarmte.

Oproep aan leden VNG
4 april 2019
De capaciteit op het net is onvoldoende voor de
energie die we moeten opwekken om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen. Netwerken moeten uitbreiden, maar de capaciteit is vaak al vergeven aan grote partijen. Initiatiefnemers zoals
dorpshuizen, staan op achterstand. Leidy van der
Aalst-Wolken, voorzitter van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen, luidt de noodklok met een oproep en betoog in het VNG-magazine.komt de lokale overheid in beeld, daarna volgen provincie, rijk en Europa. De
kaders waarbinnen we werken zijn de rechtstaat en de grondwet. Mijn verzoek aan
alle bestuurders is nadrukkelijk de inwoners centraal te stellen. Bij alles wat je doet,
vraag je je af wat heeft/hebben de inwoner(s) eraan.”
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Het Netwerk Duurzame Dorpen, ontstaan in Friesland, houdt zich al jaren bezig met kennisdeling en ondersteuning van initiatieven. Doordat er steeds meer spelers in het veld
zijn, ligt ook hier een belangrijke taak van de dorpsorganisatie om initiatieven met elkaar
te verbinden.
We willen graag dat zoveel mogelijk bewoners actief en verbonden zijn met hun
dorp. Waar eenzaamheid, laaggeletterdheid of armoede participatie in de weg staan,
is het werken aan een inclusief dorp in onze ogen belangrijk.

LVKK en BOKD confereren over eenzaamheid
19 februari 2019
Eenzaamheid is een probleem waarvan de omvang steeds meer onderkend wordt. Ook in kleine
kernen, waar het gemeenschapsgevoel en de sociale samenhang relatief groot is, komt eenzaamheid voor. Juist hier kunnen en willen we proberen daar iets aan te doen.
Luit Hummel (BOKD) en Geert Hoogeboom (LVKK) bezochten
in februari de bijeenkomst van de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid. Het doel is een beweging te creeren die oplossingen
zoekt voor mensen die eenzaam zijn of dreigen te raken. Hoe
kunnen we eenzame mensen bereiken? Hoe voorkomen we dat
ze onder de radar vallen? Met wie kunnen we gezamenlijk deze
strijd aangaan en deze beweging vormen? kaders waarbinnen
we werken zijn de rechtstaat en de grondwet. Mijn verzoek aan
alle bestuurders is nadrukkelijk de inwoners centraal te stellen.
Bij alles wat je doet, vraag je je af wat heeft/hebben de inwo-

De LVKK participeert in het project ‘een tegen eenzaamheid’ van VWS.
Dorpshuizen zijn bij uitstek de plekken waar mensen elkaar ontmoeten. De provinciale vereniging in Drenthe heeft begin 2019 een project ontwikkeld m.b.t. het thema bestrijding
eenzaamheid. Dit is uitgezet onder de naam ‘het inclusieve dorp’, met name in Gasselternijveen en Hollandscheveld. Deze opzet is doorgegeven aan alle provinciale verenigingen
en deze hebben er in hun communicatiemiddelen aandacht aan besteed met de bedoeling dat er lokaal soortgelijke initiatieven zullen ontstaan.
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Belangrijk onderdeel van onze werkzaamheden is het Delen van kennis en ervaring.
We doen dit met de provinciale verenigingen en de dorpsorganisaties en dorpshuizen; daarnaast ook met bedrijven en overheden; ook over de landsgrenzen heen.
Een belangrijke meerwaarde van de Landelijke Vereniging, als overkoepeling van provinciale Verenigingen die de dorpsorganisaties direct ondersteunen, is om ervaringen te
bundelen: we halen ervaringen in verschillende dorpen op en verspreiden die over het
hele land door brochures en via social media; via de Vraagbaak; via het Netwerk Duurzame Dorpen.
Coördinatoren en Dorpshuisconsulenten wisselen kennis en ervaring uit en brengen elkaar en via hen dorpsinitiatieven, in contact met innovatieve bedrijven en initiatieven. Kennis nemen en leren van elkaars ervaring staat op alle niveaus van de organisatie centraal.
Onze inzichten over wat de belangrijke elementen van leefbaarheid van het landelijk
gebied zijn, en met name ook de plaats die het bewonersinitiatief daarbij kan innemen,
delen we met een brede groep van netwerkpartners.
Gericht delen we kennis met de Tweede Kamer; met Ministeries; met grote bedrijven als
Geldmaat en Post.nl. Internationaal delen we kennis en ervaring met zusterorganisaties uit
bijna alle Europese landen en maken we ons gezamenlijk sterk voor een sterkere positie
van het landelijk gebied en aandacht voor problematieken als economische bedrijvigheid;
mobiliteit; zorg en ook opvang van vluchtelingen.

LVKK bij Kassa over belang geldautomaat
9 november 2019
Het programma Kassa van BNN/VARA besteedt aandacht aan de geldautomaat die uit het straatbeeld verdwijnt. Namens de LVKK is Koos Mirck in de uitzending om het belang van geldautomaten in dorpen toe te lichten.
De afgelopen jaar verdween er per dag ergens in het land een geldautomaat. Vanaf 1
januari dit jaar vervangen drie banken (ABN
AMRO, Rabobank en ING) de oude apparaten
door gele geldautomaten. De LVKK maakt
zich er al jaren hard voor dat de automaten in
de dorpen met middenstand blijven of worden uitgebreid.
er(s) eraan.”
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De LVKK is lid van ERCA, de European Rural Community Association, en heeft nauwe
banden (o.a. in het kader van het Europees PlattelandsParlement) met ELARD (de overkoepeling van Leader-initiatieven) en PREPARE (overkoepeling van vooral Oost-Europese
organisaties).
De LVKK is ook de initiatiefnemer van het Samenwerkingsverband Burgerkracht Europa.
In november namen we deel aan het Europees PlattelandsParlement in Candás, Spanje.
We hebben in het onderdeel Europees Jeugd Parlement onze bevindingen van het symposium in Kleve ingebracht en in januari 2020 worden de opbrengsten van de beraadslagingen aangeboden aan het Europees Parlement.
In het Europees PlattelandsParlement zijn tal van onderwerpen besproken die ingaan op
kansen en innovaties die de leefbaarheid op het platteland ten goede komen op het gebied van ICT, wonen, werken en welzijn. Het ERP is afgerond met een slotdocument (Manifesto) dat is aangeboden aan het Europees Parlement. Dit Manifesto pleit ervoor aandacht
en financiële middelen te besteden aan plattelandsontwikkeling in de brede zin van het
woord en smart villages in het bijzonder.
De LVKK participeerde in een aanvraag van de Universiteit Utrecht en 5 Europese zusteruniversiteiten voor onderzoek naar de bijdrage van de immigratie van niet-westerse
personen bij de bestrijding van (bevolkings-)krimp (‘Welcoming Spaces’). De aanvraag
is toegewezen en gestart op 1 januari 2020; voorbereidende werkzaamheden hebben
plaatsgevonden.

Externe netwerkpartners
Met tal van organisaties, bedrijven, overheden zijn (in sommige gevallen zeer intensieve)
contacten geweest. Voorbeelden zijn: De ministeries van BZK, EZK en VWS, Geldmaat,
De Nederlandsche Bank, De Regiobank, Post.nl, Movisie, Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk NOV, Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners LSA, Nederland
Zorgt Voor Elkaar, Universiteit van Utrecht (Tine de Moor met betrekking tot de commons;
Annelies Zoomers en Marlies Meijer met betrekking tot Welcoming Spaces), Wageningen
University & Research, Hogeschool Arnhem Nijmegen (Expertise Centrum Krachtige Kernen en de Zorgalliantie, Joke Abbring en Korrie Melis), Rijks Universiteit Groningen, Hanze
Hogeschool (Elles Bulder), Netwerk Platteland, Humanitas. Learn for Life en nog vele andere organisaties.
Verschillende provinciale verenigingen werken in Leader- of Euregioverband samen met
dorpen en instellingen in Duitsland of België. Door bijeenkomsten van het Samenwerkingsverband Burgerkracht Europa (ontstaan op initiatief van de LVKK en waarin inmiddels
participeren de Hogeschool Arnhem Nijmegen, Learn for Life, Humanitas, Forte Welzijn
en Iris Haarland Health Coaching), is met betrokken initiatiefnemers over de landsgrenzen
gekeken en ervaringen uitgewisseld.
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Naoberschap: smeerolie voor zorg
5 november 2019
Onze voorzitter Leidy van der Aalst werd gevraagd voor een blog op de site van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. Wij delen deze blog natuurlijk ook graag met de bezoekers van onze
site!
Elkaar als buren helpen bij geboorte, ziekte en dood, het zogenaamde naoberschap, was in mijn
jeugd op het Drentse platteland noodzaak om te kunnen overleven. Heel strikt geregeld, iedereen wist wie zijn naaste en verdere buren waren en welke plichten die hadden. Kwam je die niet
na dan viel je buiten de gemeenschap en moest je het zelf maar uitzoeken. Professionele hulp
van buiten was toen nog erg beperkt.
Mijn dorp werd gezegend met de komst van de Zusters van Liefde en de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM). De zusters brachten beschaving en professionele zorg, de aardolie geld. Ik
ben de Zusters van Liefde en de aardoliemaatschappij veel dank verschuldigd. Dankzij hen kon
ik als kind, uit een gezin van tien, dagelijks gratis met de bus naar het voortgezet onderwijs want
de NAM spekte de gemeentekas en de nonnen zagen concrete resultaten van hun werk. Ook
hoefde ik me niet meer druk te maken over de zorg voor mijn familie en buren. Dat was intussen
geregeld en zo liet ik op mijn 18e met een gerust gevoel het dorp achter me.
De komst van de nonnen, de olie en een groeiend zorgstelsel hadden echter ook een negatief effect. De bestaande infrastructuur van zorg voor elkaar werd afgebroken, verantwoordelijkheid
overgenomen, afhankelijkheid vergroot en er werd minder beroep op zelfredzaamheid gedaan.
Daar hoefde je toen niet al te rouwig om te zijn want burenhulp was ook verstikkend en de sociale controle groot.
Tijden veranderen. De zorg brokkelt af en we vallen terug op oude waarden. Zelfredzaamheid
en eigen verantwoordelijkheid zijn de toverwoorden. Naoberschap in een nieuw jasje lijkt dé
oplossing te zijn voor de zorg op het platteland. Veel kleine kernen kennen mooie zorginitiatieven waaruit de kracht van de gemeenschap blijkt. Het versterkt de betrokkenheid op elkaar en,
dankzij veel nieuwe hulpmiddelen, kan er samen veel worden bereikt. Maar ook nu doet niet
iedereen mee en is continuïteit belangrijk. Daar blijft een vangnet van professionele zorg voor
nodig. Een kleine gemeenschap, dorp of buurt, kan veel maar het resultaat hangt af van de mogelijkheden en de veerkracht van de inwoners. Zoals in mijn jeugd professionele zorg de smeerolie was om de druk van de burenhulp af te halen en mensen niet uit de boot te laten vallen kan
het nieuwe naoberschap de smeerolie voor het behoud ervan zijn maar dan wel in een goede
balans met professionele zorg.
Terwijl ik naar buiten kijk veegt de gemeente letterlijk mijn landelijke straatje schoon. Tot voor
kort hield ik dat samen met mijn buren bij. Goed bedoeld maar dat is nou net iets wat ik zelf nog
wel kan!
Leidy van der Aalst-Wolken
Voorzitter Landelijke Vereniging van Kleine Kernen
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Colofon
Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen
Dr. Nassaulaan 3A
9401 HJ Assen
Uitgave: februari 2020
www.lvkk.nl
info@lvkk.nl
@LVKK_NL
@de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen
Bestuurssecretaris Koos Mirck:
kmirck@lvkk.nl
06 1900 5432
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Bestuur
Op 31 december 2019
Dagelijks Bestuur
Leidy van der Aalst, voorzitter
Geert Hoogeboom, secretaris
Jan Boer, penningmeester
Tinie te Dorsthorst, vicevoorzitter
Ruud de Jong
Ben van Essen, adviseur
Algemeen Bestuur
Behalve bovengenoemden ook nog:
Doeke Fokkema (Doarpswurk)
Frans Musters (Groninger Dorpen)
Jofien Brink (BOKD)
Willemien Woestenenk (OVKK)
Vacature (DKKGelderland)
Nico Bijman (VKKNH)
Ries Jansen (ZHVKK)
Jan Oudesluijs (ZVKK)
Bert van Kesteren (VKKNB)
Birgit op de Laak (VKKL)

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

Netwerkpartners
De Nederlandsche Bank
De LVKK is partner bij onderzoek naar bereikbaarheid en toegankelijkheid van financiële
voorzieningen.
European Rural Communities Association
De LVKK is lid van ERCA waarin zusterorganisaties uit Europa samenwerken, o.a. in kennisdeling 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 Dorpsvernieuwingsprijs.
KNHM
Samenwerking is er vooral op provinciaal niveau bij de organisatie van provinciale
evenementen 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
bijvoorbeeld 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
democratie van onderop; lid jury Dorpsvernieuwingsprijs.
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Gesprekspartner en direct belanghebbende bij de initiatieven op het gebied van zorg en
welzijn en gesprekspartner van het initiatievennetwerk ‘Nederland Zorgt Voor Elkaar’.
Movisie
Partner in kennisdeling.
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Nederland Zorgt Voor Elkaar
Hét platform voor initiatieven op gebied van zorg en welzijn. Vele initiatieven ondersteunen elkaar en formuleren verlangens naar beleidsmakers, zorgverzekeraars, zorgaanbieders.
Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk
De LVKK is lid van de NOV en participeert in werkgroepen over wet- en regelgeving rond
vrijwilligerswerk.
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
Partner in het project ‘Welcoming Spaces’
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 participeert 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.
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