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Voorwoord
Meer dan 45 jaar actief samen met bewoners! Het uitgestelde feest werd op 14 mei 
2022 gevierd in Dalfsen waar we het tweejaarlijkse PlattelandsParlement én de uitreiking 
van de Dorpsvernieuwingsprijs combineerden. Een mooie combinatie en een geweldige 
locatie. Dit alles in goede samenwerking met de OVKK en de provincie Overijssel. 
Een inspirerende dag waarin de actuele vraagstukken van het leven op het platteland  
én de invulling die eraan wordt gegeven, uitvoerig werden besproken en gedeeld.  
Ook werd de brochure Goed voor Elkaar Dorpen op deze dag uitgereikt. 

Duidelijk is dat de stikstofcrisis, de klimaatverandering en de energiecrisis ook de 
kleine kernen raken. De gevolgen van het tekort aan betaalbare woningen, de hogere 
energieprijzen en de trek van stedelingen naar het platteland zijn goed merkbaar.  
Neem daarbij het afbrokkelen van het voorzieningenniveau en de terugloop van 
vrijwilligers, dan ligt de conclusie voor de hand dat de leefbaarheid in de kleine kernen 
sterk onder druk staat. 
Maar dorpen hebben ook veel veerkracht. Niet voor niets heeft de OVKK haar naam 
veranderd in Overijsselse Vereniging van Krachtige Kernen. Bewoners zijn van oudsher 
gewend zelf oplossingen te zoeken en te vinden en maken daarbij vooral gebruik 
van de kracht in hun eigen dorp met waar nodig de ondersteuning van de provinciale 
verenigingen. Maar er is een ondergrens die bewaakt moet worden. Als door gebrek 
aan woningen jongeren wegtrekken en er onvoldoende nieuwe aanwas is om nieuwe 
bewonersinitiatieven te ontplooien en bestaande activiteiten in stand te houden, gaat 
dit ten koste van de leefbaarheid. Meer aandacht van de overheid voor de vraagstukken 
van de kleine kernen én een evenwichtige verdeling van voorzieningen tussen stad en 
platteland is nodig. Dat vraagt om politieke keuzes, niet alleen om goede voornemens 
maar vooral om acties en middelen.

In dit jaarverslag laten we zien waar we voor staan en wat we samen hebben bereikt 
in het afgelopen jaar. Uitgaan van de vraag van de bewoners en van de kracht van de 
lokale gemeenschap staan in ons werk centraal. Dat kan alleen in samenwerking en 
verbondenheid met elkaar. Dat doen we lokaal, provinciaal, landelijk en op Europees 
niveau. Samen blijven we werken aan een leefbare samenleving op het platteland.

Leidy van der Aalst - Wolken
Voorzitter LVKK
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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. 
De visie van de LVKK en waar wij voor staan werd afgelopen jaar mooi verwoord door 
Ursula van der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie: 

In 2022 kreeg de LVKK voor de uitvoering van haar activiteitenplan ondersteuning van 
het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarnaast ontving zij voor 
projecten financiële steun van enkele fondsen en van de EU.

De LVKK werkt met een vierjarig beleidsplan en een jaarlijks activiteitenplan.
Eind 2019 stelden we ons beleidsplan vast: ‘Energieke dorpen in een dynamische 
democratie’, Beleidsplan LVKK, Dorpenbeweging Nederland, 2020-2023.
Centrale aspecten in dit plan zijn: 

• Democratische vernieuwing
• Participatie
• Kennisdeling en enthousiasmering

De LVKK blijft hierbij de verspreider van kennis en ervaringen van actieve bewoners in 
het landelijk gebied. De kennis en ervaring heeft betrekking op vele thema’s die voor 
bewoners belangrijk zijn voor de leefbaarheid van hun dorp of regio. 

En die leefbaarheid op het platteland staat onder toenemende druk. Sinds 2022 zijn de 
omstandigheden versneld aan het veranderen. Naast de gevolgen van de pandemie, 
hebben we nu ook te maken met de merkbare gevolgen van de vluchtelingencrisis, 
de energieproblemen, de klimaatverandering, de stagnatie in de woningbouw en het 
steeds verder afbrokkelen van het voorzieningenniveau zoals zorg en openbaar vervoer. 
Dit zal vooral gevolgen hebben voor kwetsbare groepen. De genoemde ontwikkelingen 
en omvangrijke veranderingen in onze maatschappij hebben grote invloed op de 
samenleving en leefomgeving van mensen en dorpen op het platteland. Daar komt bij dat 
er een groeiende kloof tussen (Rand)stad en platteland lijkt te ontstaan. De voorzieningen 
op het platteland zijn verslechterd. Sommige streken en/of bevolkingsgroepen op het 
platteland voelen zich achtergesteld. En het wantrouwen jegens ‘Den Haag’ neemt met 
name in die gebieden toe. De (media)aandacht voor de veronderstelde groeiende kloof 
tussen stad en platteland zorgt er wel voor dat er meer politieke en bestuurlijke aandacht 
en draagvlak lijken te komen voor de ontwikkelingen en gevolgen van genoemde 
veranderingen in de landelijke gebieden.

Het activiteitenplan 2022 is uitgevoerd zoals we het min of meer voor ogen hadden. Met 
dien verstande dat de actuele ontwikkelingen ons noopten veel aandacht te besteden aan 
energieprijzen en de daarmee samenhangende financiële situatie van de dorpshuizen. 
In de eerste maanden van 2022 waren we bovendien zeer druk met de uitlopers van de 
pandemie en met het organiseren van het PlattelandsParlement 
dat door covid een jaar was doorgeschoven.

‘Rural communities are a cornerstone of Europe’s 
resilience and independence. And when life in our 
countryside flourishes, so does our European way of life.’



Klaske Piebenga nieuwe  
bestuurssecretaris LVKK
01 januari 2022

Sinds 1 januari 2022 is Klaske Piebenga 
bestuurssecretaris van de LVKK. 
Zij volgt Koos Mirck op die met pensioen is 
gegaan.
Klaske wil zich graag inzetten voor de 
leefbaarheid van het platteland. ‘De LVKK is 
daar een goed instrument voor. Vanuit mijn 
eigen ervaring - ik woon in een dorp met 18 
verenigingen en veel actieve vrijwilligers 
- en vanuit mijn werk als voorzitter bij het 
dorpshuis ken ik het belang van een actief 
en vitaal dorp. Verenigingen kunnen een 
dorp echt vooruit helpen. Er spelen grote 
maatschappelijke en ruimtelijke thema’s.

De LVKK kan bij deze thema’s een 
faciliterende rol spelen. Bijvoorbeeld door 
het delen van kennis, ervaring en successen 
en door de processen te ondersteunen. Als 
je dat doet, hoef je niet elke keer opnieuw 
het wiel uit te vinden.’

Behoud apotheekhoudende huisarts

15 februari 2022

Voor veel inwoners van het platteland is 

de apotheekhoudende huisarts de dichtst-

bijzijnde zorgprofessional, vooral voor 

oudere en minder mobiele mensen. Toch 

staat de apotheekhoudende huisarts op 

steeds meer plekken onder grote druk 

en dreigt zelfs te verdwijnen. Een groep 

apotheekhoudende huisartsen richt zich 

daarom met de LVKK, LHV, V&VN, ActiZ, 

Nederland Zorgt Voor Elkaar, KBO-PCOB 

en ANBO tot de politiek, zorgverzekeraars 

en de NZa met de oproep om de apo-

theekhoudende huisartsenpraktijk veilig 

te stellen.
In een manifest vragen wij met de ande-

re partijen de politiek en beleidsmakers 

dringend om maatregelen. Zo willen wij 

in gesprek met de politiek over een toe-

komstbestendige visie op de apotheek

houdende huisartsenzorg in de dorpen. 

Ook vragen wij de zorgverzekeraars om 

een uniform inkoopbeleid van farma-

ceutische zorg voor apotheekhoudende 

huisartsen met minder regeldruk. Met de 

Nederlandse Zorgautoriteit willen we het 

gesprek voeren over het sterk economisch 

dwingende karakter van contracten voor 

apotheekhoudend huisartsen. 

https://www.lvkk.nl/nieuws/details/news/afscheid-bestuurssecretaris-koos-mirck/?tx_news_pi1%255Bcontroller%255D=News&tx_news_pi1%255Baction%255D=detail&cHash=9b57d2339abab393fc22e5447fbccf83
https://www.lvkk.nl/nieuws/details/news/afscheid-bestuurssecretaris-koos-mirck/?tx_news_pi1%255Bcontroller%255D=News&tx_news_pi1%255Baction%255D=detail&cHash=9b57d2339abab393fc22e5447fbccf83


JAARVERSLAG 20225

Het jaar in het kort
De meest in het oog springende activiteiten en resultaten van dit jaar in chronologische 
volgorde:

• Eind 2021/begin 2022 hebben we een enquête onder de dorpshuizen gehouden, 
gericht op hun financiële positie als gevolg van de pandemie. Aan deze enquête 
hebben ruim 200 dorpshuizen deelgenomen. Hieruit bleek onder andere dat 40% van 
de dorpshuizen in financiële problemen zou komen als de situatie zou aanhouden.  

• In februari hebben we opnieuw een enquête gehouden, nu in samenwerking met de 
LSA. Deze keer was het onderwerp de stijging (en gevolgen) van de energielasten. 
Ruim 600 dorps- en buurthuizen hebben deze enquête ingevuld. De resultaten waren 
veelzeggend: de gemiddelde stijging van de energielasten bleek 123%. Vele dorps- 
en buurthuizen (ruim 70%) gaven aan hierdoor (en in combinatie met verslechterde 
toestand als gevolg van de pandemie) in financiële moeilijkheden te komen.  

• Op zaterdag 14 mei was het dan eindelijk zover: het PlattelandsParlement vond 
plaats, dit keer in samenwerking met de provincie Overijssel in de Trefkoele in 
Dalfsen. Het was een schitterende dag, met workshops, lezingen, film en een 
excursie – activiteiten waar veel actieve inwoners uit het hele land aan deelnamen. 
Het PlattelandsParlement werd afgesloten met een scherp debat onder leiding van 
dagvoorzitter Sander Schimmelpenninck.  

• De ruim 275 bezoekers van het PlattelandsParlement waren aan het eind van de 
dag ook getuige van de uitreiking van de Dorpsvernieuwingsprijs met als gelukkige 
winnaar het Overijsselse dorps Zalk. 

• Tijdens een van de workshops op het PlattelandsParlement werd ook de brochure 
‘Goed voor Elkaar Dorpen’ gepresenteerd. 

• In september vond het Europese PlattelandsParlement plaats in Kielce in Polen. Ruim 
40 landen waren vertegenwoordigd, inclusief Oekraïne. Via lezingen, workshops 
en excursies werden veel ideeën uitgewisseld. Aan het einde van deze driedaagse 
manifestatie werd een slotakkoord opgesteld: The Rural People’s Declaration of Kielce 
15th September 2022.  

• Eind november kwam Minister Hanke Bruins Slot op uitnodiging van de LVKK en de 
LSA naar Deventer en omstreken, op werkbezoek. Na ontvangst door Ilse Duursma, 
wethouder van Deventer en tevens voorzitter van de OVKK, bezocht de minister o.a. 
het MFC en de buurtsuper in Lettele. Zij sprak daar met actieve bewoners en met 
vertegenwoordigers van Plaatselijk Belang Lettele. Daarna was er nog een gesprek 
tussen de besturen van de LVKK, de LSA en de minister.  

• In december nam Geert Hoogeboom na 12 jaar afscheid als secretaris van het 
dagelijks bestuur van de LVKK. 



Financiële positie dorpshuizen  

door Corona ernstig verslechterd

07 maart 2022

De financiële positie van dorps- en 

buurthuizen is in de afgelopen twee 

jaar ernstig verslechterd. Door de 

opeenvolgende Corona-maatregelen 

hebben veel besturen ingeteerd op hun 

vermogen en noodzakelijke investeringen 

uitgesteld. Dit blijkt uit een enquête onder 

850 dorpshuizen. Door deze ontwikkeling 

dreigen dorpshuizen hun belangrijke functie 

als sociale ontmoetingsplaats kwijt te raken.

Van de meer dan 500 respondenten geeft 

73% aan in 2021 een verlies te hebben 

geleden. Van al deze gevallen blijkt dat 63% 

dat onder meer heeft opgelost door eigen 

reserves aan te spreken en 44% heeft onder 

meer gebruik gemaakt van steunregelingen. 

Door in te teren op de reserves wordt in 

60% van de gevallen groot onderhoud en/of 

duurzame investeringen uitgesteld. 

Van de ondervraagde 
dorpshuizen geeft 
ruim 40% aan over een 
jaar al op het randje 
van een  
faillissement te balanceren.

Het onderzoek toont aan dat dorpshuizen 

ruimhartig gecompenseerd moeten 

worden uit de beschikbare Corona-

compensatiemaatregelen, zowel van Rijk 

als provincies en gemeenten. Bovendien 

zal het helpen als overheden met 

aanvullende subsidiemaatregelen komen, 

met name ten behoeve van duurzaamheids-

investeringen. De LVKK en de bij deze 

organisatie aangesloten provinciale 

koepelverenigingen zullen zich daar in de 

komende periode hard voor maken. 

Waarom regeldruk vrijwilligerswerk de nek omdraait - we leggen het nog eens uit in Trouw
16 mei 2022

Het platteland staat voor grote opgaven 
op het gebied van sociale voorzieningen, 
natuurbehoud en energietransitie. Actieve 
plattelandsbewoners werken daar hard aan, 
vaak als vrijwilliger. 

Maar juist die bestuurlijke vrijwilliger heeft 
het zwaar door een hausse aan regels.
De overheid zadelt vrijwilligersorganisaties 
met ondoenlijk veel regels op, vinden wij 
met vele anderen. Daarom schreven wij 
met Joost van Alkemade (directeur van 
Vereniging Nederlandse Organisaties 
Vrijwilligerswerk) en Joost Beuving 
(docent-onderzoeker aan de Radboud 
Universiteit) een opinieartikel in Trouw.
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Democratische Vernieuwing,  
participatie en kennisdelen
Aan democratische vernieuwing, participatie en kennisdelen - de centrale aspecten van 
ons beleidsplan - is in 2022 onder meer vorm en uitvoering gegeven door de publicatie 
van de brochure ‘Goed voor Elkaar Dorpen’. 

 
Deel 1 richt zich op de knelpunten waar men tegenaanloopt, de procesgang naar 
bewoners en betrokken instanties en hun verhouding met de overheid. Deel 2 geeft een 
theoretische onderbouwing voor de initiatieven. Er wordt gekeken naar de rol van de 
gemeente, hoe kan zij vertrouwen en ruimte geven aan de bewonersinitiatieven? Tot slot 
zijn er tips voor zowel inwoners als gemeenteraden. Deze brochure, gedrukt en verspreid 
in een oplage van 1000 én bovendien ook digitaal te lezen, is al op vele plaatsen in 
Nederland door gemeenteraden en bewonersorganisaties gebruikt!

Het Kleine Kernen Spel geeft dorpsorganisaties inzicht in de rollen die ze kunnen vervullen 
zowel naar de eigen achterban als naar de gemeente. Nu de covid-pandemie voorbij 
was en men elkaar weer kon ontmoeten werd het spel weer volop (meer dan zestig keer!) 
gespeeld en er blijft nog steeds vraag naar. 

In de nieuwe handleiding van het Kleine Kernen Spel 2.0 is daarin voorzien. Alle bezitters 
van het huidige spel krijgen in het eerste kwartaal van 2023 nieuwe kaartjes en een 
digitale versie van het spel. 

Daarnaast is er door de Universiteit Leiden een onderzoek gedaan naar hoe de 
deelnemers er het huidige spelverloop ervaren, welke gevolgen het spelen van het spel 
heeft voor de werking van de dorpsorganisatie en voor welke uitdagingen zien de lokale 
gemeenschappen zich gesteld zien. Ook geven de onderzoekers aanbevelingen voor 
optimalisering van het spel.
Kort samengevat: Het Kleine Kernen Spel biedt als serious game een goede mogelijkheid 
voor dorpsorganisaties om te leren en te reflecteren op het eigen functioneren.  
De ondervraagden zijn over het algemeen ook positief over het verloop van het spel.  
De valkuil is echter dat men te veel in de inhoud van de casussen blijft hangen en te 
weinig tijd neemt voor reflectie.
Om de ruimte voor reflectie te vergroten en een breder palet van leeruitkomsten voor 
meerdere doelgroepen aan te bieden, is een aantal (praktische) aanbevelingen gegeven. 
Uit deze aanbevelingen komt de duidelijk de importantie van de 
rol van de spelbegeleider naar voren. In de nieuwe handleiding 
zal dit benadrukt worden en worden handvatten gegeven en 
aandachtspunten genoemd om reflectie te vergroten.  
Ook zullen alle spelbegeleiders het onderzoek ontvangen.

In deze brochure tonen inwoners van elf dorpen hoe gemeenschapskracht tot bloei komt door 
zelf verantwoordelijkheid te nemen én te krijgen van hun eigen dorp of wijk. In sommige 
dorpen komt het maar niet van de grond, in andere dorpen is het niet te stuiten.

Daarom is het spel onderhanden genomen door drie begeleiders van het spel. Alle kaarten 
en casussen zijn opnieuw bekeken en op hun actualiteit getest. Ook is het getest op de 
mogelijkheid om het met vertegenwoordigers vanuit een overheid te spelen.



31 mei symposium ‘Local empowerment: 
Samen succesvol’
08 april 2022

Het Samenwerkingsverband Burgerkracht 
Europa (SBE) organiseert op 31 mei 2022 
een grensoverschrijdend symposium over 
instandhouding van lokale voorzieningen en 
het samenspel tussen bewonersinitiatieven, 
lokale overheden en maatschappelijke 
partners.
Het symposium levert een bijdrage aan 
het ‘Rural Pact’, een langetermijnvisie 
van de Europese Commissie om 
plattelandsgebieden sterker, verbindend, 
veerkrachtig en welvarend te maken. Dit 
Rural Pact wordt in de zomer van 2022 
vastgesteld.

Met praktische tips worden inwoners 
in Nederlandse en Duitse dorpen en 
buurten verder geholpen bij het lokale 
samenspel, gericht op behoud van passende 
voorzieningen. 

Symposium en workshops leveren een 
kompas op dat richting geeft aan dit 
samenspel tussen bewoners, overheden, 
organisaties en bedrijven. Wat werkt er 
wel en wat niet, en hoe ontstaat er een 
gelijkwaardige positie tussen alle partijen 
in het proces en zorg je ervoor dat zij gelijk 
optrekken?

Europees PlattelandsParlement in Polen

12 september 2022 

In Polen nemen we deel aan het 
tweejaarlijkse European Rural Parliament 
dat plaatsvindt van 12 - 15 september 2022.
Een geweldige ervaring is de energie en 
opkomst van al die mensen die bevlogen 
zijn als het om de toekomst van het 
platteland gaat. Er speelt ook veel. 

De toekomst van jongeren, het klimaat, 
de druk op economische en sociale 
perspectieven, maar ook en dit jaar bovenal: 
de ontwikkelingen van het platteland en 
inwoners in Oost-Europa.

Indrukwekkend was de opening van 
het European Rural Parliament door Janusz 
Wojciechowski, European Commissioner 
for Agriculture en de bijdrage vanuit 
Oekraïne door Sofiya Burtak over de huidige 
uitdagingen en de toekomst na de oorlog... 
Het Europees PlattelandsParlement kreeg 
een slotakkoord met het manifest dat werd 
opgesteld: The Rural People’s Declaration of 
Kielce 15th September 2022.
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Kennisdelen en enthousiasmeren
Op 14 mei kwamen ruim 250 mensen naar Dalfsen voor het PlattelandsParlement. In een 
ontspannen sfeer deelden bewoners, bestuurders en politici ervaringen, kennis en kunde 
en inspireerde men elkaar. Er waren vier hoofdthema’s die elk in 3 workshops werden 
behandeld: 

• Wonen op het platteland: veel ruimte, weinig plek
• Ontmoetingsplekken: accommodaties & voorzieningen dorpsbreed onder de loep
• Lokale kracht & noaberschap: het verschil maken doe je zo!
• Duurzame dorpen delen: samen voor klimaat, gezond voedsel & biodiversiteit

Naast de workshops was er voldoende tijd om ideeën, kennis en ervaringen uit te 
wisselen. Onder leiding van dagvoorzitter Sander Schimmelpenninck vond in de middag 
een debat plaats met en tussen de politici Hilde Palland, Daniel Koerhuis, Roy de Witte en 
André Schuurman. 

Wat het PlattelandsParlement en de Dorpsvernieuwingsprijs goed in beeld brengen is 
het enthousiasme en toewijding van de vrijwilligers. Maar het aantal vrijwilligers wordt 
in toenemende mate een probleem. Of het nu gaat om vrijwilligers voor besturen, voor 
bardiensten of voor sportverenigingen, het is steeds moeilijker om aan voldoende mensen 
te komen. Tijdens de covid-pandemie is een groot aantal vrijwilligers afgehaakt en die 
zijn lang niet allemaal teruggekomen. Daarbij wordt het de vrijwilligers ook niet makkelijk 
gemaakt. Er zijn tal van wetten en regels waaraan zij moeten voldoen. 

Voor de 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 over alle aspecten 
van beheer, financiën, horeca-eisen, muziekrechten etc. beschikbaar te stellen.

We zijn in gesprek met de HAN (Hogeschool Arnhem Nijmegen)  
om in samenwerking e.e.a. vanaf 2023 te realiseren. Ook zijn er 
plannen om in 2023 de hele site te vernieuwen. 

De dag werd afgesloten met de uitreiking van de Dorpsvernieuwingsprijs 2021. 
Het dorp Zalk bleef Luttenberg en Varsselder-Veldhunten nipt voor. In oktober 2022 bezocht  
de jury van de Europese Dorpsvernieuwingsprijs Zalk en viel het dorp weer in de prijzen:  
zij wonnen een zilveren medaille. 

Om een eind aan de regeldruk te maken heeft de LVKK in het voorjaar dan ook de petitie Stop 
onnodige regeldruk voor vrijwilligers in besturen onderschreven en samen met NOV een open 
brief naar het dagblad Trouw gestuurd over dit probleem.

In 2022 is er een grote slag geslagen met betrekking tot de actualisering, maar dit vraagt 
constant onderhoud en het is ons nog niet gelukt dit duurzaam te borgen.



Busje komt zo? ANWB polst situatie auto  

en ov op platteland

22 juli 2022

De ANWB laat in het artikel ‘Busje komt niet/

soms/bijna’, vanuit de provinciale verengingen 

Alle Postmus en Ton Ory hun blik op de 

behoefte aan een auto en het gebrek aan 

openbare vervoersvoorzieningen op het 

platteland geven. 
‘Als er steeds minder bussen komen, jaag 

je mensen de auto in’. Alle Postmus (BOKD) 

verwoordt de praktijk op het platteland. Nog 

altijd zijn mensen hier afhankelijk van een 

auto, ook al kan niet iedereen dit betalen. 

Gelukkig zijn er fantastische initiatieven zoals 

de Wensbus in de provincie Limburg die 

voorzieningen bereikbaar houdt, zoals een van 

de initiatiefnemers, Ton Ory (VKKL), vertelt. 

Maar de auto blijft in dorpen en kleine kernen 

onmisbaar. 

Internationale jury bezoekt Zalk, kandidaat Europese Dorpsvernieuwingsprijs
05 oktober 2022

Zalk dingt mee naar de Europese 
Dorpsvernieuwingsprijs. Vandaag kreeg het 
dorp bezoek van een internationale jury die 
graag wilde zien hoe vernieuwend Zalk is.
De vier juryleden die Zalk kwamen 
bekijken kwamen uit Duitsland, Hongarije, 
Zwitserland en de Tsjechische Republiek. Ze 
werden in het dorpshuis ontvangen en door 
meerdere mensen toegesproken. Een van 
hen was burgemeester Sander de Rouwe 
van de gemeente Kampen. 

Aan het eind van dit jaar zal bekend worden 
of Zalk de winnaar is van de Europese 
Dorpsvernieuwingsprijs die later, in het 
voorjaar, in Beieren zal worden uitgereikt.
RTV Oost maakte een mooie reportage van 
het bezoek.
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Dorpshuizen
Het belang van dorpshuizen als sociale ontmoetingsplaats is door de covid-pandemie 
onomstotelijk bewezen. Dat de dorpshuizen in 2022 na een zware tijd weer helemaal 
open konden, werd daarom met enthousiasme begroet. Maar de dorpshuizen hadden 
een moeilijke tijd achter de rug: wel vaste kosten, maar geen inkomsten. Om te peilen hoe 
de dorpshuizen er financieel voor stonden, heeft de LVKK eind 2021 / begin 2022 een 
enquête gehouden.

De energiecrisis, de gevolgen van de situatie in Rusland / Oekraïne en de zeer scherp 
stijgende energieprijzen maakten de positie van de dorps- en buurthuizen er niet 
beter op. Samen met de LSA hield de LVKK opnieuw een enquête. Ruim 600 dorps- en 
buurthuizen hebben deze enquête ingevuld. De resultaten waren veelzeggend: de 
gemiddelde stijging van de energielasten bleek 123%. Vele dorps- en buurthuizen (ruim 
70%) gaven aan hierdoor (en in combinatie met de verslechterde toestand als gevolg 
van de pandemie) in financiële moeilijkheden te komen. De uitslagen van deze enquête 
trokken veel aandacht van de landelijke en regionale pers en het programma Meldpunt 
wijdde er een uitzending aan. Maar ook het ministerie van BZK had zeer veel interesse in 
deze uitslagen.

Door de gestegen energieprijzen en als uitkomst van de vitaliteitsscans is verduurzaming 
van dorpshuizen hoog op de agenda komen te staan. Dit jaar zijn er weer vitaliteitsscans 
in alle provincies uitgevoerd en bij dorpshuizen en andere gemeenschapsaccommodaties 
zoals een wijkboerderij. Uit veel scans komt een herbezinning op de rol van het dorpshuis 
en de behoefte nóg beter in te spelen op de wensen uit de dorpsgemeenschap naar 
voren. Ook het grote belang van verduurzaming in relatie tot de exploitatie, wordt 
onderkend.

Hieruit bleek dat 40% van de dorpshuizen in financiële problemen zou komen  
indien de situatie zou aanhouden. En bovendien dat door in te teren op de reserves  
in meer dan 60% van de gevallen onderhoud, renovatie en/of  
duurzaamheidsinvesteringen uitgesteld werden. 

Mede naar aanleiding van deze enquête is er een steunpakket van 300 miljoen  
euro voor de dorps- en buurthuizen opgezet. Dit geld zal via het gemeentefonds  
worden verdeeld.



PlattelandsParlement en uitreiking 

Dorpsvernieuwingsprijs

16 mei 2022

Op zaterdag 14 mei vond in 

de Trefkoele in Dalfsen het 

PlattelandsParlement plaats met 

workshops, lezingen, film en een 

excursie. Het was een schitterende 

dag, met veel actieve inwoners uit 

het hele land.

Het PlattelandsParlement werd 

afgesloten met een scherp debat 

onder leiding van dagvoorzitter 

Sander Schimmelpenninck. 

Daarna volgde de uitreiking van 

de Dorpsvernieuwingsprijs met als 

gelukkige winnaar het Overijsselse 

dorps Zalk.

Brochure Goed voor Elkaar Dorpen laat 
zien hoe gemeenschapskracht zich kan 
ontwikkelen
25 augustus 2021

Gemeenschapskracht komt tot bloei als 
bewoners zelf de verantwoordelijkheid 
nemen én krijgen voor de toekomst 
van hun eigen dorp of wijk. In sommige 
dorpen komt het maar niet van de grond, 
in andere dorpen is het niet te stuiten. 
Wat maakt dat verschil? Of: wie maakt 
het verschil? De inwoners van elf dorpen 
in heel Nederland tonen in de brochure 
Goed voor Elkaar Dorpen hoe zij het doen.
Zij vertellen over hun successen. Maar 
ook: waar lopen ze tegenaan, welke 
knelpunten komen ze tegen? Waar 
lopen ze warm voor en hoe bereiken 
ze hun doel? In vervolg op deze 

ervaringsverhalen biedt de brochure ook 
ruimte voor de rol van de gemeente. Hoe 
kan zij vertrouwen en ruimte geven aan 
gemeenschappen?
Daarmee is de brochure 
naast een leuk en 
inspirerend magazine, 
ook een tool om weer 
verder te bouwen aan 
gemeenschappen. Om 
vooral zélf aan de slag 
te gaan: dorpelingen, 
wijkbewoners, 
gemeenteraden en 
ambtenaren. 
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Wonen in het landelijk gebied
De aandacht voor wonen in het landelijk gebied heeft de laatste jaren een hoge vlucht 
genomen. Er was al een landelijk tekort aan betaalbare woningen en de pandemie heeft 
de aantrekkingskracht van wonen in het landelijk gebied nog weer vergroot, waardoor ook 
hier de huizenprijzen zijn gestegen. Dat heeft de positie van starters op de woningmarkt, 
veelal jonge mensen die in hun regio willen blijven, verder verzwakt. 
Voor ouderen is de combinatie van wonen en zorg een belangrijke voorwaarde om in het 
dorp te kunnen blijven wonen. Het gebrek aan levensloopbestendige woningen is een 
probleem. En (het behoud van) een basisvoorzieningenniveau is daarbij van groot belang. 
Het goed in beeld krijgen van de specifieke woonwensen is bijna altijd een eerste 
stap; het vormen van initiatiefgroepen een tweede. Contacten met gemeenten, 
woningcorporaties en bouwbedrijven die open staan voor vragen die samenleven en 
gezondheid betreffen, is dan het vervolg. Wij hebben een aantal dorpen ondersteund in 
dit proces. 

Meer en meer worden bouwplannen ontwikkeld in overleg met de bewoners. 
En bouwen naar daadwerkelijke behoefte op basis van de woonwens van de inwoners zelf 
is van absolute meerwaarde voor de inwoners, de gemeenten en de leefbaarheid. Met het 
oog op de bouwopgave van het Rijk, zal dit onderwerp nog verder aan belang toenemen 
de komende jaren.

Het afbrokkelen van en het behouden van basisvoorzieningen op het platteland is al jaren 
een punt van aandacht.

En het wantrouwen jegens ‘Den Haag’ neemt met name in die gebieden toe. Daarbij komt 
dat er een groeiende kloof tussen (Rand)stad en platteland lijkt te ontstaan.
De (media)aandacht voor de veronderstelde groeiende kloof tussen stad en platteland 
zorgt ervoor dat er meer politieke en bestuurlijke aandacht en draagvlak lijkt te komen 
voor de ontwikkelingen en gevolgen van de genoemde veranderingen in de landelijke 
gebieden.

Mobiliteit landelijk gebied
Een basisvoorziening zoals het openbaar vervoer is van groot belang. Zeker voor 
kwetsbare mensen is de toegang tot essentiële diensten als ziekenhuis, winkelcentrum 
en spoorwegstation, vanuit het landelijk gebied erg moeilijk. Concessiehouders OV 
bezuinigen op de buurtbus of zijn daartoe gedwongen vanwege 
personeelstekort. We zien in veel regio’s initiatieven ontstaan 
waarbij bewoners zelf, in samenwerking met de OV-regio; 
Ouderenfonds e.d. noodgedwongen een vorm van openbaar 
vervoer verzorgen.

Zo zijn er dorpen begeleid in het verhuren van appartementen (collectieve woonvormen) 
voor senioren die graag in hun eigen dorp willen blijven wonen. Ook zijn er initiatieven om 
bijvoorbeeld een voormalige basisschool tot appartementen te verbouwen. 

De voorzieningen op het platteland zijn al tijden verslechterd. Dat heeft invloed of de 
leefomgeving van mensen en dorpen. Sommige streken en/of bevolkingsgroepen op het 
platteland voelen zich daardoor achtergesteld. 



LVKK trekt in programma Meldpunt aan de bel over de energieprijzen
16 september 2022

Dorps- en buurthuizen komen in 
grote problemen door de torenhoge 
energietarieven. Voor de meeste locaties 
geldt dat verwarming en stroom de 
grootste kostenposten zijn. Het meeste 
werk gebeurt door vrijwilligers. Een andere 
grote kostenpost is soms de huur. De eerste 
dorpshuizen gaan minder uren open en er 
zijn er al die gaan sluiten. De LVKK wil dat 
de verschillende overheden bijspringen om 
deze dorpscentra te redden. Theo 
Andreae, directeur Doarpswurk, 
vertelt in Meldpunt (16.9) van 
Omroep Max dat vele dorpshuizen 
het water aan de lippen staat.

De situatie is bijzonder nijpend. ‘Vaak 
spreken we er over dat het 5 voor 12 is. 
Maar ik denk in dit geval dat het wel 5 
over 12 is.’ Hij wijst op de meest recente 
onderzoeken van een half jaar oud waaruit 
toen al bleek dat 66 procent van de 
dorpscentra aan het eind van dit jaar in de 
problemen komt. En een nieuw onderzoek 
moet er nog aan komen. ‘Ik vrees dat die 
cijfers nog ernstiger zullen zijn’. 

Dorps- en buurthuizen in problemen door 
gestegen energielasten

22 november 2022

Ruim 70% van alle dorps- en buurthuizen 
komt in de financiële problemen door 
de gestegen energielasten. Dat is de 

belangrijkste 
conclusie van 
een enquête 
die de LVKK en 
LSA bewoners 
uitvoerden onder 
hun achterban.

‘Bijna driekwart van alle 
ontmoetingsplekken weet niet hoe ze 
de winter door moeten komen door de 
gestegen energielasten. Dat is schrikbarend 
veel en een belangrijk signaal. Deze plekken 
zijn onmisbaar voor de leefbaarheid van 
de wijken en dorpen in Nederland. Als we 
willen dat ze blijven bestaan is er actie 
nodig’, aldus Klaske Piebenga van de LVKK.
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Nationaal netwerk; samenwerken en delen
Het belangrijkste netwerk van de LVKK is haar samenwerkingsverband van provinciale 
verenigingen die de dorpsorganisaties direct ondersteunen. In deze samenwerking 
worden ervaringen gebundeld, delen we kennis en verspreiden die over het hele land via 
brochures en social media; via de Vraagbaak en via het Netwerk Duurzame Dorpen. 
Coördinatoren, dorpshuisconsulenten en bestuurders wisselen kennis en ervaring uit 
en brengen elkaar en - via hen - dorpsinitiatieven, in contact met innovatieve bedrijven 
en initiatieven. Kennisnemen en leren van elkaars ervaring staat op alle niveaus van de 
organisatie centraal.

Gericht delen we kennis met de Tweede Kamer; met ministeries en met grote bedrijven 
als Geldmaat. 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 de problematieken als economische bedrijvigheid; 
mobiliteit; zorg en ook opvang van vluchtelingen.
Kennis halen we en delen we ook met de NOV, de overkoepeling van vrijwilligers–
organisaties in Nederland en met de LSA. 

Dit hebben we gedaan door samen een open brief te schrijven en door de petitie van de 
NOV mede te onderschrijven. 

En samen met de LSA hebben we de minister van binnenlandse zaken, mevrouw Hanke 
Bruins Slot, uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Dit gesprek heeft in november 
plaatsgevonden tijdens een werkbezoek van de minister aan Overijssel. De minister en 
haar ambtenaren werden ontvangen door de wethouder van cultuur van de gemeente 
Deventer, mevrouw Ilse Duursma. Zij is tevens voorzitter van de OVKK. Daarna volgde 
een bezoek aan Stichting Wijd in Deventer en aan het dorp Lettele. In alle gesprekken 
kwam het duidelijk naar voren: bewoners hebben de wens én het vermogen om zelf te 
beslissen over de inrichting en vormgeving van hun leefomgeving. Iets waar de minister 
haar waardering voor uitsprak. De dorpssuper en de inzet van de inwoners van Lettele 
noemt zij ‘een blijk van naoberschap die de kracht van de gemeenschap weergeeft’. 
En belangrijk voor de gemeenschap, vindt zij, want: ‘dit is niet alleen een winkel voor 
het dorp, maar ook een ontmoetingsplek. Een soort tweede huiskamer.’ Minister Bruins 
Slot wil gemeenschapskracht verder brengen, vertelde ze. Zij 
voelt het als een uitdaging en noodzaak om dit ook te doen op 
plekken waar mensen zich minder snel uitgenodigd of zich in 
staat voelen om zelf te bouwen aan leefbare wijken en dorpen.

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.

Met de LSA hebben we dit jaar in verschillende projecten samengewerkt:  
de enquête met betrekking tot energieprijzen en de dorps- en buurthuizen. 

Met eerstgenoemde hebben we ons sterk gemaakt om de regeldrift van de overheid met 
betrekking tot besturen van dorps- en buurthuizen te beteugelen.



Van Calimero-club naar zelfbewuste 
organisatie
02 mei 2022

Scheidend secretaris Geert Hoogeboom blikte in een interview terug
Twaalf jaar lang was Geert 
Hoogeboom secretaris 
van het bestuur van de 
LVKK. Tel daar nog zeven 
besturen bij en zijn leeftijd 
en dan weet je: het werd 
tijd om een stapje terug te 
doen en een opvolger te 
zoeken. In een interview 
met de LVKK vertelde hij:  

‘ Ik ben me gaan 
inzetten voor de 
vakbond van en voor 
laaggeletterden Stichting ABC en 
heb daarnaast nog drie besturen. 
Dat betekent nog altijd zo’n 20 tot 
25 uur per week werk. De LVKK 
is een mooie club, leuke mensen, 
maar nu is het voor mij tijd om het 
iets rustiger aan te doen. Ik draag 
het stokje graag over aan een 
enthousiaste, nieuwe secretaris.’

De uitdagingen die hij voor zijn opvolger 
ziet: ‘Als secretaris zorg je ervoor dat de 
beleidsstukken er komen, maar je bent 
niet de pennenlikker van het geheel. Je 
kunt thema’s pakken die je interessant 
vindt en er is een bestuurssecretaris voor 
het bureauwerk. De thema’s zullen vooral 
liggen in de uitdagingen van de komende 
tijd zoals wonen, energie, duurzaamheid, 
voorzieningen etc. Ik hoop dat mijn 
opvolger daar stappen in kan zetten. 

Er ligt een basis. We hebben als bestuur 
net een mid-term view gemaakt van het 
beleidsplan. We moeten nog meer werk 
maken van de veranderingen tussen 
burger en overheid. ‘Kun je wezenlijke 
veranderingen in de verhoudingen 
aanbrengen?’, is de uitdagende vraag die 
voor ons ligt. Je merkt toch dat er nog 
altijd ontevredenheid van bewoners naar 
de overheid is. We kunnen er mede voor 
zorgen dat die kloof niet groter wordt. 

De praktijk leert dat mensen die initiatief 
nemen, voorlopers zijn. Hoe krijg je 
vervolgens de mensen enthousiast die niet 
uit zichzelf meekomen? Daar zie ik ook een 
uitdaging liggen voor de LVKK. We moeten 
hier meer oog voor hebben. En dan is er 
natuurlijk de vergrijzing van vereniging en 
achterban. Hoe bereiken we jongeren? Hoe 
pakken zij hun rol op in de dorpen? 
Kortom: werk genoeg!’
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Europees netwerk en Europese projecten
Het Europese netwerk van de LVKK bestaat uit onder andere de leden van ERCA, de 
European Rural Community Association. 

The European Rural Parliament is designed to strengthen the voice of the rural communities 
of Europe, and to ensure that the interests and well-being of these communities are 
strongly reflected in national and European policies. Er waren ca 350 bezoekers uit 40 
landen. Zij bezochten plenaire sessies, paneldiscussies, lezingen, excursies en workshops. 
Een van de workshops, Rural Pact – Village Pact, werd door Ben van Essen voor de LVKK 
geleid. Met ca. 30 deelnemers was het één van de best bezochte workshops.
Na drie dagen werd het ERP afgesloten met het slotakkoord: ‘The Rural People’s 
Declaration of Kielce’.

Via het Samenwerkingsverband Burgerkracht Europa (SBE), participeert de LVKK in de 
kennisuitwisseling tussen buurlanden. Het samenwerkingsverband is een netwerk van 
organisaties die zich richten op initiatieven van bewoners om hun dorp of wijk leefbaar te 
houden en in dat kader grensoverschrijdende contacten onderhouden. SBE is ontstaan 
op initiatief van de LVKK en inmiddels nemen de Hogeschool Arnhem Nijmegen, Learn for 
Life, Humanitas, Forte Welzijn en Iris Haarland Health Coaching eraan deel.

Met het Kompas werd een bijdrage geleverd aan de invulling het concept Rural Pact 
(onderdeel van het EU Rural Action Plan), als voorbereiding op het European Rural 
Parliament van september in Polen.

Daarnaast participeert de LVKK in het Europese project ‘Welcoming Spaces’ dat wordt 
gefinancierd door het Europese Horizons 2020 programma. Hierin werken vijf Europese 
universiteiten (Utrecht, Siegen, Warschau, Bologna, A Coruña) samen met vijf Europese 
ngo’s uit dezelfde landen als de universiteiten. 

In het voorjaar 2022 namen we deel aan het gesprek tussen de COA, Vluchtelingenwerk 
Nederland en het Spaanse Cepaim. Hierin werd onderzocht of de Spaanse aanpak van 
de begeleiding van migranten ook toepasbaar zou zijn in 
Nederland. 

Na vele digitale bijeenkomsten hebben we onze Europese partners weer live  
ontmoet tijdens het vijfde European Rural Parlement dat dit jaar oktober  
in Kielce (Polen) plaatsvond.

In mei vond in Kessel het symposium ‘Krachtige Dorpen, samen succesvol zijn om het dorp 
leefbaar te houden’, met deelnemers uit Nederland en Duitsland, plaats. De uitkomsten van 
het symposium zijn vertaald in een (tweetalig) Kompas gericht op succesvolle lokale 
samenwerking en empowerment.

Het project onderzoekt of vluchtelingen, statushouders en arbeidsmigranten kunnen
bijdragen aan vitalisering van krimpregio’s. De LVKK bracht haar ervaringen met 
bewonersinitiatieven op dit vlak in.



Maatschappelijke organisaties willen per 
direct normale toegang tot betalingsverkeer

05 oktober 2022

Al minstens anderhalf jaar vragen 
maatschappelijke organisaties de minister 
van Financiën en collega-bewindslieden 
aandacht te hebben voor problemen die 
verenigingen en stichtingen hebben met 
de toegang tot het betalingsverkeer en de 
enorme regeldruk die daaruit voortkomt.
De overheid heeft hen namelijk onterecht 
aangemerkt als zijnde een hoog risico 
op terrorismefinanciering en witwassen. 
Banken maken het hen daarom heel lastig. 
Ook de LVKK wil samen met veel andere 
organisaties zoals Vereniging NOV en de 
LSA, dat de overheid maatschappelijke 
organisaties per direct aanwijst als laag 
risico. Veel organisaties ervaren dat zij hun 

werk nu niet of niet goed kunnen doen, 
vanwege de problemen met toegang tot 
het betalingsverkeer en de regeldruk. 
Daarmee kunnen zij niet goed werken 
aan allerlei nationale en internationale 
maatschappelijke vraagstukken. Zij vragen 
de ministers van Financiën en Justitie & 
Veiligheid en DNB-president Knot alle 
mogelijke maatregelen te treffen die op 
korte termijn verlichting kunnen geven. 

Handreiking 
ontmoetingsplekken 
bij nieuwe opleving 
coronavirus
30 juli 2022

De zwaarste fase van de coronacrisis lijkt 
achter ons te liggen. Het virus is echter niet 
weg en een nieuwe opleving blijft mogelijk. 
Het is daarom van groot belang om ons 
daarop voor te bereiden. Hoe dit kan, 
hebben we beschreven in een handreiking.
Het kabinet wil de samenleving en dus 
ook de ontmoetingsplekken open houden 
– ook in geval van nieuwe oplevingen van 
het coronavirus. Uiteraard met passende 
maatregelen. Op welke manier dit kan, staat 
in een nieuwe handreiking speciaal voor 
ontmoetingsplekken.

We hebben de handreiking opgesteld 
samen met Sociaal Werk Nederland, 
Vereniging Nederlandse Organisaties 
Vrijwilligerswerk (NOV), LSA Bewoners 
en het Ministerie van VWS.  Deze 
handreiking helpt vrijwilligers, uitbaters, 
eigenaren en besturen van dorps- en 
buurthuizen, jongerencentra (en sociale 
ontmoetingsplekken) bij het maken van 
keuzes en bij het zo veilig en inclusief 
mogelijk de deuren open te houden.
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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, VNG, 
Geldmaat, De Nederlandsche Bank, Post.nl, Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk 
NOV, Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners LSA, Nederland Zorgt Voor 
Elkaar, Universiteit van Utrecht (met betrekking tot Welcoming Spaces) , Wageningen 
University & Research, Hogeschool Arnhem Nijmegen (Expertise Centrum Krachtige 
Kernen en de Zorgalliantie, Wendy Kemper en Korrie Melis), Rijksuniversiteit Groningen, 
Hanze Hogeschool (Elles Bulder) , 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 is met betrokken initiatiefnemers over de 
landsgrenzen gekeken en zijn ervaringen uitgewisseld. 

Afgelopen jaar wisten de Nederlandse media ons goed te vinden. Dat gold met name voor 
Omroep Max en regionale radio en regionale dagbladen. Veelal was dit gerelateerd aan  
de hoge energieprijzen en onze energie-enquête met betrekking tot de dorpshuizen.
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