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Na het bezielende voorzitterschap van Wim van Lith, nam Ingeborg Verschuuren de voorzittershamer over.

Ingeborg Verschuuren is door de Algemene
Ledenvergadering op 7 januari jl. gekozen
tot voorzitter van vereniging kleine kernen
noord-brabant. De inzet van het bestuur
blijft met de komst van Ingeborg Verschuuren er op gericht om de belangen van de
kleine kernen en het platteland in NoordBrabant in de ruimste zin van het woord
te behartigen met als doel de leefbaarheid
te behouden en te verbeteren. Ingeborg
Verschuuren volgt Wim van Lith op die 17
november jl, na 12 jaar voorzitter te zijn
geweest, afscheid heeft genomen.
Ingeborg Verschuuren is op dit ogenblik
werkzaam bij de gemeente Gemert-Bakel als hoofd van de afdeling Openbaar

Beheer en Projecten en is daardoor goed
op de hoogte van projecten op het gebied
van woningbouw, bedrijfsontwikkeling
en leefbaarheid. Van 2007 tot 2011 was
Ingeborg Verschuuren lid van Provinciale
Staten van Brabant waarin zij veel kennis
heeft opgedaan over de Brabantse steden
en dorpen. Van 1990 tot 2008 woonde en
werkte zij in Breda, onder andere als districtsmanager bij de gemeente Breda. Het
overleg dat Ingeborg Verschuuren voerde
met de dorpsraden en de kennis en ervaring die zij in West- en Oost-Brabant heeft
opgedaan, komen haar nu goed van pas.
Evenals het feit dat zij geboren en getogen
is in twee kleine kernen, Aarle-Rixtel en
>>>
Beek en Donk.
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Ingeborg Verschuuren: “Sinds mei
2012 ben ik bestuurslid van de vereniging kleine kernen noord-brabant
en heb al kennis gemaakt met enkele
leden en met onderwerpen die er
in Noord-Brabant en op bestuurlijk
niveau spelen. Van belang is het
opbouwen en in stand houden van

goede relaties met de leden, belangenorganisaties en overheden.
Het geeft mij een goed gevoel om
samen met deze groep enthousiaste
vrijwilligers, die zich inzetten voor de
leefbaarheid van Brabantse kernen,
daar een bijdrage aan te kunnen
leveren.”

Door haar jarenlange bestuurlijke
ervaring en kennis, is het bestuur van
mening dat zij met Ingeborg Verschuuren een deskundige gesprekspartner
voor leden, organisaties en overheid
heeft gevonden, die de belangen van
de vereniging kleine kernen noordbrabant optimaal kan behartigen.<<<

Leefbaarheid@Brabant
De provincie Noord-Brabant nodigt u
uit deel te nemen aan Leefbaarheid@
Brabant (L@B). Een ‘lab’ om op brede
schaal en samen met (nieuwe) partijen de leefbaarheid in Brabant verder te verbeteren. Dat is nodig omdat
Brabant verandert; demografische
ontwikkelingen zoals vergrijzing, ontgroening en arbeidsmigratie hebben
invloed op de leefbaarheid in dorpen
en wijken. Ziet u kansen en oplossingen in uw woonplaats, gemeente of
regio? Kom dan in actie en ga samen
met ondernemers, bewoners, maatschappelijke organisaties, onderwijs
of overheid aan de slag!
Wilt u de provincie als partner van
uw leefbaarheidsproject met een
regionale impact of kent u zo’n een
project? Meldt dat dan aan bij het
Loket Leefbaarheid Leefbaarheid@
Brabant. Het provinciale programma
Leefbaarheid@Brabant biedt een
aantal mogelijkheden om projecten
verder te helpen. De provincie biedt
initiatiefnemers:

 ondersteuning en procesbege







leiding
kennisdeling, inspiratie en onderzoek
minder regels, ontregelen
inzet van provinciale instellingen
en netwerken (o.a. Zet, PON,
‘t Heft, K2, VKKNB, Zorgbelang)
financiële participatie in projecten
en agenda’s
bewustwording en communicatie

De provincie trekt hierin samen op
met onder meer de streeknetwerken,
SRE, RWB en Midpoint Brabant.
Subsidie
Eén van de mogelijkheden om een
leefbaarheidsproject kansrijker te maken is een subsidie. Vanaf 1 april tot
en met 30 juni 2013 kunt u subsidie
aanvragen voor de eerste tranche
(of periode). Aan de subsidieverlening zijn voorwaarden verbonden.
De tweede tranche voor 2014 wordt
later dit jaar open gesteld. Voor meer
informatie hierover kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon
of het Loket Leefbaarheid
Samen aan de slag
Onder het motto ‘Leefbaarheid in de
lift, samen aan de slag’ organiseert

de provincie samen met de streeknetwerken zes regionale bijeenkomsten
voor initiatiefnemers van leefbaarheidsprojecten. Tijdens deze werkbijeenkomst is er gelegenheid om uw
project of idee met regionale impact
met andere initiatiefnemers te delen
en met elkaar een aantal stappen
vooruit te zetten.
Loket Leefbaarheid
Bent u geïnteresseerd, geïnspireerd
of heeft u nog vragen? Neem dan
contact op met het Loket Leefbaarheid (073) 68125 64 of per e-mail
leefbaarheid@brabant.nl. Kennis,
ervaring, vragen en ideeën rondom
leefbaarheid in Brabant kunt u delen
via de LinkedIn groep Leefbaarheid
en via Twitter@LeefbaarheidNB of
#NBLeeft.
<<<
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De eerste keer
Alles heeft een eerste keer, zo ook
het schrijven van een column. Ik heb
even opgezocht waar een column aan
moet voldoen. Het moet gaan om een
duidelijke boodschap, pakkend en interessant. En het moet emotie oproepen. Tja, dat valt niet mee voor zo’n
eerste keer. Ik heb gelezen dat er ook
trainingen columns schrijven gegeven
worden, iets ter overweging.
Het schrijven van een column in
Kernkracht hoort bij de functie van
de nieuwe voorzitter, want dat ben ik
nu twee maanden. Er is ook aan me
gevraagd of ik wil gaan twitteren. Dat
wordt dan ook de eerste keer. Kan ik
namens de VKKNB een tweet uitdoen
en dan afwachten of je volgers krijgt.
Het hoort er allemaal bij in deze snelle
wereld vol prikkels en sociale media.
Altijd bereikbaar zijn en laten horen
en zien wat je aan het doen bent.
Zolang het om kennisdeling en
informatie-uitwisseling gaat is dat
natuurlijk prima. Want dat is de kracht
van de VKKNB. En het is ook fijn als
de vereniging om haar mening wordt
gevraagd. Zo werd ik onlangs uitgenodigd als gast in het programma:
‘Alles Mag op Zaterdag’ bij Omroep
Brabant. Was ook de eerste keer. Het
ging over het advies van de Onderwijsraad over het sluiten van scholen
met minder dan 100 leerlingen.
De VKKNB gaat uit van de deskundigheid en betrokkenheid van de
bewoners en ouders zelf. Ook voor
hen is kwaliteit van het onderwijs uitgangspunt. Op een creatieve manier
is heel veel mogelijk. Niet een norm
opleggen van bovenaf maar samen
met betrokkenen tot een oplossing
komen. Onze dorpsraden in Brabant
hebben hier al goede voorbeelden
van laten zien.
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De eerste keer verblijven bij de Ruwenberg in St. Michielsgestel tijdens
de conferentie Intensieve Veehouderij, onder voorzitterschap van Felix
Rottenberg. Daar de inbreng geleverd
vanuit het belang van de bewoners
van de kleine kernen. Vanuit een
schaal van betrokkenheid proberen
de diverse belangen met elkaar in
evenwicht te krijgen, van onderop.
Zodat de leefbaarheid in de kernen
behouden blijft.
De VKKNB heeft een inspraakreactie
ingediend in het proces Openbaar
Vervoer van de provincie om te
komen tot nieuwe concessies met
de vervoerders. Bekeken vanuit het
belang van de blijvende bereikbaarheid van de kleine kernen. In deze
Kernkracht het interview met gedeputeerde Ruud van Heugten.
In de afgelopen periode zijn ook de
leefbaarheidsbijeenkomsten met de
provincie voorbereid. Hierbij heeft
de VKKNB de ervaringen met BrabantLab ingebracht. Het is de eerste

keer dat BrabantLab op deze wijze
regionaal wordt vertaald. Met presentaties door de dorpsraden waarin
ervaringen kunnen worden gedeeld.
Een pruttelend laboratorium.
Ook zijn we door het Nationaal Oranjecomite gevraagd om mee te doen
met de ‘Kroonappeltjes van Oranje’.
We hebben onze leden opgeroepen
om originele initiatieven in te dienen.
Dit allemaal voor onze nieuwe koning
en koningin. Hiermee geeft het koningspaar aan dat ook zij het kleine
koesteren.
De eerste 100 dagen zitten erop als
nieuwe voorzitter. Het is inspirerend
en dankbaar werk waar ik me graag
voor wil inzetten. Op 24 april a.s. is de
Algemene Ledenvergadering en dan
hoop ik veel dorpsraden te kunnen
begroeten. De eerste keer zal niet de
laatste keer zijn.
<<<
Ingeborg Verschuuren,
Voorzitter vereniging kleine kernen
noord-brabant



Spetterend openingsfestijn ‘Hart van Heuze’
Ontmoetingsplaats voor jong tot oud
In het weekend van 1 t/m 3 maart
vond de opening plaats van de
nieuwe Brede Maatschappelijke
Voorziening in Heusden. Het gebouw draagt de naam ‘Hart van
Heuze’, de benaming zoals Heusden in het verleden in de plaatselijke volksmond werd genoemd.
In het gebouw zijn gehuisvest, de
Antonius basisschool, Kinderopvang
Korein, het Dorpssteunpunt voor wonen, welzijn en zorg, peuterspeelzaal
Pinkeltje en het gemeenschapshuis
Unitas, inclusief een gymzaal.
Het plan voor de Brede Maatschappelijke Voorziening vond zijn oorsprong
in het Idop voor Heusden, vastgesteld
door de gemeenteraad in oktober
2005. De eerste plannen voor nieuwbouw van het gemeenschapshuis
op de oude plek werden door de gemeente te duur bevonden. Vervolgens
hebben de initiatiefnemers in Heusden
de hoofden bij elkaar gestoken. Het
plan is ontstaan om samen te werken
en op de plaats van de basisschool
die ook aan nieuwbouw toe was, een
gebouw te realiseren waar Heusdenaren van jong tot oud terecht kunnen.
Ook de halte van de buurtbus bevindt
zich sinds 1 maart voor het gebouw.
Het resultaat is dan ook een echte ontmoetingsplaats waar opa’s en oma’s,
kleinkinderen en hun ouders elkaar
ontmoeten en dat levert veel vrolijke
momenten op.
Het budget voor de totale bouw
was vastgesteld op € 5,6 miljoen
en het gebouw is binnen het budget
gerealiseerd. Voor het onderdeel gemeenschapshuis heeft de provincie
1 miljoen euro bijgedragen. Voor de
inrichting zijn landelijke en provinciale
subsidies en fondsen toegekend. Er
zitten meer dan 3000 vrijwilligersuren
in de afwerking van het gebouw, met
name van bouwvakkers, schilders,
schoonmakers, enz.



Gedeputeerde Brigite van Haaften en wethouder Jac Huijsmans verrichten de officiële opening.
Foto: Peelbelang/Weekblad voor Deurne

Het gebouw heeft drie eigenaren, de
gemeente, de onderwijsinstelling Prodas en de Stichting Gemeenschapshuis Unitas. Men kan gebruik maken
van elkaars ruimten op momenten dat
dat wenselijk is.
De officiële opening op vrijdag
1 maart werd door middel van een
ludieke handeling verricht door gedeputeerde mevrouw Brigite van
Haaften en wethouder Jac Huijsmans
van gemeente Asten. Rookpluimen
en veel geluid op het moment dat de
juiste sleutel in het slot paste en veel
ballonnen en gejuich van de kinderen
sierden het geheel op.
Mevrouw van Haaften gaf in haar toespraak aan, dat de provincie leefbaarheid hoog op de agenda heeft staan,
maar dat mensen het tenslotte zelf
moeten doen. “Heusden is een voorbeeld hiervan en Heusden zat vooraan
in de trein”, luidde haar betoog. Er zijn
nu een 10 of 12 MFA’s gereed van de
74 aldus van Haaften. De verschillende sprekers gingen allen in op de
leefbaarheid en de samenwerking
die initiatieven mogelijk maken. De
dorpsraad ontving van de provincie
een beeldje voor de inzet.

Zaterdagavond 2 maart verzorgde
Harmonie St. Antonius een drukbezocht openingsconcert. De Open Dag
op zondag 3 maart werd naar schatting door ongeveer 1700 belangstellenden bezocht. Er waren optredens
van verenigingen en de bezoekers
konden verschillende standjes te
bezichtigen. Op het voorplein werd
de zogenoemde SocialSofa gepresenteerd.
<<<
Tiny Leenders, Heusden

Het idee achter de SocialSofa is simpel. Breng
wijkbewoners dichter bij elkaar door ze samen
een betonnen bank te laten bekleden met
mozaïek volgens een eigen uniek ontwerp.
In de bakermat Tilburg zijn inmiddels al 1000
van deze ontmoetingsplekken gecreëerd. De
sofa die vijf jaar geleden bedacht is, heeft een
organische vorm en maar 1 leuning, omdat
dit veel uitnodigender is. Ga voor meer informatie naar: www.socialsofa.nl of Facebook:
www.facebook.com/SocialSofaOfficial
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Bestuur VKKNB is versterkt!
Even voorstellen
Ik ben Tim Niessen, 26 jaar en woonachtig in Haaren. In Rotterdam heb ik
de master bestuurskunde afgerond op
de Erasmus Universiteit. Momenteel
ben ik werkzaam bij de Gemeente
Gemert-Bakel. Ik ben gevraagd of ik
bestuurslid wilde worden van de vereniging kleine kernen noord-brabant.
Hier had ik meteen wel interesse in.
Ik ben zelf woonachtig in een kleine
kern en weet dan ook de waarde
van deze kernen. Het ons kent ons
gevoel is zo krachtig dat met inzet van
veel inwoners heel veel bereikt kan
worden. Gezien de wens van het rijk
om 100.000+ gemeenten te creëren

is het belangrijk om nu ons sterk te
maken voor de meerwaarde van een
kleine kern.
Dorpsraden zijn een krachtig instrument om dat geluid bij de verschillende colleges, de provincie en het
rijk te laten horen. Echter bestaan de
leden van de dorpsraad vaak uit een
groep mensen van een wat oudere
leeftijd. Ik wil me er voor inzetten om
ook de jongeren meer te betrekken
bij zaken die de dorpskern aangaan.
Ik zie dit als een uitdaging en kijk er
dan ook uit om hier mee aan te slag
te gaan.
<<<
Tim Niessen

VOORAANKONDIGING

ALGEMENE
LEDENVERGADERING
Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de VKKNB op:

WOENSDAG 24 APRIL

VAN 19.30 UUR TOT 22.00 UUR

MFC DEN BOOGAARD

SINT JANSPLEIN 5
5066 AR MOERGESTEL

We beginnen met het huishoudelijk gedeelte, waarin we het jaarverslag vaststellen en verantwoording afleggen
over de begroting 2012. Na het huishoudelijk gedeelte gaan we over tot een inhoudelijk programma.
Twee thema’s zullen hierin belicht worden:
 De Toekomstvisie van de VKKNB
 Toekomstgericht wonen in kleine kernen. Wonen met zorg en het nieuwe huren, namelijk in een coöperatievorm. Dit als nieuw concept om starters en senioren te kunnen binden aan de dorpen en de voorzieningen
op peil te houden.
Het wordt een aansprekend programma, dus reserveer deze datum alvast in uw agenda!

Graag tot ziens op de algemene ledenvergadering!
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Nieuws van het bestuur
Het afgelopen jaar hebben er veel wijzigingen plaatsgevonden in het bestuur van de VKKNB. In het bestuur
hebben we afscheid genomen van Tiny Leenders, Marijke Timmermans, Henrie Bouwmans en Wim van Lith.
Daarvoor in de plaats hebben we een nieuwe voorzitter in de persoon van Ingeborg Verschuuren. Tevens zijn
er andere nieuwe gezichten in het bestuur gekomen in de persoon van Eric Daandels, Willy Donkers, Tim
Niessen en Frank van Raak. Met nieuw bloed in de gelederen staat het bestuur voor een drukke en interessante periode.
Regioverdeling
Met ingang van 2013 wordt de regio-indeling van de provincie Noord Brabant gehanteerd in plaats van een onderverdeling in streken. Per regio treden de aangewezen aanspreekpunten c.q. bestuursleden namens de VKKNB proactief
op richting de dorpskernen.

Per regio geldt de volgende verdeling:
Regio

Verantwoordelijke bestuursleden

West

Frank van Raak, Bert van Kesteren, Jan Backx, vacature

Midden

Tim Niessen, vacature. Flexibele inzet door: Frank van Raak, Eric Daandels en Ton Schepens

Noord-Oost

Ton Schepens, Eric Daandels. Gecombineerd met / flexibele inzet in regio Midden

Zuid-Oost

Harrie van der Loo, Willy Donkers
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Themaverdeling
Het bestuur van de VKKNB heeft voor 2013 prioriteit gegeven aan de invulling en uitwerking van een viertal thema’s.
In onderstaand overzicht is te zien welke thema’s voor 2013 prioriteit hebben, welke bestuursleden hiervoor verantwoordelijk zijn en wie het aanspreekpunt is in de ambtelijke ondersteuning.
Thema

Verantwoordelijke bestuursleden

Aanspreekpunt ambtelijke ondersteuning

Brabantlab

Ingeborg Verschuuren,
Harrie van der Loo, Willy Donkers

Myriam van Kalken

Armoede

Ton Schepens, Jan Backx

Wilma Numans

Kerksluitingen

Ton Schepens, Eric Daandels,
Bert van Kesteren

Wilma Numans

Coöperatievorming

Ton Schepens, Eric Daandels,
Frank van Raak, Willy Donkers

Myriam van Kalken

Naast de bovenstaande vier thema’s zijn er per bestuurslid een aantal andere interessegebieden te onderscheiden,
waarop bestuursleden (op afroep) kunnen worden aangesproken.
Interessegebieden / kennisdomeinen

Verantwoordelijke bestuursleden

Ruimtelijke ontwikkeling, verkeer en vervoer

Eric Daandels

Economie

Harrie van der Loo

Energie

Willy Donkers

Jongeren

Tim Niessen

Communicatiewerkgroep
Er is een communicatiewerkgroep opgericht om de communicatie naar onze leden toe te versterken. Hierbij gaat het
onder andere om het verbeteren van de website, Kernkracht en het gebruik van social media. De communicatiewerkgroep ziet er als volgt uit:
Werkgroep

Verantwoordelijke bestuursleden

Ambtelijke ondersteuning

Communicatie

Ingeborg Verschuuren, Tim Niessen

Wilma Numans

Netwerken
De VKKNB behartigt de belangen van de leden. Voor de belangenbehartiging van de kleine kernen neemt de VKKNB
onder andere structureel deel aan netwerken. Per netwerk geldt de volgende deelname vanuit het bestuur:
Netwerk

Deelname bestuursleden

ROB (Reizigers Overleg Brabant)

Nog in te vullen

Streekplatform De Kempen

Tim Niessen en Harrie van der Loo

Streekplatform De Peel

Harrie van der Loo

Streekplatform Brabantse Wal

Bert van Kesteren

Zorgplatform

Ton Schepens

Breedband Manifest

Harrie van der Loo
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Goed bezig Buurt-BUS in de dorpen?
Leefbaarheid eist bereikbaarheid
De winkels sluiten, scholen fuseren, voorzieningen verdwijnen en
hoe zit dat met Openbaar Vervoer
(=OV) in de dorpen de komende
jaren? Hoeveel buslijnen of buurtbussen blijven rijden? Moeten
we fietsen, een carpoolnetwerk
maken, of boodschappendiensten ontwikkelen in onze dorpen?
Hoe ziet de bereikbaarheid in de
dorpen eruit? Dit is de basisvraag
aan gedeputeerde Mobiliteit en
verantwoordelijk voor Openbaar
Vervoer, Ruud van Heugten tijdens
de ontmoeting met VKKNB in het
Provinciehuis.
Aanbestedingsperiode
Openbaar Vervoer
“Het is nu een drukke tijd, want we
zitten in het proces voor de nieuwe
aanbesteding van OV in Brabant.

We hebben nu een stevig OV-netwerk
in Brabant waar dagelijks heel veel
mensen gebruik van maken. Voor
de toekomst proberen we nog meer
reizigers in de bussen te krijgen om
het OV beter kostendekkend te maken. Voor het nieuwe contract hebben
we hetzelfde budget te besteden
als de afgelopen periode maar we
houden rekening met hogere prijzen
voor brandstof en materiaal. Daarom



stellen we behoorlijk wat eisen en
proberen we zo scherp mogelijk in te
steken in de onderhandelingen met
de vervoerders, de busbedrijven die
voor ons gaan rijden”, zegt Ruud van
Heugten. Veel gemeenten hebben
al reacties gegeven op de plannen
en zijn niet tevreden dat er mogelijk
minder diensten rijden of het wegvallen van haltes of lijnen. Het ziet er nu
naar uit dat ruim 95% van de huidige
exploitatie kan blijven rijden, maar
hoe het OV er de komende 10 jaar
echt uit gaat zien weten we aan het
einde van het jaar als we de aanbiedingen van de vervoerders hebben
ontvangen.”
Buurtbus in het landelijk gebied
“Alle buurtbussen moeten blijven
rijden!” Dit is een harde uitspraak
van de gedeputeerde in het belang
voor de dorpen. “Dit is ook een eis
in de aanbesteding voor de vervoerders, want zij moeten zorgen voor
de buurtbussen. We vragen kwalitatieve faciliteiten met voldoende
bussen en uiteraard moeten deze op

tijd beschikbaar zijn.” De chauffeurs
van de buurtbussen zijn vrijwilligers
en niet in dienst van de vervoeder.
Zij vormen een vereniging en organiseren zelf het rijrooster. Voor het
onderhoud van de bussen is de vervoerder wel verantwoordelijk en de
vervoerder stemt dit in goed overleg
af met de buurtbuschauffeurs. Van
Heugten zegt dat hij geen problemen
verwacht met het vinden van vrijwillige buschauffeurs. “Veel chauffeurs
vinden het leuk om een paar dagen
per week te rijden.We moeten er wel
rekening mee houden dat vrijwilligers
in de buurtbussen meestal de dagen
van de week rijden en meestal niet
de avonden en weekenden.”
Regiotaxi
“In 2013 wordt een evaluatie gehouden van het regiotaxisysteem. De
regiotaxi scoort hoog bij de gebruikers
als het gaat om klanttevredenheid,”
vertelt Ruud van Heugten. “Maar het
is wel een dure vorm van vervoer die
veel van ons budget voor OV opslokt.
>>>
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Op termijn moeten we dus kritisch
nadenken of we dat budget aan de
regiotaxi willen besteden of dat er
andere mogelijkheden zijn om deze
vraag naar vervoer op de plekken
of locaties waar geen buslijnen zijn.
slimmer te organiseren.
De rol voor VKKNB en
Ambassadeurs
Er zijn korte lijnen tussen de dorpen en VKKNB. Zij horen en zien
de knelpunten in de dorpen, ook
binnen het Openbaar Vervoer! “De
VKKNB kan de maatschappelijke
inzet voor de mobiliteit in de dorpen
positief stimuleren”, zegt Ruud van
Heugten. Buurtbuschauffeurs zijn
daarin onder andere een belangrijke
ambassadeur. Dorpen waar minder

bussen rijden zijn vaak heel creatief
in het zoeken van oplossingen. De
dorpsraden of andere werkgroepen
kunnen ideeën aandragen, zoals een
bel-, boodschappen- of dorpsbus in
hun gemeenschap. Zo kunnen netwerken worden opgezet in dorpen
en zijn verzorgingscentra bereikbaar.
“Als provincie horen we heel graag
initiatieven voor nieuwe vormen van
mobiliteit. Met een goed voorstel
kan een pilotproject opgezet worden
dat als voorbeeld werkt voor andere
dorpen. De provincie wil goede oplossingen graag ondersteunen,” zegt
de gedeputeerde.
Maatwerk in mobiliteit in de kleine
kernen
Burgerparticipatie is dus belangrijk.
Dorpen dienen samen met de ge-

meente, met hun beperkte middelen,
een modus te vinden. Zo kunnen ze
hun stem laten horen in het aanbestedingsproces. In het zogenaamde ‘ontwikkelteam’ voor het OV participeren
de provincie, de vervoerders en de
gemeentes en de stem van Reizigersoverleg Brabant. Op basis van een
mix van eisen en wensen wordt eind
dit jaar het besluit genomen door de
provincie over een nieuwe vervoerder
voor het OV. “Veranderingen in wonen, werken en voorzieningen maakt
de vraag naar mobiliteit anders en
vraagt om maatwerk (aanpassingen)
in het Openbaar Vervoer in het landelijke gebied. De VKKNB kan daar een
stimulerende rol in spelen,” volgens
Ruud van Heugten.
<<<
Marijke Timmermans

Sociale cohesie in Nederwetten
Samen werken aan de toekomst van het dorp
In Nederwetten zijn bewoners zelf
aan de slag gegaan om de sociale
cohesie in hun dorp te verbeteren
en de toekomstbestendigheid te
vergroten.
In 2006 heeft de Dorpsraad Nederwetten, gestimuleerd door de provincie Noord-Brabant, in samenwerking
met bewoners en de gemeente een
Integraal Dorpontwikkelingsplan
(IDOP) opgesteld. Naast ideeën en
maatregelen om de ruimtelijke inrichting van het dorp te verbeteren, is in
het IDOP ook aandacht besteed aan
de sociale kant van leefbaarheid. Om
verdere invulling te geven aan deze
sociale kant, heeft de dorpsraad een
‘denktank sociale cohesie’ opgericht.
Samen met onderzoekers van de
Wetenschapswinkel van Wageningen
UR heeft de denktank onderzoek
gedaan naar de sociale cohesie in
Nederwetten en de manier waarop
deze tot stand komt. Daarnaast zijn
een viertal pilotprojecten opgestart
die kunnen bijdragen aan de sociale
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cohesie en het omgaan met (de gevolgen van) sociale ontwikkelingen
in het dorp.
Gevoelde sociale cohesie
Uit het onderzoek van de Wetenschapswinkel blijkt dat de gevoelde
sociale cohesie in Nederwetten erg
groot is. Door middel van een enquête

onder de bewoners en diepte-interviews met sleutelfiguren in en rondom
het dorp, hebben de onderzoekers
vastgesteld dat de Nederwettenaren
over het algemeen tevreden zijn over
het sociale leven in het dorp. De
contacten zijn informeel en laagdrempelig. Het dorp heeft echter weinig
>>>



>>>
plekken waar bewoners elkaar kunnen
ontmoeten. Hierdoor komt de sociale
cohesie vooral tot stand binnen verenigingen en actieve bewonersgroepen.
Onderling wordt zeer beperkt samengewerkt. De nieuwe multifunctionele
accommodatie De Koppelaar wordt
door veel bewoners dan ook gezien
als een goede mogelijkheid elkaar vaker te ontmoeten en de samenwerking
tussen verenigingen te verbeteren.
Betrokkenheid Nederwettenaren
Een belangrijke meerwaarde van het
samenwerkingstraject tussen de denktank sociale cohesie en de Wetenschapswinkel komt voort uit het opzetten van de vier pilotprojecten. Sociale
cohesie is op te vatten als een continu
proces van ontmoetingen die positieve
emoties oproepen. Wanneer mensen
met elkaar in contact komen en elkaar
ondersteunen in het nastreven van
een gemeenschappelijk doel, kan dit
leiden tot onderlinge identificatie en
ontstaat er sociale cohesie. Ook het
gevolgde onderzoeksproces voor het
opstarten van de pilots heeft in deze
zin bijgedragen aan het versterken van
de sociale cohesie in Nederwetten.
De denktank heeft er doelbewust voor
gekozen de bewoners zoveel mogelijk
te betrekken bij het onderzoek en het
opzetten van de pilots. Tijdens twee
dialoogavonden zijn de resultaten van
de enquête en de diepte-interviews
gepresenteerd en werden bewoners
uitgenodigd met elkaar in gesprek
te gaan over de betekenis van deze
resultaten voor de toekomst van het
dorp. Op de eerste avond werd in
groepjes doorgesproken over de onderwerpen ‘mobiliteit’, ‘voorzieningen’
en ‘activiteiten’. Een veelheid aan
ideeën voor verbeteringen en activiteiten was het resultaat.
Vier pilotprojecten
Tijdens een vervolgavond werd een
selectie hieruit verder uitgewerkt in
vier concrete pilotprojecten: (1) het
verbeteren van de toegankelijkheid
van de buurtbus en het opzetten
van een belbus, (2) het opzetten van
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activiteiten voor vrijetijdsbesteding,
(3) voor en met elkaar koken in de multifunctionele accommodatie en (4) het
opstarten van een boodschappen- en
klussendienst. De leden van de denktank hebben ieder een pilotproject
geadopteerd om deze samen met
dorpsgenoten verder uit te werken.
Door de dialoogavonden zijn bewoners met elkaar in contact gekomen
en elkaar gaan ondersteunen in het
nastreven van een gemeenschappelijk
doel (het pilotproject), wat bijdraagt
aan de gevoelde sociale cohesie.
Samenwerken
met andere organisaties
Voor het omgaan met toekomstige
(sociale) ontwikkelingen die op het
dorp afkomen, is het belangrijk dat de
bewoners zich niet alleen richten op
elkaar. Hoewel de Nederwettenaren
veel zelf kunnen oppakken, zullen ze
in veel gevallen ook samenwerking
moeten zoeken met andere organisaties die kunnen bijdragen aan de leefbaarheid en toekomstbestendigheid
van het dorp, zoals de gemeente,
zorginstellingen, woningcorporaties
en belangenverenigingen. Daarbij is
het wel van belang dat de bewoners
eigenaar blijven van het proces.

De bewoners hebben in het onderzoek naar de sociale cohesie laten
zien niet alleen te denken in termen
van problemen, maar ook uit te gaan
van positieve energie en de mogelijk<<<
heden van samenwerking.
Meer informatie
Op 5 april a.s. zal vanaf 16.00 uur
het eindrapport tijdens een feestelijke
bijeenkomst worden gepresenteerd
in de multifunctionele accommodatie
‘De Koppelaar’ in Nederwetten.
Aalvanger, A & T.A. de Boer (2012).
Sociale cohesie in Nederwetten;
samen werken aan de toekomst van
het dorp. Rapport 293. Wageningen
UR, Wetenschapswinkel, Wageningen.
Het rapport is vanaf 5 april beschikbaar en te downloaden vanaf de
website van Wageningen UR.
Contact
Albert Aalvanger & Tineke de Boer,
Wageningen UR (University & Research centre)
Postbus 47, 6700 AA Wageningen.
albert.aalvanger@wur.nl
tineke.deboer@wur.nl
Albert Aalvanger
Tineke de Boer

Communicatie en
kennisdeling op de agenda!
Met de aanbevelingen uit het communicatieonderzoek dat de VKKNB in
het najaar van 2012 onder haar leden heeft laten uitvoeren met als doel de
communicatie en kennisdeling tussen de VKKNB en dorpsraden en tussen
dorpsraden onderling te kunnen optimaliseren, is de VKKNB inmiddels aan de
slag. Een werkgroep Communicatie is gevormd die aan deze aanbevelingen
verdere uitwerking geeft. Speerpunten
zijn de optimalisering van de website en
het gebruik van social media. Wil je op
de hoogte blijven, ons volgen en kennis
met ons en andere dorpsraden delen, ga
dan naar de website als eerste portaal!
Onze hartelijk dank aan allen die aan het
onderzoek hebben meegewerkt. Een
samenvatting van de resultaten van het
onderzoek is te vinden op de website
van de VKKNB.
<<< www.vkknoordbrabant.nl
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BrabantLab 2013!
Hebt u een complexe vraag? Meldt u aan!
De veranderingen in de kleine
kernen en buurten in Noord-Brabant lijken steeds sneller te gaan.
Ontwikkelingen als ontgroening,
vergrijzing, individualisering, veranderende leefstijlen, economische recessie en een terugtredend
voorzieningenniveau hebben één
ding gemeen: het organiserend en
zelfoplossend vermogen van burgers en verenigingen wordt steeds
belangrijker. De oproep vanuit diverse fronten is: minder overheid
en meer burgerkracht.

onder de loep hebben genomen, geïnspireerd geraakt en zijn zelf met hun
eigen vraag aan de slag gegaan.

Om op deze veranderingen te appelleren is er op 17 november 2012 een
eerste BrabantLab georganiseerd om
met 14 hardnekkige vragen vanuit
kleine kernen in workshops aan de
slag te gaan. In diverse workshops
zijn vraagstellers gekoppeld met
uiteenlopende organisaties om mee
te denken over het lokale vraagstuk.
Vanuit die vragen zijn er nieuwe
initiatieven ontstaan, die samen met
andere organisaties aan de slag
gegaan zijn, zoals in Sterksel. Daar
wil de dorpsraad zorgwoningen, met
verzorging en begeleiding in en vanuit
de eigen vertrouwde woonomgeving
realiseren. Na 17 november is er
een werkgroep gevormd, waarin de
Dorpsraad, de gemeente en de GGD
participeren. Zij zijn ambitieus van
start gegaan en schrijven nu een plan
van aanpak, wat in maart aan de hele
dorpsraad wordt voorgelegd.
Andere vraagstellers zijn, doordat zij
hun vraag met diverse organisaties

kenen om op een andere manier te
kijken en te denken. Bij deze complexe
vraagstukken zal er ondersteuning
nodig zijn, wat vanuit BrabantLab
ondersteund zal worden.
Daarbij streven de initiatiefnemers
van BrabantLab naar verrassende
samenwerkingsvormen die buiten
gebaande paden denken. Het gaat
dan om zaken als:
 met uiteenlopende organisaties
samenwerken aan oplossingen
voor een concreet vraagstuk;
 de kennisontwikkeling bij de dorpsraden te bevorderen door op een
andere manier naar een probleem
te kijken;
 delen van kennis bij de aanpak van
de complexe vraagstukken, door
organisaties en dorpsraden;

saties over meegedacht wordt, kunt u
deze vraag bij ons neerleggen.
De vraag moet passen bij onderstaande criteria:
 vragen moeten concreet (min of
meer SMART) geformuleerd zijn.
 vragen moeten van onderop komen (vanuit het veld).
 er moet sprake zijn van open vragen. Dat wil zeggen dat het is niet
de bedoeling is, dat de oplossing
al in beeld is en men alleen zoekt
naar uitvoering of uitvoerders.
Ook moet men open staan voor
ideeën en suggesties wat richting en inhoud van de oplossing
betreft.
 er mogen op voorhand geen onoverkoombare belemmerende
factoren zijn, die het vinden van
een antwoord of oplossing in de
weg staan;
 de vraagsteller of probleemeigenaar moet zelf prioriteit geven
aan de vraag of het probleem. De
probleemeigenaar dient daarom
bereid te zijn om een bijdrage te
leveren in de werkgroep die wordt
geformeerd om te komen tot een
antwoord of oplossing;
 de vragensteller wordt gedurende het proces beschouwd de
‘probleemeigenaar’ te zijn en te
blijven;
 de vraagsteller moet openstaan
en bereid zijn om mee te werken
om het proces te beschrijven of
in beeld te brengen, zodat de behaalde resultaten verder gedeeld
kunnen worden.
<<<

Hebt u een vraag, die u zou willen
inbrengen bij BrabantLab?
Als u een hardnekkig vraagstuk hebt,
en u wil dat daar met andere organi-

Aanmelden of voor eventuele verdere
informatie kunt u bij ons terecht:
per mail: info@vkknoordbrabant.nl of
telefonisch 013-5839993
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Doorstart
In 2013 wordt er een doorstart gemaakt van BrabantLab waar de
VKKNB samen met diverse provinciale
netwerkorganisaties in de vier provinciale regio’s aan de slag wil gaan. Het
doel is om te komen tot een nieuwe
aanpak voor complexe vraagstukken
op het gebied van leefbaarheid op het
platteland. Dat vraagt van alle betrok-
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Biest-Houtakker Kern met Pit?
Aanleiding om Biest-Houtakker in te
schrijven voor de wedstrijd ‘Kern met
Pit’ was deelname aan een ander
toernooi. De kinderen van groep 8
acht uit Biest-Houtakker deden in
2012 mee aan de First Lego League.
Deze wedstrijd voor jongeren tussen
9 en 15 jaar daagt jongeren uit om de
maatschappelijke rol van techniek en
technologie te onderzoeken aan de
hand van verschillende opdrachten.
De opdrachten worden elk jaar opgehangen aan een thema. Dit jaar was
dat het thema ‘Senior Solutions’. Voor
het onderdeel ‘project’ bedacht de
groep kinderen iets bijzonders: ‘Het
Doe Pin bord’.
Na het bezoeken en interviewen van
diverse ouderen in hun omgeving
stelden de kinderen vast dat eenzaamheid een belangrijk thema is
bij deze doelgroep. Omdat er in hun
dorp Biest-Houtakker momenteel een
ontmoetingsruimte wordt gebouwd,
hebben ze bedacht om een vraag- en
aanbod bord te maken. Zij hebben dit
het “DOE PIN BORD” genoemd.
KERNKRACHT is een uitgave
van de vereniging kleine kernen
noord-brabant en komt tot stand
met financiële ondersteuning
van de provincie Noord-Brabant.
Met medewerking van:
Bram ten Cate
Antoon Koevoets
Tiny Leenders
Tim Niessen
Wilma Numans
Marijke Timmermans
Ingeborg Verschuuren
Realisatie:
Ursem Communicatie
vereniging kleine kernen
noord-brabant
Spoorlaan 444
Postbus 3078
5038 CH TILBURG
Telefoon: (013) 583 99 93
E-mail: info@vkknoordbrabant.nl
Website: www.vkknoordbrabant.nl
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Op het bord kan jong en oud aangeven
waar ze naar op zoek zijn, of waar ze
behoefte aan hebben. Een voorbeeld
is: “Wie kan mijn op maandagmiddag
naar handwerkles brengen?”, of “Wie
kan mij leren twitteren?”
De presentatie werd niet alleen goed
ontvangen bij de jury. De inwoners

weten te realiseren verdienen ze 1000
euro en kan Biest-Houtakker zich ‘Kern
met Pit’ noemen.

van het dorp, die waren komen luisteren, waren razend enthousiast over
dit idee en zij zien het bord graag in
de praktijk gebracht worden.
Reden genoeg om deze groep in te
schrijven voor de wedstrijd ‘Kern met
Pit’. Deze jaarlijkse wedstrijd die door
de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij wordt georganiseerd
daagt bewonersgroepen uit om hun
idee voor de leefomgeving binnen
een jaar te realiseren.
Op zaterdag 19 januari vond de startbijeenkomst plaats en werd de groep
samen met 11 andere Brabantse
initiatieven geselecteerd om het plan
verder uit te gaan werken.
Wanneer zij hun plan binnen een jaar

cember wordt de ontmoetingsruimte in
Biest-Houtakker geopend, daar krijgt
het bord een definitieve plek. Om het
project ook voor de toekomst succesvol
te laten zijn wordt elk jaar een groepje
samengesteld van circa drie kinderen
die ambassadeurs zijn van het bord.
De dorpsraad en de onlangs opgerichte leefbaarheidcoöperatie van
Biest-Houtakker lieten weten erg
trots te zijn op deze groep kinderen.
“Deze kinderen laten zien dat jong
en oud betrokken moeten blijven bij
elkaar, en dat sluit naadloos aan bij
onze visie om deze groepen met elkaar te verbinden!” aldus Anne-Marie
Holthausen, voorzitter van Coöperatie Biest-Houtakker.
<<<

Ambassadeurs
Momenteel zijn de kinderen zich aan
het voorbereiden om het bord op
diverse plekken te gaan testen. In de-

Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Handreiking VKKNB tot beïnvloeding van toekomstig gemeentelijk beleid

In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Het is daarom
van belang dat u nu al begint met het
uitoefenen van belangenbehartiging
over speerpunten voor de komende
vier jaar. De politieke partijen starten
binnenkort met het schrijven van verkiezingsprogramma’s en daar moeten
uw speerpunten in komen te staan.
Verstandig is om niet aan partijpolitiek te doen, maar alle partijen aan

te schrijven. Wij als vereniging kleine
kernen noord-brabant willen u daarbij
een handje helpen. Wij reiken u een
brochure aan als hulpmiddel om het
toekomstig gemeentelijk beleid te
beïnvloeden. Deze brochure staat
ook op onze website www.vkknoordbrabant.nl. Een papieren versie zal
tevens worden uitgereikt tijdens de
algemene ledenvergadering op 24
april aanstaande.
<<<
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