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VAN DE VOORZITTER

Beste VKK-leden en geïnteresseerden,
Er staat weer genoeg op het programma: op 9 maart het
Plattelandsparlement Gelderland. Op 18 maart een
informatiebijeenkomst over de nieuwe subsidieregeling Leefbaarheid
en Gemeenschapsvoorzieningen en op 26 maart onze Algemene
Ledenvergadering.
Daarnaast zijn we als vereniging betrokken bij het project om de Achterhoek en een
deel van de Liemers op de wandelkaart te zetten.
Op het kantoor hebben we versterking van twee stagiairs: Koen Lensing en Wesley
Aalbers.
Deze koerier staat weer bol van actueel nieuws op gebied van dorpsontwikkeling, ik
wens u veel leesplezier.
PlattelandsParlement Gelderland
De uitnodiging voor het 4e PlattelandsParlement Gelderland (PPG) is gemaild naar
zowel de leden van de VKK als naar die van de FDG. Ook de gemeenten (college
B&W en de raadsleden) en de provincie (college GS en de Statenleden) zijn
uitgenodigd. De eerste aanmeldingen lopen binnen. Op zaterdag 9 maart hoop ik
velen van u te ontmoeten in Maurik, in het gemeentehuis van de gemeente Buren.
Deze keer zijn we te gast bij deze gemeente.
"Anders organiseren" is het thema. U leest meer hierover in deze Kleine Kernen
Koerier.
De organisatie is in handen van VKK-FDG in samenwerking met de Plattelands
Jongeren Gelderland (PJG), de Gelderse Plattelandsvrouwen Organisaties (GPVO)
en de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM).
Stage
Wesley Aalbers uit Toldijk studeert Sociologie bij de Radboud Universiteit in
Nijmegen. Praktijkervaring doet hij op bij ons. Op verzoek van de Belangenvereniging
Exel en Omstreken (BEO) brengt hij de talenten en ideeën van de bewoners m.b.v.
een onderzoek in beeld. Aanleiding is het sluiten van de basisschool aan het eind
van dit schooljaar. Onze andere stagiaire Koen Lensing is op dit moment bezig met
het vullen met tekst van de Rekken-website in opdracht van de Belangenvereniging
Rekken. Ook andere dorpen die concrete ondersteuning wensen van een stagiaire
kunnen dit melden. Liefst via het formulier op de website www.vkkgelderland.nl , klik
op kleine kernen stage en dan stage-opdrachten.
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VKK actief bij Wandelproject Achterhoek-Liemers.
In het kader van het Regiocontract is er één miljoen euro beschikbaar om de
Achterhoek en een deel van de Liemers op de wandelkaart te zetten. Vergelijkbaar
met het fietsknooppuntennetwerk is het de bedoeling dat op termijn de diverse
wandelroutes, van een lokaal ommetje tot langeafstandwandelpaden (LAW’s), aan
elkaar verbonden worden tot een wandelnetwerk, met het Achterhoekpad als
regionale aantrekker. Dit Achterhoekpad wordt een route die alle Achterhoekse
gemeenten doorkruist en voldoet aan vooraf opgestelde kwaliteitscriteria, zoals
zoveel mogelijk onverharde, vrij liggende paden met op regelmatige afstanden
rustbankjes en schuilhutten.
De komende maanden worden met hulp van zo veel mogelijk mensen uit het gebied
alle bestaande wandelroutes met of zonder markering in het veld geïnventariseerd.
Veel is al bekend bij het Recreatieschap Achterhoek-Liemers (RAL), maar we willen
in één keer alle bestaande routes op de kaart zetten, zodat duidelijk wordt waar
hiaten zijn en welke verbindingen nodig zijn om het netwerk te vormen. Het idee is
om per gemeente een werkgroep te vormen van mensen die alle routes in hun
gemeenten inventariseren, samen met de lokale VVV’s of Toeristische
Informatiepunten. U hoort hier binnenkort meer over.
VKK-FDG
VKK/FDG krijgt een belangrijke rol bij de ondersteuning van dorpen die een
aanvraag willen indienen in het kader van de nieuwe subsidieregeling Leefbaarheid
& Gemeenschapsvoorzieningen. Samen met de provincie (programma Sociaal,
ondersteuningsinstelling Spectrum/Elan) en ICS adviseurs houden we op maandag
18 maart van 16.00 tot 20.00 uur een informatiebijeenkomst in De Kinkel in Bemmel.
Alle leden van VKK en FDG hebben van de provincie een aankondiging voor deze
bijeenkomst ontvangen. Elders in deze Koerier vindt u meer informatie.
Algemene Ledenvergadering VKK
Naast 9 maart en 18 maart wordt op dinsdag 26 maart de Algemene
Ledenvergadering gehouden in het Streekhuus te Zelhem. Na de jaarrekening, het
jaarverslag en de bestuursbenoemingen is Gert-Jan Hospers aanwezig om te
spreken over ‘Het dorp van de toekomst’. Hoe wonen we over tien jaar? Hoe houden
we onze dorpen leefbaar? Wat kunnen we leren van ervaringen uit Duitsland? En
wat kunnen we zelf doen?
Gert-Jan Hospers is docent en onderzoeker Economische Geografie aan de
Universiteit Twente en bijzonder hoogleraar City- en Regiomarketing aan de
Radboud Universiteit Nijmegen. Als Tukker heeft hij hart voor streken buiten de
Randstad. Hij schreef onder meer de boeken “Krimp!” (2010) en “Krimp, het nieuwe
denken” (2012). Op dit moment doet hij onderzoek in het Emsland en Ostfriesland.
Er staat weer genoeg op het programma!
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WILLY WAALDERBOS
NIEUWSBRIEF FDG

De Vereniging Kleine Kernen Gelderland en de Federatie
Dorpshuizen Gelderland (FDG) en werken samen en delen zoveel mogelijk kennis.
De nieuwsbrief van de FDG is momenteel in de maak. Hierin kunt u straks onder
andere lezen over:





Opening Kulturhus Wijchen
Divers nieuws wet- en regelgeving
Rubriek vraag en antwoord
Provinciale Subsidieregeling

Lees meer...
AGENDA VKK GELDERLAND

Bijeenkomsten van de VKK Gelderland in 2013






9 maart: Plattelandsparlement Gelderland
18 maart: Informatiebijeenkomst subsidieregeling Leefbaarheid en
Gemeenschapsvoorzieningen
26 maart: Algemene Leden Vergadering VKK Gelderland
5 oktober: Inspiratiedag voor besturen van dorpsbelanenorganisaties en
dorpshuizen, i.s.m. Federatie Dorpshuizen Gelderland
12 november: Jaarvergadering VKK Gelderland

Lees meer
PLATTELANDSPARLEMENT GELDERLAND 2013: ANDERS ORGANISEREN

Op 9 maart geven wij Gelderlanders de gelegenheid om in dialoog te treden met
Provinciale Staten! We houden dan het Plattelandsparlement in Maurik, waar we te
gast zijn in het gemeentehuis van de gemeente Buren!
Klik hier om u aan te melden!
Het centrale thema van de dag is: Anders Organiseren. Hoe kunnen we zaken
anders organiseren in dorpen, als het gaat om:




Beheer publieke ruimte
Combinatie van functies en voorzieningen
Digitale bereikbaarheid
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Energie
Onderwijs op het platteland
Welzijn en sociale cohesie
Wonen
Zorg

Zijn coöperaties dé manier om zaken anders te organiseren? Moet er 'dorpsbudget'
worden vrijgemaakt? Of biedt zelfsturing de oplossing? U kunt zich opgeven voor een
werksessie over één thema. Elk thema zal worden geïntroduceerd door een
ervaringsdeskundige die gegarandeerd inspireert! Samen met andere deelnemers
deelt u ideeën, stelt u randvoorwaarden op en stelt u aanpassingen voor. In het
einddebat hoort u hoe Provinciale Staten tegen het thema aankijken en wat zij
antwoorden op de vraag uit uw werkgroep.
Het PlattelandsParlement versterkt de dialoog tussen inwoners en Provinciale
Staten. Daarnaast biedt dit evenement u de gelegenheid om met uiteenlopende
partners te brainstormen, contacten te leggen, nieuwe samenwerkingsverbanden te
sluiten, vragen te stellen, informatie te delen én te vergaren.
Deelname aan het PlattelandsParlement is gratis.
EVEN VOORSTELLEN: E DWIN VRIEZEN

ik ben 29 jaar oud. Op dit moment ben ik woonachtig in Westendorp (gem. Oude
IJsselstreek). In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij Dienst Regelingen in
Deventer. Hier ben ik verantwoordelijk voor het afhandelen van aanvragen voor
Europese landbouwsubsidie.
Bij de VKK ben ik actief als vrijwillig procesbegeleider voor dorpsplannen én als
reporter van de Kleine Kernen Koerier. In dit stukje leest u meer over mij.
Tijdens de opleiding Bos- en Natuurbeheer die ik heb gevolgd, moest er een minor
(= een soort bijvak als verbreding of verdieping van de studie) gedaan worden. In
mijn geval werd dat de minor Ontwikkelingsplanologie. Hierbij gaat het om het in
goede banen kunnen leiden van processen die gaande zijn, waar dan ook. Een van
de dingen die hierbij aan bod komen is het bij elkaar brengen van partijen en
proberen om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Bij de minor hoorde een
handboek, waarin een vacature stond voor procesbegeleider voor de VKK. Omdat ik
zelf uit een kleine kern afkomstig ben, heb ik me aangemeld en in 2007 de cursus
gevolgd. Daarnaast ben ik van mening dat iedereen onder normale omstandigheden
zich in zijn leven enige tijd zou moeten inzetten voor de samenleving. Daar probeer ik
op deze manier nu dus ook mijn steentje aan bij te dragen.
Op dit moment ben ik bezig in mijn derde dorp Loil (gem. Montferland). De eerste
twee waren resp. Westendorp (gem. Oude IJsselstreek) en Niftrik (gem. Wijchen).
Tijdens de verschillende bijeenkomsten voor het dorpsplan kwam in Westendorp
naar voren, dat er op dat moment geen behoefte was aan woningbouw voor bijv.
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starters; een punt dat in veel kleine kernen juist vaak prioriteit krijgt. Hier was voor
het dorpsplanproces al door de gemeente in voorzien en daarmee werd het plan van
Westendorp wat dat betreft een beetje een uitzondering op de regel.
Sinds kort ben ik ook actief als reporter voor de Kleine Kernen Koerier. Een van de
taken hiervoor is o.a. het selecteren van nieuwsberichten voor de Koerier. Het is
echter ook mogelijk om uitgebreider onderzoek te doen naar verschijnselen op het
platteland of een bepaald thema en hierover dan zelf een artikel te schrijven. Als je
graag een bepaald thema wilt uitdiepen, omdat je er bijvoorbeeld binding mee hebt,
wordt daar vanuit de VKK zeker ruimte voor geboden. Mocht u als lezer van de
Koerier nieuws hebben uit uw dorp, dan hoort de VKK dat ook graag!
Edwin Vriezen
NIEUWS VAN DE LVKK

Binnen de LVKK is met verbazing gereageerd op het advies van de
Onderwijsraad van 14 februari jl. In dat advies pleit de Raad voor het
verhogen van de opheffingsnorm voor basisscholen van 23 naar 100
leerlingen.
Wij hebben naar de pers én naar alle fracties in de Tweede Kamer gereageerd met
onze visie (klik hier om die te lezen), dat we een verhoging van de norm
verdedigbaar vinden, maar dat er meer aan de hand is. Zo benadrukken we dat de
functie van de basisschool veelal verder strekt dan het verzorgen van onderwijs. De
school is vaak ook het bruisend middelpunt van het dorp. En waar de Raad zegt dat
schoolbesturen meer regionaal moeten samenwerken, hebben wij benadrukt dat de
eerste deskundigen de ouders en de dorpsbewoners zijn en dat zij ruimte moeten
krijgen om te bedenken, waar de school blijft bestaan en/of welke scholen zullen
fuseren. De kennis ligt bij de bewoners!
Ook in 2013 organiseert de LVKK een editie van de Nederlandse
Dorpsvernieuwingsprijs. De laatste winnaar kwam uit Gelderland: Kootwijkerbroek
was de opvolger van Wijk aan Zee (2009) en Elsendorp (2007). Kootwijkerbroek won
in 2012 ook de eerste prijs bij de Europese Dorpsvernieuwingsprijs. (Helaas niet de
hoofdprijs)
Over ongeveer een maand zullen we de criteria bekendmaken, waarna de
inschrijving start.
De jurybezoeken zullen nog voor de zomervakantie plaatsvinden. De uitreiking van
de Dorpsvernieuwingsprijs is op 21 september.
Nadere gegevens maken we z.s.m. bekend.
Koos Mirck
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BEATRIX BIJ PLATTELANDSJONGEREN IN TOLDIJK

TOLDIJK - Koningin Beatrix woont vrijdagmiddag 1 maart ter
gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Plattelands Jongeren
Gelderland (PJG) in Toldijk een forum bij over de ontwikkeling van
jongeren op het platteland. De middag van het jubileum staat in het
teken van de geschiedenis en de toekomst van plattelandsjongeren.
De koningin opent ook de fototentoonstelling '100 jaar vrijwilligerswerk door jongeren
op het Gelderse platteland'.
Robert ter Maat, voorzitter van PJG, reageert verheugd op de komst van de koningin:
"Een medewerker van ons stuurde een brief met de vraag of de koningin bij ons
langs wilde komen. Vervolgens kregen we te horen dat 1 maart in haar agenda stond
genoteerd. Geweldig natuurlijk."
PJG heeft ruim 1.600 leden verdeeld over 29 afdelingen in Gelderland en is
aangesloten bij de landelijke vereniging Plattelands Jongeren.

NIEUWE SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN VAN HET PROGRAMMA SOCIAAL PROFIEL VAN DE
PROVINCIE GELDERLAND

Hierbij informeren wij u over de nieuwe subsidiemogelijkheden van
het programma Sociaal Profiel van de provincie Gelderland.
Met ingang van dit jaar is Sociaal Profiel Gelderland van kracht, één
van de beleidsprogramma’s van de provincie Gelderland. Met het
Sociaal Profiel wil de provincie een bijdrage leveren aan de
omvangrijke uitdagingen op het terrein van zorg en welzijn in
Gelderland.
Programma Sociaal Profiel biedt onder meer subsidiemogelijkheden. Deze zijn
verdeeld over twee regelingen:
1. De subsidieregeling Sociaal profiel (link naar uitgebreide info) en
2. de subsidieregeling Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen (link naar uitgebreide info).

Factsheet
Omdat de subsidiemogelijkheden er duidelijk anders uitzien dan de voorgaande jaren
is bijgevoegd een beknopt factsheet. Deze factsheet is slechts een hulpmiddel.
Meer informatie over het Sociaal Profiel Gelderland, kunt u hier vinden.
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Informatiebijeenkomst
Op 18 maart houdt de provincie een informatiebijeenkomst om uitleg te geven over
deze regeling. Klik hier om de uitnodiging te bekijken.
Informatie over de subsidieaanvraagformulieren: klik hier.
PROJECTFINANCIERING? HELP EEN FONDS!

HET HELPT ALS JE ANDERS DENKT…
Heb je een goed project en je zoekt financiering.
Ga dan een fonds “ helpen” .
Fondsen hebben twee "problemen"



ze hebben een doel om te realiseren
ze moeten hun geld op verantwoorde wijze uitgeven.

Ze kunnen dat niet zelf. Jij wel! (dat voelt heel anders, gelijkwaardig)
Een fonds tegen obesitas gaat niet een activiteit organiseren om duizend kinderen te
laten touwtjespringen.
Misschien heb jij wel een project om duizend kinderen te laten touwtjespringen.
Daar heeft zo'n fonds geld voor beschikbaar. Jij helpt het fonds om z'n doelstellingen
te realiseren en z'n geld verantwoord te besteden.
Zoek een fonds dat jij met jouw project kan "helpen"
Je moet het natuurlijk wel goed opschrijven in een projectplan
Lees meer:
Een succesvol project in 10 stappen. Checklist voor vrijwilligers
http://www.frijwilligerswurk.nl/site_images/651_handleidinggoedevoorbeelden.pdf
Een handig handboek vind je:
Handleiding “Doe het Zelf – fondsenwerven (pdf, 4 Mb)”.
http://www.sw-sl.nl/sites/default/files/images/pdf/Fondsenwerving-SW-SL-totaal.pdf
P.S.
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Dezelfde gedachtegang geldt ook voor journalisten. Zij willen een interessant artikel in de
krant. Zorg dat jij de journalist daar aan kan “ helpen”

SAMENWERKING VRAAGT OM ANDERE ROLLEN

Samenwerking met burgers vraagt om fundamenteel andere rollen
voor professionals, politiek en bestuur. Dit is één van de belangrijkste
bevindingen van het afstudeeronderzoek van Roy Nieuwenhuis naar
gebiedsgericht werken in opdracht van de gemeente Deventer.
Samenwerken en het overdragen van verantwoordelijkheden en zeggenschap vraagt
veel van de burger, maar ook van professionals, politiek en bestuur. In zijn
onderzoek zet Nieuwenhuis de theorie achter gebiedsgericht werken uiteen,
ondersteund door empirisch onderzoek. Als conclusie beschrijft hij de eisen die
worden gesteld aan de spelers in het veld van gebiedsgericht werken.
Download hier de studie
PUBLICATIE: BUURTPARTICIPATIE EN LEEFBAARHEID

In het rapport Buurtparticipatie en leefbaarheid wordt de samenhang
tussen leefbaarheid en buurtparticipatie in beeld gebracht. Met
buurtparticipatie wordt onder andere bedoeld: meedoen in de wijk;
participeren aan buurtactiviteiten, het doen van vrijwilligerswerk in de
buurt, bijdragen aan de leefbaarheid in de buurt . Buurtparticipatie
blijkt een positieve invloed te hebben op de ontwikkeling van
leefbaarheid. Dit verband is niet te zien in wijken met een ‘extreme
uitgangspositie’: een (zeer) negatieve of juist een zeer of uiterst positieve
leefbaarheid.
Wonen in een omgeving die zoveel mogelijk tegemoet komt aan de eisen en wensen
die je eraan stelt – dus waar het goed leefbaar is - wordt door vrijwel iedereen
belangrijk gevonden. Het leefbaar houden en maken van buurten en wijken verdient
dan ook continue aandacht. Overheden hebben daarin een rol, bijvoorbeeld bij het
onderhoud van de openbare ruimte en de handhaving van de openbare orde. Maar
de rol van bewoners is cruciaal. De sociale dimensie is niet voor niets een van de
meest bepalende factoren in de leefbaarheid zoals bewoners die ervaren. Variërend
van ´vreedzame co-existentie´ tot sociale cohesie; de wijze waarop bewoners met
elkaar omgaan heeft een grote invloed op de leefbaarheid.
Een van de factoren in de sociale dimensie van buurten - en een waarvan wordt
verwacht dat die in belangrijke mate bijdraagt aan de leefbaarheid - is
‘buurtparticipatie’. Of mensen elkaar kennen, contacten onderhouden in de buurt,
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medebuurtbewoners helpen als dat nodig is of in actie komen als er problemen zijn,
zal naar verwachting mede uitmaken hoe leefbaar een wijk wordt gevonden door de
bewoners én hoe de leefbaarheid zich ontwikkelt.
Download hier het rapport.

WET PLATTELANDSWONING IN WERKING

De wet die de introductie van de plattelandswoning regelt is per 1
januari 2013 in werking getreden. Door de introductie van de
plattelandswoning kunnen gemeenten in een bestemmingsplan
de voormalige boerderij als plattelandswoning bestemmen. Dit
geeft de woningen een speciale status. Lees meer over de plattelandswoning. Zie
ook Wegener Media voor een artikel over de plattelandswoning.
ONDERWIJS OP HET PLATTELAND

Onderwijs in kleine kernen is een actueel thema, dat ook op het
PlattelandsParlement Gelderland aan de orde komt. Omroep
Gelderland hied op 15 februari een poll: kwaliteitsschool of school
dicht in de buurt. Hieronder een greep uit de nieuwsberichten over
het in stand houden en profileren van basisonderwijs in kleine
kernen:










Webwinkel voor leerlingen in Geesteren
College Bronckhorst wil Dorpsschool steunen
Scholenfusie door minder leerlingen
Voorbereidingskrediet voor kindcentrum Steenderen
Verenigingen voor de klas in Roerdalen (Limburg)
Educatieboerderijen voor beleefonderwijs in de Achterhoek
Didamse reünie tevens afscheid schoolgebouw
School niet bepalend voor leefbaarheid
Ideeënregen voor krimp scholen Oude Ijsselstreek

TWEE TON SUBSIDIE VOOR OPLEIDINGSPROJECT

BEESD - De provincie Gelderland geeft bijna twee ton subsidie
voor het project 'De Helicon Buitenplaats', een praktijkleercentrum
voor plattelandsontwikkeling in de regio Rivierenland.De
werkplaats wordt gevestigd op Landgoed Mariënwaerdt in
Beesd.Vanuit deze werkplaats gaan studenten diensten en
producten aan de hele regio aanbieden. Zij gaan daarbij nauw
samenwerken met vrijwilligersorganisaties.
(Bron: www.omroepgelderland.nl)
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ZWEMMEN IN GELDERLAND

Gelderlanders zijn verzot op het zwembad. Samen met de provincie
Brabant hebben we de meeste zwembaden. De vraag is hoe lang dat
blijft, want steeds meer gemeenten moeten bezuinigen en het
zwembad is vaak een hele grote kostenpost.
Bekijk de aflevering 'In Gelderland' waarin dit onderwerp aan bod komt.
Ook staan de kranten bol van berichten over inwoners die hun zwembad in stand
willen houden:






Dertien partijen in beeld voor baden
Zwembad 's Heeren Loo blijft open
Steenderens Belang zoekt vrijwilligers voor zwembad
Gesprek over overname zwembad in Hengelo
Andijkers redden eigen zwembad (Noord-Holland)

ACTIE TEGEN VERHOGEN WATERPEIL

ARNHEM - Commissaris van de Koningin Cornielje heeft woensdagochtend 137
handtekeningen in ontvangst genomen van bewoners van het gebied Beekvliet
Stelkampsveld tussen Barchem en Borculo. Zij zijn boos over de plannen van de
provincie om in dit gebied het waterpeil omhoog te brengen.
Veel boeren en bewoners zijn bang dat zij natte voeten krijgen en dat schade
onvoldoende wordt gecompenseerd.
De Belangengroep Boer en Burger in Beekvliet Stelkampsveld (4BS) zegt het
jammer te vinden dat gedeputeerde Van Dijk nooit met hen heeft willen praten.
Ook in het Utrechtse Binnenveld vrezen agrariërs voor natte voeten: klik hier.
VRIENDEN VAN DE VKK

De Vrienden van VKK Gelderland zijn momenteel 41 organisaties,
bedrijven en mensen die de VKK en daarmee de leefbaarheid van de
Gelderse kleine kernen een warm hart toedragen. De Stichting
Vrienden van VKK Gelderland ondersteunt de VKK Gelderland
financieel via hun donaties. De afgelopen jaren heeft de Stichting Vrienden van VKK
o.a. bijgedragen aan de totstandkoming van de Kleine Kernen Koerier.
Wij nodigen u hierbij van harte uit om lid te worden van de Vrienden van VKK
Gelderland. In de brochure van de Vrienden van de VKK vindt u de aanmeldkaart.
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Bedrijven op het platteland
De leden van de VKK zijn dorpsbelangenorganisaties die zich actief inzetten voor de
leefbaarheid van hun dorp. Sommige leefbaarheidprojecten worden in samenwerking
met overheidsinstanties opgezet en uitgevoerd, maar er worden ook private partijen
en particuliere bedrijven aangetrokken bij de ontwikkeling en/of uitvoering van een
project. Wellicht kan een Vriend van de VKK een partner zijn voor één van de vele
projecten die in dorpen worden ontwikkeld en uitgevoerd! Wij zeggen dan ook: Door
zaken te doen met bedrijven op het platteland, houdt u de leefbaarheid in stand!
Vriend in the picture
Om inzichtelijk te maken wat onze vrienden in huis hebben, zetten we in onze Kleine
Kernen Koerier steeds een 'Vriend in the Picture'! Wilt u uw bedrijf ook graag 'in the
picture' zetten, mail dan naar info@vkkgelderland.nl.
Ook vriend worden?
Wilt u ook vriend worden van de VKK Gelderland en zo bekendheid krijgen in kleine
kernen? Download de brochure of neem contact op met de Stichting Vrienden van de
VKK Gelderland.
Meer informatie is verkrijgbaar bij bij de secretaris van de Stichting Vrienden van
VKK Gelderland,
Reiny Dijkstra - de Wit, tel: 0315-230085.

VRIENDEN ‘IN THE PICTURE’

Welk bedrijf hebben we voor ons?
Elderink is een kleinschalig tuinproject in Gelselaar, waar kruiden,
bloemen en groenten worden geteeld. Hier bieden Linie HondeveldVoortman en haar medewerkers dagbesteding aan mensen met een
lichte beperking, terwijl in woonhuis ‘de Visker’ bovendien passende
zorg en woonruimte worden geboden. Samen wordt er gewerkt aan het onderhoud
van erf en tuin. Van een deel van de opbrengst worden de maaltijden bereid, maar
de kruiden, groenten en eieren worden samen met eigen en andere natuurproducten
ook verkocht in de eigen winkel. U bent van dinsdag tot en met zaterdag welkom om
hier binnen te lopen!
Behalve voor mooie natuurproducten van het platteland, kunt u bij Elderink ook
regelmatig terecht voor een kruidencursus. Hier leert u in één dagdeel alles over een
plant, van bodembewerking en het zaaien tot het oogsten en de verwerking.
Daarnaast is er nog tot 13 maart een tentoonstelling van schilderijen van Bauk
Zwaan te bezichtigen in de galerie bij ‘de Visker’. Kijk voor meer informatie over alle
activiteiten van Elderink op www.elderink-devisker.nl.

Kleine Kernen Koerier

Jaargang 26, nummer 1, februari 2013

Waarom is Elderink ‘Vriend van…’ geworden?
Elderink is, zij het eerst onder andere naam, een
vriend van het eerste uur. Volgens Linie HondeveldVoortman zijn het werk en het bestaan van de
Vereniging Kleine Kernen Gelderland belangrijk om
het platteland een stem te geven en regionale
thema’s op de kaart te zetten. Samenwerking, een
luisterend oor voor elk individu en het op peil
houden van het voorzieningenniveau acht zij belangrijk voor de leefbaarheid van het
platteland en de kleine kernen. Via het lidmaatschap van de Stichting Vrienden van
de VKK levert Elderink hier haar bijdrage aan en dat zouden veel meer bedrijven
kunnen doen, aldus Linie.
Wij zijn alvast zeer blij met de steun van Elderink en de andere bedrijven die vermeld
staan in de Kleine Kernen Koerier!
Wat maakt het platteland aantrekkelijk?
Wonen en werken in de natuur op het Gelderse platteland is zeer heilzaam en
helend, zo zegt tuintherapeute Linie Hondeveld-Voortman. Hier maken zij en haar
dochters dan ook dankbaar gebruik van in hun werk. Het platteland kan de mensen
die voor Elderink werken, helpen bij het tot rust komen, maar meer nog helpt deze
rust bij het voorkomen van problemen. Ten slotte kunnen een tuinproject en het
maken van mooie natuurproducten natuurlijk niet bestaan zonder het platteland.
Hoe zien ze de toekomst van het platteland?
Linie maakt zich sterk voor het behoud van voorzieningen in de kleine kernen. Teveel
is al verdwenen, zoals de plaatselijke muziekschool en de bibliobus, terwijl het
openbaar vervoer op het platteland ook beter kan. Behoud de goede zaken en werk
van daaruit naar het creëren en actualiseren van een dorpenvisie. Werk als dorpen
samen aan het op peil houden van het voorzieningenniveau, zodat de leefbaarheid
ondanks de bevolkingskrimp behouden blijft.
De toekomst van een leefbaar platteland ligt in samenwerking op alle fronten. De
toegenomen mobiliteit maakt dat dorpen, organisaties en gemeenten
grensoverschrijdend moeten samenwerken om een hapsnapbeleid te voorkomen. Op
deze manier kan men onderling van elkaars sterke punten gebruik maken en
gezamenlijk de belangen van het platteland en zijn kernen naar buiten toe
behartigen.
WESLEY AALBERS
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‘IK HOU VAN HOLLAND’ DOET OENER KULTURHUS AAN

OENE - Wie was Ida Pluckroos en hoe vaak is het Oener Koefeest al
georganiseerd? Het zijn vragen die vijftien teams zaterdagavond
moesten beantwoorden tijdens een speciale editie van 'Ik hou van
Oene'. Het Kulturhus in Oene bestaat een jaar en dat werd
zaterdagavond uitgebreid gevierd. Ruim honderd belangstellenden
kwamen op de quiz af. Diverse verenigingen en organisaties
vaardigden teams af die streden om de prijzenpot van tweehonderd euro.
Jeugdvereniging Onderzoek de Schriften ging er met de hoofdprijs vandoor. De vijf
leden besloten het geld te delen met de andere finalist, vriendengroep de Riekies. Er
gaat honderd euro naar het nieuwe onderkomen van de jeugdvereniging en honderd
euro naar de verwarming van de keet van vriendengroep.
Maarten Zwerus deed mee namens de jeugdvereniging. "Ik woon pas sinds 2008 in
Oene en weet vast niet veel, maar ik vind het leuk om mee te doen?'', zei hij met een
glimlach. Teamcaptain Teuntje Riphagen was de troef van het team. "Ik ben geboren
in Oene en woon hier dus al 51 jaar. Echt voorbereid hebben we ons niet, we zullen
zien hoe het gaat?'' Ze schopten het tot hun eigen verbazing tot de finale. Na een
bloedstollende vragenronde bleek dat de leden van de jeugdvereniging het meeste
weten over Oene.
Er werden vragen gesteld over het bedrijfsleven, het verleden en diverse instellingen
in Oene. Natuurlijk ontbraken vragen in het dialect niet. Ook werd er elke ronde een
muziekfragment afgespeeld, de teams moesten de titel en artiest raden. Alles zoals
in het bekende televisieprogramma 'Ik hou van Holland'. Er was zelfs een Linda
opgetrommeld. De presentatie was verder in handen van Zwier van der Weerd.
Elk team bestond uit vijf personen en speelde twee rondes van zes vragen. De halve
finale werd in twee sessies van drie teams gespeeld. De winnaars hiervan namen het
tegen elkaar op in de finale. Het Ierse mannenkoor Doetmaes uit Epe zorgde
daarnaast voor extra gezelligheid met een concert. Het feestje werd gehouden omdat
het Kulturhus een jaar bestaat. "In dat jaar is het Kulturhus gegroeid en veel
Oenenaren zijn er nu positief over, waar ze vorig jaar sceptischer waren. Het is een
ontmoetingsplek voor iedereen geworden en we hopen dat het verder groeit?'', laat
Ludwina Nijhof van het bestuur weten.
In het Kulturhus zijn vele diensten voor het dorp gehuisvest. Onder andere de
huisartsen, het consultatiebureau, de gymzaal, de muziekvereniging en diverse
sportclubs vinden er onderdak.

Kleine Kernen Koerier

Jaargang 26, nummer 1, februari 2013

INLOOPHUIS KOMT DICHTERBIJ

PUTTEN - De stichting Inloophuis Putten krijgt waarschijnlijk 50.000
euro van de gemeente om haar pand aan de Molenweg toegankelijk
te maken voor minder validen.
Daar moet immers een onafhankelijk inloophuis komen, een ontmoetingsplek voor
alle Puttenaren. Voor de exploitatie van het huis betaalt de gemeente Putten straks
eenmalig 15.000 euro. Dat is voor de opstart in de komende vijf jaar. Burgemeester
en wethouders stellen dat voor aan de gemeenteraad, die daarover op 7 februari een
besluit neemt.
Het pand is al voor 440.000 euro aangekocht door de diaconie van de Hervormde
Gemeente en wordt vrij van huur beschikbaar gesteld aan de stichting. Bij het
inloophuis komt ook het ophaalpunt van de voedselbank.
Achter het inloophuis komt een woning die door de diaconie kosteloos beschikbaar
wordt gesteld aan mensen die in schrijnende situaties acuut onderdak nodig hebben.
,,Deze combinatie van voorzieningen maakt het inloophuis tot dé plek in de luwte van
de dagelijkse beslommeringen, waar mensen even op adem kunnen komen'', schrijft
het college in het voorstel aan de gemeenteraad. Iedereen kan terecht voor een
praatje en een kopje koffie, ongeacht leeftijd, fysieke gesteldheid of kerkelijke
achtergronden, zo is het idee.
De diaconie van de Hervormde Gemeente heeft 500.000 euro beschikbaar voor het
inloophuis.
De stichting Inloophuis Putten heeft echter begroot dat 665.000 euro nodig is voor de
aankoop en verbouwing van het pand. Meerdere fondsen zijn aangeschreven, een
aantal heeft al een bijdrage toegezegd. Op dit moment worden de
verbouwingskosten voorgefinancierd door de diaconie van de Hervormde Gemeente.
Om het pand geschikt te maken als inloophuis en afhaalpunt voor de voedselbank is
174.000 euro nodig. De oprichtingskosten bedragen verder 51.000 euro. De stichting
hoopt een ton op te halen via fondsen en nog zo'n 15.000 euro vanuit het
bedrijfsleven. Bekijk ook de site van Diaconaal Platform Putten.
TEUGS INITIATIEF GENOMINEERD VOOR ‘APPELTJE’

TEUGE - Het Oranje Fonds nomineert 10 initiatieven voor het Appeltje
van Oranje 2013. Het initiatief voor de dorpscontactpersoon in Teuge
is één van de tien kanshebbers!
Prinses Maxima reikt in mei 2013 op Paleis Noordeinde drie Appeltjes
uit. Bij de overwinning hoort een bronzen beeldje gemaakt door
Koningin Beatrix en een geldbedrag van 15.000 euro.
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De Appeltjes worden jaarlijks uitgereikt door het Oranjefonds aan organisaties in
Nederland die sociale samenhang stimuleren. Het project uit Teuge dat jong en oud
verbindt bleef over uit 167 inzendingen. Het thema van de verkiezing dit jaar was 'alle
jaren tellen.'
RENKUMER JELLE NICOLAAS VAN DIJK IN JEUGDBESTUUR VOOR WATERSCHAP VALLEI
EN VELUWE

RENKUM - Op je 15e jeugdbestuurder worden bij het waterschap, is
dat wel leuk? ,,Ja zeker'', zegt Jelle Nicolaas van Dijk uit Renkum.
,,Mijn mentor zag de flyer die het waterschap had gemaakt en stelde
voor om te solliciteren. Na een leuk gesprek ben ik aangenomen en
trots dat ik de komende twee jaar jongeren waterbewuster mag
maken! Water zit in mijn bloed. Als wedstrijdzwemmer ben ik een
echte waterrat en wil ik mij graag inzetten voor goede waterkwaliteit
en veiligheid.''
Maandag heeft Jelle officieel zijn contract getekend bij het pas opgerichte
Waterschap Vallei en Veluwe. De komende twee jaar zal hij jeugdvertegenwoordiger
zijn in het gebied tussen de IJssel, Nederrijn en Randmeren. Daarnaast
vertegenwoordigt hij op landelijk niveau het waterschap in het landelijk jeugdbestuur.
Het nationale jeugdwaterschap is een groep jongeren tussen de 12 en 18 jaar die de
verschillende waterschappen vertegenwoordigt. Het jeugdwaterschap wil ervoor
zorgen dat jongeren meer betrokken worden bij waterbeheer in eigen land.
PLAN: MINI-GRUITPOORT IN VARSSEVELD

VARSSEVELD - Om meer leven in de brouwerij te krijgen in het dorp
Varsseveld, moet de oude Wilhelminaschool omgetoverd worden tot
creatief centrum, een soort mini-Gruitpoort. Dat is het plan van Lilian
de Jong en Saskia Neijland.
De initiatiefnemers zijn enthousiast over de mogelijkheden van het schoolpand. Deze
komt in de zomer leeg te staan door de fusie van de Wilhelminaschool met de
Maranathaschool. De gemeente Oude IJsselstreek zoekt naar een nieuwe invulling
van het gebouw en wil deze het liefst verkopen.
Het duo zoekt draagvlak voor het idee van een creatief centrum. Een eerste
informatiebijeenkomst trok zo'n dertig nieuwsgierigen, jong en oud.
Wie mee wil denken, kan zich melden via e-mail of Facebook.
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SCHETS HERINRICHTINGSPLAN HUMMELO GEPRESENTEERD

HUMMELO - Dorpsraad Hummelo overhandigde Bronckhorstwethouder Paul Seesing donderdag een schets met de eerste ideeën
voor de herinrichting van het dorpscentrum.
Na een uitgebreide brainstormsessie in november met de dorpsraad,
ondernemers en andere belanghebbenden in Hummelo, ontwikkelde Pouderoyen
een schets die als basis kan dienen bij de gesprekken met de gemeente over de
plannen voor de herinrichting. De plannen mogen er zijn volgens dorpsraadvoorzitter
Theo Lucassen.
Wel liet hij Paul Seesing, wethouder van Bronckhorst, gisteren bij de overhandiging
van de schets meteen weten ontevreden te zijn met het door de gemeente
beschikbaar gestelde budget van 250.000 euro voor de herinrichting. "Je kunt op je
klompen aanvoelen dat je daarvoor niet tot een optimaal ingericht dorp komt."
Door de komst van de rondweg zal er geen legio aan verkeer meer door de
Dorpsstraat rijden. Dat kan vervelend zijn voor de supermarkt, maar biedt ook voor
de 'dorpspleinfunctie' die het kruispunt bij restaurant De Gouden Karper wellicht gaat
bekleden. Lucassen: "Voor een echt dorpsplein is de ruimte te beperkt, maar gasten
moeten hier op een prettige manier ontvangen worden."
Guido Yntema van Pouderoyen denkt dat het versmallen van de Keppelseweg en het
creëren van meerdere open ruimtes 'het dorpsgevoel dat bruut doorsneden is laat
terugkeren'.
STEM ‘ONS’ ALMEN NAAR DE GOUDEN KERN MET PIT

Stem nu voor de Gouden Kern met Pit van Nederland! Almen vertegenwoordigt
Gelderland tijdens de landelijke wedstrijd op 6 april. De winnaar hiervan mag zich de
Gouden Kern met Pit van Nederland 2012 noemen. Dit wordt bepaald door de
beoordeling van een vakjury, de twaalf finalisten uit Nederland en het aantal
stemmen via internet. Voor dit laatste vragen we jullie medewerking: stem!
Almen

is onlangs de Kern met Pit van Gelderland geworden. De Vereniging Almens
Belang had hiervoor het project sportclustering fase A aangemeld. Dit project kreeg
van alle deelnemende projecten de hoogste waardering. Dit werd beloond met het
predicaat Kern met Pit van Gelderland en een bedrag van € 2.500,00. Wil je meer
lezen over het project, kijk dan even op de site van Kern met pit. Het winnen van de
gouden trofee levert naast landelijke bekendheid een extra bedrag van drieduizend
euro op!
Zie ook het bericht op Omroep Gelderland
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BOOMSTAM VERVANGT HET KLIMREK IN BRONCKHORST

ZELHEM - Kinderen in de gemeente Bronckhorst kunnen in de
toekomst alleen nog maar op plekken spelen die natuurlijk zijn
ingericht.
Speeltoestellen die aan vervanging toe zijn, worden niet meer vervangen door
bijvoorbeeld een nieuw klimrek, maar door natuurlijke elementen zoals
boomstammen. Kinderen weten zelf heel goed wat zij leuk vinden en hoe zij zich
kunnen vermaken. Natuurlijke elementen prikkelen daarbij de creativiteit, meent de
gemeente.
De eerste speelplek waar dit zogeheten 'natuurlijke spelen' wordt toegepast, is het
speeltuintje achter De Oldenoord in Zelhem. Het uit 1998 daterende speeltoestel
daar is afgeschreven en wordt weggehaald. In plaats daarvan komen er natuurlijke
elementen. "Denk aan zaken als boomstammen, zwerfkeien en verschil in hoogte",
zegt een gemeentewoordvoerder.
De pilot in Zelhem start in mei 2013. Met de resultaten van die pilot in het
achterhoofd neemt de raad in december een definitief besluit over het
speelruimteplan in de gemeente.
PROEF MET BIEB IN LIENDEN

MAURIK -De kans dat er in de gemeente Buren alsnog een
bibliotheekvoorziening komt, is gegroeid. De gemeenteraad van
Buren stemde dinsdagavond in met het PvdA-voorstel om een pilot te
starten met een bibliotheekservice in het Kulturhus in Lienden.
Deze proef start aan het eind van het jaar en duurt tot 2016. De pilot wordt
gefinancierd uit het potje Maatschappelijke Voorzieningen (ongeveer een half miljoen
euro).
Op voorstel van de coalitiepartijen wordt gekeken of er na 2016 ook servicepunten
kunnen komen in de kernen Beusichem, Buren, Lienden en Maurik. Over de
financiering daarvan zijn echter nog onduidelijkheden. Dat was ook de reden dat een
deel van de VVD zich niet kon vinden in dit voorstel.
De raad besloot te stoppen met het verzorgen van leesaanbod voor de groep 0 tot 4
jaar en ouders op consultatiebureaus in Eck en Wiel en Lienden. Wel worden de
biebs op scholen en de leescoaches gehandhaafd. Maaike Baggerman (PvdA) hield
een warm pleidooi voor een bibliotheekservice in de gemeente: "Een biblioheek is
meer dan een uitleencentrum; het is ook een ontmoetingsplek. Ik mis visie bij het
college."
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De ommezwaai van de gemeenteraad is opmerkelijk, omdat drie jaar geleden een
meerderheid besloot om het contract met de Bibliotheek Rivierenland op te zeggen.
Directeur-bestuurder Gaby Lafeber van Bibliotheek Rivierenland zegt gemengde
gevoelens te hebben: "Het is mooi dat raadsbreed uitgesproken is dat een
bibliotheek een basisvoorziening is. Maar ook wil de gemeente de basiskostsprijs niet
meer betalen. Je kunt wel servicepunten in het leven roepen, maar als je geen geld
wilt investeren? Je wekt verwachtingen die je niet waar kunt maken. En je kunt niet
voor een dubbeltje op de eerste rang zitten."
VOETBALCLUBS GAAN ENERGIE OPWEKKEN

RIJSWIJK - Voetbalverenigingen in de gemeente Buren willen zelf
energie opwekken. De acht clubs (ISC Ingen, Teisterbanders KerkAvezaath, SCR Rijswijk, sv Buren, FC Lienden, BZS Beusichem,
SCZ Zoelen en MEC'07 Maurik) werken al een paar jaar samen,
nadat de gemeente aankondigde de subsidie tot 2015 af te bouwen. SCR uit Rijswijk
gaat volgende maand beginnen met een proef: reclameborden krijgen een functie als
zonnepaneel. Ronald van Bemmel, speler van het eerste van SCR, is oprichter van
het bedrijf Cablean uit Sliedrecht, dat zich specialiseert in deze nieuwe techniek: "Tot
nu toe plaatsen we zonnepanelen op gevels, maar nu richten we ons op
sportverenigingen. De grootste kostenpost voor clubs is de energierekening. We
beginnen in Rijswijk, daarna proberen we het ook bij de andere voetbalverenigingen
aan te leggen." VVD Buren roept deze dinsdagavond op de voorbereidende raad het
college op om financiële steun te zoeken bij de provincie.
INFORMATIEAVONDEN OVER ACCOMODATIES MAASDRIEL

KERKDRIEL - De gemeente Maasdriel houdt woensdag 27 en
donderdag 28 februari informatieavonden over het
accommodatiebeleid dat momenteel wordt ontworpen.
In elk dorp hebben accommodaties als school, voetbalveld en
dorpshuis een belangrijke plek binnen de gemeenschap. Ze zijn van belang voor de
leefbaarheid van het dorp.
Om het voorzieningenniveau in de toekomst op peil te houden wil de gemeente een
nieuw accommodatiebeleid opstellen. Van belang is volgens een woordvoerster van
de gemeente daarbij de inbreng van de inwoners van de dorpen die elk zo hun eigen
problematiek hebben.
De informatieavonden zijn op 27 februari in de Weesboom in Ammerzoden en een
dag later in De Kreek in Kerkdriel. Beide avonden beginnen om 20.00 uur.
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CONTOUREN VAN KULTURHUS HAAFTEN

HAAFTEN - Schijnwerpers verlichten de bouwplaats van het
Kulturhus in Haaften. Vier maanden na de start van de bouw zijn de
contouren van het gebouw al aardig zichtbaar. Het Kulturhus gaat
onderdak bieden aan twee scholen, kinderopvang, een sportzaal een
bibliotheek en ontmoetingsruimten. Het hart van het opvallende
gebouw wordt gevormd door een kas. De ingebruikname staat gepland voor de
eerste week van november.
OPLOSSING DIJK NEERIJNEN ‘VEEL TE DUUR’

NEERIJNEN - De plannen voor verkeersremmende maatregelen op
de dijk langs de Waal tussen Hellouw en Zennewijnen zijn te duur.
Dit vindt de gemeenteraad van Neerijnen.
De raad wil dat het college van B en W teruggaat naar de burger om
kosten en alternatieven te bespreken. Het verschil ten opzichte van de vorige keer is
dat de raad nu duidelijke kaders mee geeft voor het budget waarbinnen het plan
moet passen. De varianten waarmee voormalig wethouder Jan Koedam kwam, zijn
te duur. De politieke partijen zijn het hier unaniem over eens.
In april 2012 probeerde Koedam dijkbewoners en andere aanwezigen van
inspraakbijeenkomsten op één lijn te krijgen. Volgens hem waren de visies 'heel
verschillend'. "Waar de één horendol wordt van de overlast, zegt de ander dat-ie
niets te zeuren heeft", zei Koedam vorig jaar.
Het doel van de plannen voor de bijna 25 kilometer lange Waaldijk en Waalbandijk in
Neerijnen is duidelijk. De dijk moet verkeersveiliger worden en de geluidsoverlast
moet afnemen. Op basis van gesprekken zijn drie varianten voor verkeersremmende
maatregelen geformuleerd. Bij de eerste variant (335.380 euro) worden minimale
maatregelen toegepast. De overige twee varianten zijn uitgebreider en tegelijk een
flink stuk duurder, namelijk 2.202.945 euro (variant 2) en 5.127.297 euro (variant 3).
Wanneer de gemeente de dijk daarnaast nog eens laat inrichten door kunstenaars,
variant 3+, dan kost dat 7.749.395 euro.
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