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“Kiezen en delen: zonder te delen valt er niets te kiezen.”
Met dit intrigerende thema wordt het
Plattelands Parlement op 28 februari 2015
ongetwijfeld weer een boeiende dag.
Welke keuzes maak je voor de toekomst
van het platteland en met wie deel je die?
Hoe verhouden bewoners en politiek zich
tot elkaar in een eigentijdse aanpak van
vraagstukken zoals leegstand, vervoer, ict,
werkgelegenheid en zorg. Welke verwachtingen zijn er over en weer?
De volgende thema’s staan op het Plattelands Parlement centraal:

1.

Leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen
2. Eigen kracht en initiatief in nieuwe
samenwerkingsvormen
3. Wonen en werken
Klik hier voor meer informatie.
Politici hebben hun agenda voor de
toekomst opgesteld. Vooral bewoners zijn
in het Plattelands Parlement aan zet. De
dialoog tussen beiden moet iets moois
opleveren!
Leidy van der Aalst-Wolken
voorzitter VKK en FDG

Dichtbij huis

DKK Gelderland
De Algemene Ledenvergaderingen van de
VKKG en de FDG hebben vorig jaar unaniem ingestemd met een fusiedocument.
Vanaf 1 januari 2015 is er een personele
unie van besturen en op 1 juli 2015 wordt
het proces afgerond met een formele juridische fusie.
De leden van de VKKG en FDG hebben
eveneens ingestemd met een nieuwe naam:
Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland
(DKK Gelderland), Kracht en initiatief in
het dorp.

Er staat nu een nieuwe vereniging in de steigers, waarin dorpshuisbesturen en dorpsbelangenorganisaties in Gelderland hun
krachten bundelen om de leefbaarheid op
het platteland te behouden en verbeteren.
Tijdens PlattelandsParlement Gelderland
zullen we het nieuwe logo feestelijk onthullen.

Afscheid van Clementine Wintraecken
Clementine Wintraecken stopt met haar
werk als actief lid van de communicatiewerkgroep fusie FDG-VKK. De werkgroep
heeft zich de afgelopen periode bezig gehouden met de communicatie van de fusie,
de nieuwsbrieven en de selectie van het
DKK-logo.
Clementine is sinds enige tijd verhuisd naar
haar geliefde Limburg en die afstand is niet
meer te combineren met deze functie.

Onlangs kwam de SCP publicatie Dichtbij
huis, lokale binding en inzet van dorpsbewoners uit. De overheid laat steeds meer
taken in de lokale omgeving over aan burgers. Maar door mobiliteit en communicatiemiddelen is deze lokale omgeving
een steeds kleiner onderdeel van hun leven gaan vormen. De studie onderzoekt
de verschillende manieren waarop dorpsbewoners met hun dorp verbonden zijn
en gaat tevens in op het belang van deze
lokale binding voor de inzet van bewoners
voor lokale doelen. Ook wordt de vraag
beantwoord in hoeverre dorpen van elkaar verschillen in de mate waarin bewoners zich inzetten voor hun omgeving. Te
downloaden op www.scp.nl.
Clementine is ook gestopt met haar bestuursfunctie voor de FDG. Afgelopen
jaren heeft ze daar steeds een markant
eigen geluid laten horen, gedreven door
een vaste overtuiging hoe het dorpshuis
van de toekomst er uit moet zien, zeker in
het licht van de transities. Mede vanwege
haar raadslidmaatschap was ze altijd uitstekend op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Clementine, dank voor al jouw inzet en
betrokkenheid!

Wat kiest de politiek?
Ter voorbereiding op het PlattelandsParlement hebben we de politieke partijen een
reeks stellingen voorgelegd. De thema’s en
onderwerpen zijn gebaseerd op de verkiezingsprogramma’s en uiteraard ook op wat
wij bij de VKK en FDG horen en meemaken.
Alle stellingen die we aan de politiek hebben voorgelegd, de resultaten maar ook de
links naar de verkiezingsprogramma’s van
alle politieke partijen vindt u terug op de
vkkfdg-website. De cijfers achter de stelling
verwijzen naar de stellingen in het rapport.

De stellingen zijn beantwoord
door de volgende partijen:
50Plus, CDA, ChristenUnie,
D66, GroenLinks, Lokaal Belang
Gelderland/1Achterhoek
(LB/1A), PvdDieren, PvdA, Mens
en Spirit (MenS), PVV, SGP, SP
en VVD.

Onverdeeld positief
Over de volgende stellingen zijn de partijen
het allemaal (helemaal) eens:
• De ontwikkeling van de Veluwe tot
toeristisch gebied is alleen mogelijk in
samenwerking met de bewoners (3.5)
Slimme OV-concepten en alternatieve
vormen van vervoer worden in nauwe
samenwerking met de bewoners van kleine
kernen ontwikkeld waarbij de provincie
het proces faciliteert (6.2)

Een enkeling is neutraal
Over de volgende stellingen geeft slechts
een kleine minderheid aan ‘neutraal’ te
staan:
• De huidige regeling Leefbaarheid en
Gemeenschapsvoorzieningen is zo
succesvol dat deze recht doet aan
continuering. (8.1)

•

•

•

•

We moeten de regels voor herbestemming van leegstaande gebouwen in
krimpgebieden versoepelen. Samen
met gemeenten verbindingen leggen
tussen scholen, bedrijven, ambachtslieden, kunstenaars en ontwerpers.
(14.2)
Leefbaarheid in kleine kernen versterk
je door leegstaande panden te
gebruiken als broedplaats voor
maatschappelijke doeleinden en
nieuwe ‘werkconcepten’. (14.1)
De provincie wil investeren in het
behouden en versterken van de lokale
identiteit: sociaal-culturele kenmerken en cultuur-historisch erfgoed.
(4.2)
Een nauwe samenwerking met
Duitsland in de grensstreek is
noodzakelijk voor de Gelderse
economie: voor bedrijven, burgers en
bewoners op gebied van werkgelegenheid en leefbaarheid. (1.1)

Een enkeling is oneens
De volgende stellingen zijn veelbelovend;
slechts een enkeling is het ermee oneens:
• De Veluwe wordt toeristisch gebied
nummer één van Nederland. (MenS
helemaal niet mee eens) (3.4)
• Om ondernemerschap te stimuleren
en maatschappelijke taken op het
gebied van zorg, onderwijs en digitale
overheidsdiensten in de toekomst
goed te kunnen blijven vervullen, is
een modern breedbandnetwerk
noodzakelijk. (MenS niet mee eens)
(12.1) De provincie zet zich in voor
bewustwording van Gelderse streekproducten via een provinciale
marketingcampagne (PVV helemaal
niet mee eens) (2.2)
• Een subsidie voor grondeigenaren
voor de stimulering van zogenaamde
boerenlandpaden zorgt voor een
kwalitatieve wandelverbetering voor
de Gelderse natuur (PvdDieren niet
mee eens) (3.2)
• De Veluwe wordt toeristisch gebied
nummer één van Nederland (MenS
helemaal niet mee eens) (3.4)
• De provincie moet mee investeren in
de aanleg van dubbelsporen DidamDoetinchem en Zutphen-Winterswijk
om de bereikbaarheid van de Achterhoek te vergroten (PVV helemaal niet
mee eens) (5.1)

•

•

•

•

•

Voor een vitaal platteland is het van
belang openbaar vervoer te garanderen tot in de kleine kernen. (VVD niet
mee eens) (6.1)
De provincie Gelderland moet blijven
investeren in stenen, er zijn nog teveel
dorpen zonder een dorpshuis of met
een dorpshuis dat niet voorbereid is
op de toekomst. (VVD niet mee eens)
(8.2)
Om ondernemerschap te stimuleren
en maatschappelijke taken op het
gebied van zorg, onderwijs en digitale
overheidsdiensten in de toekomst
goed te kunnen blijven vervullen is
een modern breedbandnetwerk
noodzakelijk. (MenS niet mee eens)
(12.1)
Om krimp op te vangen moet de
provincie ruimte en ondersteuning
bieden aan nieuwe woonvormen in
buitengebieden (denk aan CPO-Huren en flexibele woonbestemmingen
in de bebouwde kom) (VVD niet mee
eens) (13.1)
Het stimuleren van de buurtwinkel
moet ruimte krijgen in het leefbaarheidsbeleid omdat het wonen in
krimpgevoelige kernen kan stimuleren (VVD niet mee eens) (13.2)

Meer antwoorden
Er zijn nog meer stellingen voorgelegd aan
de Gelderse politici. Kijk voor reacties en
toelichtingen op de vkkfdg-website.
Wij hopen u hiermee een overzichtelijk
beeld te bieden van hoe de Gelderse
politieke partijen denken over items die
spelen in kleine kernen en op het platteland. Alle partijen die deelnemen aan de
verkiezingen op 18 maart, hun website en
de directe link naar het verkiezingsprogramma, vindt u eveneens op boven
genoemde pagina. Wij wensen u veel
succes met het maken van een goede keus!
Dit document is gemaakt als voorbereiding op het PlattelandsParlement Gelderland op 28 februari 2015 in Kulturhus
Oene.
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Discussiepunten
Stelling

Helemaal oneens

De provincie Gelderland moet zich hard maken
voor het instellen van tweetalig onderwijs in de
grensstreek om krimp te voorkomen (1.3)

PVV

Het budget van de regiocontracten (programma
Stad en Regio) moet naar rato van het
inwoneraantal evenredig verdeeld worden over
de steden, de kleine kernen en het platteland.
(8.4)

PvdA
LB/1A

De provincie maakt het mogelijk dat iedere kleine
kern beschikt over een ‘supervrijwilliger’ (1 dag
per week betaald) die zijn dorpsgenoten betrekt
en actief maakt o.a. op het gebied van welzijn,
zorg, vervoer, duurzame energie, sport en
ontmoeting omdat vrijwilligers een steeds grotere
rol krijgen om deze maatschappelijke taken te
vervullen. (8.5)

ChristenUnie
50Plus
PvdDieren
CDA
PvdA
D66
MenS
GroenLinks
PVV
SGP
LB/1A
SP
VVD
“Een investeringsprogramma in vrijwilligers en opbouwwerk is belangrijk. De gemeente heeft hierin een
belangrijke rol. GroenLinks vindt dat de kanteling van taken en rollen goed gefaciliteerd moet worden. Of de
‘supervrijwilliger’ daar het beste instrument voor is, is lastig te beoordelen. De financiering hiervan creëert ook
nieuwe afhankelijkheid en het lijkt erop of er één model is om dit uit te voeren. Daarom zijn we het niet eens
met deze stelling.”

Om de leefbaarheid te versterken moet het
concept ‘Sportdorp’gestimuleerd worden, sporten
versterkt immers ook de sociale structuur. (9)

PVV

De provincie ondersteunt de opstart van slimme
verdienmodellen om maatschappelijke participatie
van zorg in de vorm van zorgcoöperaties en
buurtzorg een succes te laten worden. (10)

CDA
PvdDieren
GroenLinks
50Plus
PvdA
ChristenUnie
SP
SGP
“Oog voor elkaar. Omzien naar elkaar hieraan moeten wij heel veel aandacht besteden.” SGP

Gelderland bezuinigt op cultuurparticipatie. Dit
vraagt om actie omdat cultuurparticipatie
bijdraagt aan instandhouding van de lokale
identiteiten van Gelderland (4.1)

PVV

oneens

neutraal

eens

helemaal eens

D66
50Plus
SP
CDA
LB/1A
PvdA
VVD
“Europees perspectief: D66 is zeer voor grensoverschrijdende samenwerking, grenzen mogen geen
belemmering zijn burgers, scholieren en ondernemers. Stimulering vanuit een regierol is in het begin nodig,
maar niet persé in de vorm van een structuur van een Statencie.”
PvdDieren
Groenlinks

ChristenUnie
SGP
MenS

ChristenUnie
PvdDieren
50Plus
CDA
MenS
PVV
D66
SGP
GroenLinks
SP
VVD
“De ChristenUnie wil de regiocontracten ook voor plattelandsprojecten beschikbaar stellen.”

CDA
GroenLinks
PvdA
SP
MenS
LB/1A
“Sport is belangrijk voor de gezondheid van de Gelderlanders en bevordert de onderlinge samenhang in
dorpen en kernen. Daarmee is sport voor de hele gemeenschap belangrijk. Daar gaat het het CDA om.”
SGP

ChristenUnie
D66
VVD

PvdDieren
50Plus

PVV
VVD

D66

VVD

SGP

PvdDieren
50Plus
DCA
ChristenUnie
D66
GroenLinks
MenS

PvdA
SP
LB/1A

D66
PvdA
SGP

PvdDieren
50Plus
GroenLinks
VVD
MenS

LB/1A

“Cultuur is de bron van je identiteit.” 50Plus

Een regierol (initiatief en ondersteuning)
voor provincie Gelderland die uitmondt in
een grensoverschrijdende Statencommissie is
een voorwaarde voor een succesvolle
samenwerking tussen Duitsland en
Nederland. (1.2)

CDA
ChristenUnie
PVV
SP

“Alleen de oostkant van de provincie grenst aan Duitsland. Daar moet het accent liggen van de samenwerking.
Provincie moet als partner van de grensgemeenten ondersteunen bij samenwerken en coördineren, zodat niet
elke gemeente ‘het wiel uitvindt’.” PvdA

Over bovenstaande stellingen heerst brede verdeeldheid. Per stelling is de toelichting van één van de partijen vermeld.
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Activiteiten Kennisnetwerk L&G 2015
VKK-FDG, Spectrum, partner met elan,
ICSadviseurs en HAN Centre of Expertise
Krachtige Kernen vormen het Kennisnetwerk L&G. De uiteenlopende kennis
van deze organisaties wordt ingezet om
initiatiefnemers uit Gelderse dorpen te
ondersteunen bij vragen en projecten over
Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen. De speerpunten van het
Kennisnetwerk zijn kennis delen en het
versterken van de contacten tussen
initiatiefnemers.
In 2015 organiseert het Kennisnetwerk de
volgende activiteiten:

•

toekomst? Deze werkplaats wordt
uitgevoerd door HAN Krachtige
Kernen en Spectrum.
Werkplaats AWBZ en participatiewet
In 2015 worden twee à drie werkplaatsen georganiseerd omtrent de
praktische toepassing van de AWBZ
en participatiewet in iedere kern van
Gelderland. De werkplaats geeft
praktische handvaten en voorbeelden
om dit als dorpskern in samenwerking
met de gemeente op te pakken. ICSadviseurs zal deze werkplaats verzorgen i.s.m. betrokken organisaties in
Gelderland.

Werkplaatsen

Netwerkbijeenkomst

•

Inspiratiedag DKK Gelderland op zaterdag
3 oktober

•

Werkplaats Accommodatiebeleid
Deze werkplaats is in 2014 gestart. In
2015 worden nog drie bijeenkomsten
georganiseerd door ICSAdviseurs; 15
januari, 12 februari en 12 maart.
Werkplaats Wmo in uw dorp
In 2015 wordt gestart met de werkplaats Wmo in uw dorp. Hoe kunnen
lokale partijen samen met hun
gemeente ondersteuning bieden en
het voorzieningenniveau op peil
houden? Hoe organiseer je dat?
En hoe houd je dat vast voor de

Vijf woensdagavonden en één zaterdag (3
oktober) bezoeken we verschillende
dorpen die ieder bezig zijn met een ander
thema.
•
•
•
•

•
•

Kijkje in de keuken

4 maart 2015
Kijkje in de keuken bij Dorpshuis De
Kinkel in Bemmel
15 april 2015
Kijkje in de keuken bij de
dorpsondersteuner in Appeltern
3 juni 2015
Kijkje in de keuken bij
multifunctionele ruimtes in Beltrum
16 september 2015
Kijkje in de keuken in sportdorp
Varsseveld-Veldhunten, waar veel
wordt samengewerkt
3 oktober 2015
Inspiratiedag DKK – met een Kijkje in
de keuken over verkeersveiligheid
18 november 2015
Kijkje in de keuken in Dorpshuis
Willem de Zwijger in Rheden.
Samenwerking met SIZA.

Om van elkaar te leren organiseert het
Kennisnetwerk zes dorpsbezoeken om bij
elkaar ‘in de keuken’ te kunnen kijken.

U ontvangt van ons te zijner tijd per mail
een uitnodiging met meer details en een
aanmeldlink. Deze informatie is dan ook
hier te vinden.

Agenda

Oranje Fonds Collecte

Dorpshuizen.nl

ALV van VKK Gelderland
dinsdag 12 mei (20.00-22.00)

Handig om te weten! In de week van Koningsdag, van 27 april t/m 2 mei, wordt
de landelijke Oranje Fonds Collecte georganiseerd. Alle stichtingen en verenigingen in Nederland kunnen meedoen.
Er is immers altijd geld nodig voor kleine (of grote) wensen.

ALV van FDG
dinsdag 12 mei (20.00-22.00)

Colofon
Fusie special VKK en FDG
Redactie: Niko Wiendels, Clementine
Wintraecken, Peter van Heek, Josien
Durieux, John Smeets (Spectrum, partner
met elan)
Opmaak: SabinaKa Communicatie
Contact:
info@vkkfdg.nl
www.vkkfdg.nl

De helft van de opbrengst krijgt de stichting of vereniging direct van het Oranje
Fonds gestort, de andere helft besteedt
het Oranje Fonds in dezelfde provincie.
Inschrijven kan via www.oranjefonds.nl/
collecte en ook het collectegebied kan
daar gelijk gereserveerd worden! Een
mooie kans voor dorpshuizen, dorpsbelangenorganisaties en andere initiatieven om extra geld te werven!

Onlangs is www.dorpshuizen.nl
vernieuwd. De website nodigt u uit om
goede ideeën die zijn ontwikkeld in uw
dorpshuis, gemeenschapshuis, Kulturhus of buurthuis met anderen te delen.
Daarnaast staat de Vraagbaak op deze
website. De Vraagbaak geeft zakelijke
informatie over het bestuur en beheer
van dorpshuizen, gemeenschapshuizen
en multifunctionele centra. De Vraagbaak kent de volgende thema’s:
• bestuur en beheer
• vrijwilligers en personeel
• barexploitatie
• programma en pr
• gebouw en materiaal
• tevredenheid van medewerkersgebruikers-omgeving,
• resultaten.
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