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Dit is het jaaroverzicht van Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland
(DKK).
DKK is een vereniging. De leden zijn de besturen van dorpsbelangenorganisaties uit
kernen en buurtschappen tot ongeveer 10.000 inwoners en besturen van dorpshuizen
(ook multifunctionele accommodaties, Kulturhusen e.d.) in de dorpen in Gelderland.
Enerzijds ondersteunt DKK haar leden waar mogelijk, anderzijds behartigt zij de
belangen van de leefbaarheid van kleine kernen richting provincie Gelderland en
anderen.
DKK vormt samen met vergelijkbare organisaties in de andere provincies in
Nederland de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) en levert onder meer een
bijdrage aan de Vraagbaak Dorpshuizen.nl en het Steunpunt van duurzamedorpen.nl.
DKK is partner in de Leefbaarheidsalliantie Gelderland.
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Vooraf
In 2018 bestond DKK 40 jaar! In 1978 is de Federatie Dorpshuizen Gelderland
opgericht, enkele jaren later volgde de Vereniging Kleine Kernen. Dit jubileum werd op
de Algemene Ledenvergadering in april gevierd.

Het was het tweede jaar dat we met Spectrum, Zorgbelang en de Plattelandsjongeren
samenwerkten in de Leefbaarheidsalliantie Gelderland. Weer veel mooie initiatieven van
inwoners in de kleine kernen in Gelderland waren er om de leefbaarheid in hun eigen
leefomgeving te versterken of te behouden. Van de Achterhoek tot het Rivierenland, van
de Veluwe tot de Stedendriehoek zag je de kracht van vrijwilligers, die met veel energie
en enthousiasme aan de slag gaan. Vrijwilligers zijn het bestuur van een dorpshuis, een
dorpsbelangenorganisatie, een dorpswerkgroep, een bewonersinitiatief of onze eigen
DKK-vrijwilligers, die als procesbegeleider of gespreksleider actief waren.
Als DKK hebben we onze leden, maar ook nieuwe bewonersinitiatieven, door de
ruimere subsidiemogelijkheden veel meer te bieden. De huidige subsidie eindigt 31
december 2019. Na 20 maart wordt een nieuw coalitieprogramma gemaakt en kunnen
nieuwe beleidskeuzes gemaakt worden. Natuurlijk hopen we dat de huidige
subsidieregeling wordt voortgezet, maar daarvoor zullen we wel weer moeten laten zien
dat het nodig is. En dat is de kracht van de vereniging. Door gezamenlijk op te trekken
staan we sterker en kunnen we de politiek beter overtuigen. In het verleden hebben we
dat ook bewezen. Natuurlijk heeft de vereniging nog meer betekenis voor de leden zoals
het delen van kennis, de praktische ondersteuning bij jaarrekeningen en het gebruik
kunnen maken van de landelijke vraagbaak voor dorpshuizen. Maar de solidariteit met
elkaar is toch wel de grootste kracht.
Er blijft geld nodig voor ondersteuning om dorpen en dorpshuizen vitaal te houden.
Een organisatie als de DKK die haar kwaliteit heeft bewezen is daarvoor erg belangrijk.
Over 2018 zijn meerdere hoogtepunten te melden, zoals Beemte Broekland werd het
‘Mooiste Dorp van Gelderland’ (Zomer in Gelderland), Stichting Actief Spijk werd winnaar
van de ‘Gelderse Kern met Pit’-verkiezing en Dorpshuis Den Diek werd winnaar van
‘Dorpshuis van het Jaar’. Ook werden er 14 DorpsOntwikkelingsPlannen en dorpsvisies
begeleid.
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Leden
In





2018 hebben we als lid verwelkomd:
Stichting Halfweg
Verenigingsgebouw Overasselt
Stichting Dorpshuis Braamt
Vereniging Ellecoms Belang

Twaalf leden hebben hun lidmaatschap beëindigd. Dit is deels een gevolg van de
fusie, maar ook het beëindigen van de werkzaamheden of het samengaan met andere
organisaties was hiervan de reden. In enkele gevallen was de afweging tussen nut en
noodzaak van het lidmaatschap de aanleiding om te stoppen met het lidmaatschap. Vaak
had dit ook een financiële oorzaak. Op 31 december 2018 telde de DKK 277 leden.

Ledenbijeenkomsten
In een vereniging neemt de Algemene Ledenvergadering de belangrijkste besluiten.
Het bestuur is verantwoordelijk voor de voorbereiding, de uitvoering en de aansturing
van de uitvoeringsorganisatie. In 2018 zijn, zoals in de statuten is vastgelegd, twee
Algemene Ledenvergaderingen gehouden.

Algemene ledenvergadering 25 april 2018
De opzet van de ALV is dat er eerst een officiële ledenvergadering wordt gehouden en
daarna een themagedeelte. De ALV van 25 april werd gehouden in Dorpshuis Groessen.
Na onder meer het vaststellen van de jaarrekening, het bespreken van het jaaroverzicht
2017, een presentatie over de AVG werd in het tweede deel speciaal aandacht besteed
aan de brede toegankelijkheid van zowel het dorp als van een dorpshuis.
De ‘Vrienden van de DKK’ hebben tijdens de ALV kenbaar gemaakt dat er een
stimuleringsbijdrage komt vanuit het vriendenfonds. Eén keer per jaar wordt er door de
‘Vrienden van de DKK’ een bedrag beschikbaar gesteld voor mooie, goede en leuke
initiatieven voor leefbaarheid.

Algemene ledenvergadering 14 november 2018
De ALV van 14 november werd gehouden bij ‘Landgoed Avegoor’ te Ellecom.
Voorafgaand aan de ALV werden door het bestuur van de ‘Vrienden van de DKK’ vier
cheques uitgereikt aan winnaars. Jaarlijks wordt voortaan deze stimuleringsbijdrage
uitgereikt aan inspirerende initiatieven die de leefbaarheid versterken. Aansluitend werd
de ALV gehouden. Tijdens het eerste deel werden onder andere het jaarplan en de
begroting 2019 vastgesteld. Ook werd de voortgang van Dorpshuis van het Jaar, de pilot
m.b.t. Asbestsanering, het project Langer Veilig Thuis Wonen en het
PlattelandsParlement Gelderland 2019 besproken. Aansluitend was er in samenwerking
met de Leefbaarheidsalliantie een inspirerende themabijeenkomst over de veranderende
rol van dorpsbelangenorganisaties. Het onderzoek van Tine de Moor, hoogleraar aan de
universiteit in Utrecht was hiervoor de aanleiding. Haar inleiding en aanwezigheid op
deze avond werd bijzonder op prijs gesteld.

Projecten, ondersteuning en dienstverlening
In 2018 heeft DKK een groot scala aan activiteiten en projecten uitgevoerd,
zelfstandig en in samenwerking met de partners binnen de leefbaarheidsalliantie.
Daarnaast was er speciale aandacht voor de ondersteuning, informatievoorziening en
dienstverlening aan de eigen leden.
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Ondersteuning Dorpsbelangenorganisaties (DBO’s)
Veel DBO’s hebben korte vragen en kunnen daarna zelfstandig verder. Onderstaande
besturen zijn langduriger begeleid.
Dinxperlo

Groep initiatiefnemers

Mogelijkheden koken in gebouw

Eibergen

Procesbegeleiding Taskforce Centrumplan

Bewoners aan zet

Giesbeek

Dorpsplatform i.o.

Oprichting platform

Hoenderloo

Hoenderloo's Belang

Kennisdeling

Keijenborg

Dorpsraad Keijenborg e.o.

Mediation

Keijenborg

St. Toeristisch Platform

Ondersteuning Klompenmakersproject

Lobith

Bewonersplatform Lobith Tolkamer

Toekomstplannen

Maasbommel

Groep initiatiefnemers

Maasbommelsesuperkwis

Zwartebroek

Plaatselijk Belang

Busverbinding i.s.m. ROCOV

Angerlo

Groep initiatiefnemers

Dorpsbelangenorganisatie i.o.

Angerlo

Initiatief Komdrsuut in pastorie

Advisering

Gaanderen

Platform Gaanderen

Ondersteuning functioneren platform

In Keijenborg hebben we de Dorpsraad ondersteund bij het traject rondom een
nieuwe multifunctionele (sport)accommodatie gecombineerd met een nieuwe basisschool.
Er worden ook nog steeds nieuwe DorpsPlatforms opgericht. Zo begeleiden wij in
Angerlo enthousiaste bewoners bij de opstart, het contact met de gemeente en het
versterken van draagvlak in het dorp.
Veel projecten werden in het kader van de uitvoering van het programma
leefbaarheid van de Leefbaarheidsalliantie uitgevoerd. Bij het onderdeel
leefbaarheidsalliantie is dit verder uitgewerkt.

Training procesbegeleiders
De training Procesbegeleiders was een mooie aanleiding om kritisch naar de
methodiek voor DorpsontwikkelingsPlannen te kijken. De methodiek, die 15 jaar geleden
ontwikkeld is, heeft een vernieuwing ondergaan. Zes nieuwe procesbegeleiders hebben
de training gevolgd en gaan met deze nieuwe versie aan de slag. Totaal heeft DKK eind
2018 25 vrijwillige procesbegeleiders.

Pilot Versnelling Asbestsanering
Inwoners van de kleine kernen en met name de inwoners van het buitengebied
rondom deze kleine kernen in de Gelderse Vallei staan centraal in deze pilot. Doel is dat
zij de risico’s kennen van asbest op daken. In de vorm van keukentafelgesprekken met
vrijwillige asbestcoaches worden zij ondersteund om (gezamenlijk) initiatief te nemen om
zo snel mogelijk asbest te saneren en om tegelijkertijd het dak een passende
herbestemming te geven; sloop, zonnepanelen en/of zonnecollectoren erop en/of
vervangen met asbestvrije dakplaten.
Ook leegstand, verpaupering en daarbij het risico van ondermijning bij Vrijkomende
Agrarische Bedrijven (VAB’s) wordt meegenomen in deze aanpak. Door de doelgroep (de
vastgoedeigenaren in het buitengebied) te segmenteren (boeren die doorgaan met hun
bedrijf, boeren die stoppen en particuliere eigenaren van voormalig agrarisch vastgoed)
kan maatwerk worden geleverd in het benaderen van de eigenaren. De DKK richt zich
primair op de particuliere eigenaren.
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In december 2018 is gestart met een informatieavond in Ederveen, waarvoor zeer
veel belangstelling was. In januari 2019 zijn de eerste vier vrijwillige asbestcoaches
opgeleid.

LEADER-project Leef Samen Achterhoek
28 juni 2018 is het convenant ‘Langer veilig thuis wonen in de Achterhoek’ getekend
door acht Achterhoekse gemeenten, de Vereniging DKK Gelderland, het Consortium
Leefsamen, Kruiswerk Achterhoek en Liemers en de Veiligheidsregio Noord – en Oost
Gelderland.
Het belangrijkste doel van dit project is dat door het versterken van de verbinding in
de buurten en dorpen de ouderen in hun eigen sociale omgeving veiliger en langer thuis
kunnen wonen met behulp van slimme techniek en sociale alarmering. In 2018 is de
projectvoorbereiding uitgevoerd, de pitch gehouden bij de Lokale Actiegroep LEADER
Achterhoek en de benodigde cofinanciering geregeld bij fondsen, sponsoren en via inzet
van vrijwilligers die helpen bij de uitvoering van het project in 2019.

Ondersteuning dorpshuizen en accommodatiebeleid
DKK biedt ondersteuning aan haar leden, deels passend binnen de taken van de
Leefbaarheidsalliantie, deels vanuit eigen inkomsten (contributie en bijdrage in de
kosten).

Exploitatie en beheer van Dorpshuizen
In 2018 heeft DKK veel korte vragen van accommodatie-eigenaren of beheerders
beantwoord. Vragen op het gebied van beheer, vergunningen of subsidiemogelijkheden.
Zo hebben we het Verenigingsgebouw in Overasselt geadviseerd met betrekking tot de
aanpak van de verbouwing van de nieuwe keuken. Andere thema’s zijn: verbouw kerk tot
gemeenschapsvoorziening (Geldermalsen), het oprichten van een Multifunctionele
Accommodatie, in combinatie met de voetbalvereniging, (Dodewaard), advisering over
BTW, CAO en WOZ, vrijwilligers (Beusichem) en subsidieadvies bij aanpassingen om de
toegankelijkheid van het Kulturhus in Westendorp te verbeteren.

Vitaliteitsscan Dorpshuizen
In opdracht van de dorpshuizen uit Bergharen, Horssen en Hernen hebben we
vitaliteitsscans uitgevoerd. De vitaliteitsscan is een nieuw product en biedt
besturen van de dorpshuizen meer inzicht in en een actieplan voor een
toekomstbestendige accommodatie.

Verkiezing ‘Dorpshuis van het Jaar’
Een groot succes was de verkiezing van ‘Dorpshuis van het Jaar’, een samenwerking
tussen de Leefbaarheidsalliantie, provincie Gelderland en Omroep Gelderland. Deze keer
konden ook wijkcentra in steden meedoen. De wekelijkse uitzendingen gaven hoge
kijkcijfers en veel aandacht. DKK was hier nauw bij betrokken, consulent Guido Ariessen
en coördinator Peter van Heek maakten deel uit van de vakjury. Winnaar was dorpshuis
‘Den Diek’ in Lichtenvoorde. Er namen 34 dorpshuizen aan deel die lid zijn van DKK.

Brede toegankelijkheid dorpshuizen
Een dorpshuis of wijkcentrum staat graag open voor iedereen. Maar wat als iemand
die slecht ziet die ene witte steunpaal over het hoofd ziet, omdat de muur erachter ook
wit is? Of dat er wel een lift is, maar dat die achter een zware deur zit? Vaak denken we
dat we alles goed op orde hebben, maar is dat wel echt praktisch voor de verschillende
soorten bezoekers?
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Brede Toegankelijkheid gaat over zes onderdelen:
1. Fysieke toegankelijkheid – het gebouw
2. Bereikbaarheid
3. Informatieve toegankelijkheid
4. Digitale toegankelijkheid en website
5. Sociale toegankelijkheid
6. Financiële toegankelijkheid
In samenwerking met Zorgbelang Inclusief zijn in 2018 25 toegankelijkheidsscans
uitgevoerd onder meer in Azewijn, Beuningen, Geldermalsen, IJzevoorde, Lunteren en
Wekerom. Gebleken is dat er veel belangstelling is van dorpshuisbesturen om door
mensen met een beperking de toegankelijkheid te laten testen.

Training Sociale Hygiëne
In 2018 is de cursus Sociale Hygiëne twee keer gegeven. 21 cursisten sloten de
cursus met succes af en kunnen hun verklaring Sociale Hygiëne trots aan de muur
hangen. De cursus werd samen met de Stichting Vakonderwijs Horeca gegeven.

Loonadministratie en boekhouding dorpshuizen
Samen met een administratiekantoor voert DKK de loonadministratie uit voor 15
leden in Gelderland. In opdracht van 15 leden verzorgt DKK tegen een kostendekkend
tarief hun boekhouding en stelt op verzoek jaarrekeningen samen.

Informatie en contact
AVG, privacywetgeving
Op 25 mei 2018 trad de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming in
werking. Tijdens de ALV van 25 april had DKK haar leden geïnformeerd over de nieuwe
wet d.m.v. een zelf ontwikkelde presentatie. DKK heeft informatie over de AVG-wet
onder haar leden versterkt door middel van presentaties, telefonisch contact en advies
per mail. Tevens is door DKK een algemene Privacy Verklaring ontwikkeld, zodat leden
via het doornemen van het formulier deze kon aanpassen naar hun eigen organisatie. Zo
ondersteunde DKK haar leden met het privacy proof maken van hun organisatie. Het
Privacy Reglement blijkt door veel organisaties buiten de leden gedeeld en gebruikt te
worden. Ook diende het als voorbeeld voor de LVKK en de andere provinciale
organisaties die lid zijn van de LVKK.

Nieuwsbrief en websites
DKK informeert haar leden en netwerk op meerdere manieren. Meer dan 1600
abonnees ontvangen de nieuwsbrief ‘DorpsKontaKt’; DKK-leden ontvingen daarnaast nog
een speciale nieuwsbrief genaamd ‘Nieuwsflits’; via de websites www.dkkgelderland.nl,
www.dorpshuizen.nl, en www.duurzamedorpen.nl wordt tevens veel informatie gedeeld.
‘DorpsKontaKt’ is in 2018 negen keer verschenen.
‘Nieuwsflits’ is in 2018 vijf keer gestuurd alleen naar de DKK-leden.
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Breed Netwerk
DKK maakt deel uit van een breed netwerk. Op de eerste plaats de partners binnen
de Leefbaarheidsalliantie. Daarnaast worden contacten onderhouden met meerdere
Gelderse organisaties zoals Stichting Landschapsbeheer Gelderland(SLG), Seniorenbond
KBO-PCOB Gelderland, Gelderse Sport Federatie (GSF), KNHM, Gelderse Natuur en
Milieufederatie (GNMF). Met de GNMF is onder meer een onderdeel verzorgd op een
symposium van de Vakgroep Andragologie bij de HAN in Nijmegen. Onderwerp was het
opzetten van postcoderoosprojecten voor de ontwikkeling van groene energie.
De DKK is officieel vertegenwoordigd in het ROCOV, het Waterschap Rijn & IJssel en
in de Lokale Actie Groep LEADER Achterhoek. Ook maakt
DKK deel uit van het Algemeen Bestuur van de Landelijke
Vereniging van Kleine Kernen. De LVKK beheert de
website Dorpshuizen.nl. Hier is ook de Vraagbaak te
vinden, waarin veel informatie te vinden is, voor met
name Dorpsaccommodaties. DKK geeft hier ook input aan
en neem deel aan het landelijk overleg van dorpshuizen.nl
Het Netwerk Duurzame Dorpen is een landelijk
netwerk van dorpen die (samen) werken aan duurzame
leef kwaliteit. Het netwerk organiseert de ontmoeting tussen dorpen, biedt een (internet)
platform voor het delen van kennis en ideeën en laat dorpen elkaar inspireren. In
Gelderland faciliteert de DKK het netwerk.

Vrienden van de DKK
De ‘Vrienden van de DKK’ geven waar nodig en
mogelijk ondersteuning aan de activiteiten van de DKK.
De ‘Vrienden van de DKK’ hebben tijdens de ALV op 25
april kenbaar gemaakt dat er een stimuleringsbijdrage
komt voor interessante ideeën en projecten die de
leefbaarheid versterken. Vanaf 2018 wordt één keer
per jaar door de ‘Vrienden van de DKK’ een bedrag
beschikbaar gesteld voor mooie, goede en leuke
initiatieven voor leefbaarheid. Voorafgaand aan de ALV van 14 november werden
cheques uitgereikt aan vier dorpen met mooie initiatieven. Dit waren Dorpshuis het
Trefpunt, Dorpsbelangenvereniging Varsselder-Veldhunten, MFA wijkcentrum de Brink en
Stichting Actief Spijk.

Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK)
In 2018 heeft DKK bij diverse dorpshuizen een vervolgonderzoek uitgevoerd naar
aanleiding van de brochure ‘Wat voor dorpshuis willen we zijn?’.
Daarnaast hebben enkele DKK-consulenten meegewerkt aan de ontwikkeling van de
productpresentatie van ‘Het Kleine Kernenspel’. Dit spel is ontwikkeld in opdracht van de
LVKK als vervolg op het onderzoek van professor Tine de Moor van de Universiteit van
Utrecht. In dit onderzoek stonden de functies van bewonersoverlegorganisaties tegen de
achtergrond van bewonersparticipatie en andere hedendaagse maatschappelijke
ontwikkelingen in een veranderede samenleving centraal. Door het spelen van ‘Het Kleine
Kernenspel’ kan elk bestuur zelf vaststellen welke rol zij vervullen t.a.v. het adviseren
van de gemeente en andere organisaties, het representeren van hun dorp, het activeren
van andere bewoners en het verbinden van diverse initiatieven in hun dorp.
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De landelijke Vraagbaak is voor dorpshuizen hét portaal om op een
snelle manier aan goede informatie te komen voor exploitatie, personeel
en beheer. Bij complexe vragen geven de consulenten ondersteuning op
maat. De website wordt mede door de DKK-consulenten up-to-date
gehouden. In 2018 werden via de DKK-website de meeste vragen
doorgeleid naar de vraagbaak van dorpshuizen.nl.

Belangenbehartiging
De meerwaarde van een vereniging zit in de kracht van de groep. Leden versterken
elkaar en als organisatie zet DKK zich in voor de belangen van de leden. Zo heeft DKK
zich sterk gemaakt voor de provinciale subsidieregeling Gemeenschapsvoorzieningen
voor ondersteuning van investeringen die nodig zijn voor nieuwe activiteiten,
duurzaamheid en toegankelijkheid van accommodaties. Ook zijn er met diverse
gemeenten gesprekken gevoerd om de belangen van kleine kernen en samenwerking
met de bewoners in deze kernen te benadrukken. Ook worden via de vertegenwoordiging
van de DKK in een aantal organisaties de belangen van de dorpshuizen en Kleine Kernen
behartigd.

Bestuurszetel in Waterschap Rijn & IJssel
DKK heeft één zetel in het Algemeen Bestuur (AB) van het Waterschap Rijn & IJssel
voor de periode 2015-2019. Vereniging Kleine Kernen heeft vanaf 2000 één zetel die
wordt ingevuld door vicevoorzitter Tinie te Dorsthorst.
Waterschap Rijn & IJssel zorgt voor het waterbeheer in Oost-Gelderland, het zuiden
van Overijssel en het zuidoosten van de Veluwe. Het waterschap zorgt ervoor dat
bewoners veilig kunnen ondernemen, wonen en recreëren. Veilig, schoon, niet te droog
en niet te nat. Dat gebeurt door het (grond)waterpeil te beheren, rioolwater te zuiveren
en te zorgen voor schoon water in beken, sloten en rivieren. In 2018 is gestart met het
zoeken naar nieuwe kandidaten voor de waterschapsverkiezingen die gehouden worden
op 20 maart 2019. Tevens is een nieuw verkiezingsprogramma ontwikkeld en de
campagne voorbereid.

Regionaal Overleg Consumentenorganisaties Openbaar Vervoer (ROCOV)
DKK is met drie zetels, Tinie te Dorpshorst, Leo Vonk en Willie Waalderbos, goed
vertegenwoordigd in het ROCOV. ROCOV Gelderland behartigt de belangen van de ovreiziger in Gelderland. Het ROCOV is een vereniging van verschillende
consumentenorganisaties die gezamenlijk adviseren aan de vervoerders en de ovautoriteit (provincie Gelderland). Het ROCOV adviseert hen gevraagd en ongevraagd.
Bereikbaarheid en mobiliteit van de kleine kernen staat hierbij voor DKK centraal.

LEADER Achterhoek
DKK-bestuurslid Ria Vreman heeft namens DKK zitting in de Lokale Actie Groep (LAG)
LEADER Achterhoek. De LAG ondersteunt goede ideeën die bijdragen aan de ontwikkeling
van de Achterhoek. Hiervoor is Europese subsidie beschikbaar voor lokale en regionale
initiatieven die de leefbaarheid op het platteland verbeteren. LEADER Achterhoek wordt
gecofinancierd door de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost
Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk. Zie ook www.leaderachterhoek.nl

Thematafel Wonen en Vastgoed Regio Achterhoek
DKK-bestuurslid Ria Vreman heeft namens DKK zitting in de bestuurlijke Thematafel
Wonen en Vastgoed van de Regio Achterhoek. Peter van Heek neemt deel aan het
accounthoudersoverleg waar de drie O’s; ondernemers, overheden en (maatschappelijke)
organisaties samenwerken ter voorbereiding van de agenda van de Thematafel.
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LVKK
De voorzitter Leidy van der Aalst en vicevoorzitter Tinie te Dorsthorst van de DKK zijn
tevens voorzitter en vicevoorzitter van de LVKK. Daarmee is Gelderland ook op landelijk
niveau goed vertegenwoordigd. De DKK is tevens vertegenwoordigd in het AB van de
LVKK. Peter van Heek neem deel aan het coördinatorenoverleg en Guido Ariesen en
Patrick van Gemert aan het landelijk overleg dorpshuizen.nl. In september 2018 was het
dorpshuizenoverleg te gast in Gelderland bij het Dorpshuis Van het jaar 2017 in
Mariënvelde.
Bij de landelijke verkiezing van de dorpsvernieuwingsprijs 2018 kreeg Beltrum de
tweede prijs.

PlattelandsParlement Gelderland (PPG)
In 2018 is gestart met de voorbereidingen van het zevende Plattelands Parlement
Gelderland 2019. Belangrijke thema’s zijn leefbaarheid, wonen en de omgevingsvisie
Gaaf Gelderland. De uitnodigingen voor dit evenement, dat op 23 februari 2019 is
gehouden, werden in 2018 verzonden.

Inspiratie
Door opgedane kennis en deskundigheid te delen met anderen zijn velen in 2018
geïnspireerd over heel diverse thema’s. Adviezen werden gegeven en de zo opgedane
ervaring werd weer gedeeld met de leden, onder andere via Dorpskontakt. Onderwerpen
die aan bod kwamen waren onder andere: het omvormen van een kroeg tot
gemeenschapsvoorziening, kunstproject Oosterlicht, vrijwilligersvergoeding, wonen in
Gelderland en Platform Aalten.
Alle DKK-leden zijn vrijwilligers. Steeds vaker wordt vastgesteld dat vaak dezelfde
mensen actief zijn als vrijwilliger bij diverse activiteiten in hun dorp. Zo wordt steeds in
dezelfde vijver gevist. Hoe kun je meer bewoners activeren en waar liggen de grenzen?
DKK hecht veel waarde aan een gedegen onderbouwing hiervan. Daarom heeft zij
contact gelegd met Wageningen Universiteit, wat resulteerde in het onderzoek ‘Grenzen
aan vrijwilligerswerk’, uitgevoerd door de vakgroep Rurale Sociologie, waarbij de
deelname van vrijwilligers aan dorpsactiviteiten centraal staat. Dit onderzoek wordt in
2019 gepresenteerd.

Leefbaarheidsalliantie Gelderland (LA)
De Leefbaarheidsalliantie Gelderland is een samenwerkingsverband van vier
organisaties: Spectrum, partner met Elan, Vereniging PlattelandsJongeren Gelderland
(PJG), Zorgbelang Inclusief en Vereniging DKK Gelderland. In 2018 is verder uitvoering
gegeven aan het Programma Leefbaarheid van de provincie Gelderland. Dit programma
omvat de volgende zes programmalijnen:
1. Bewoners aan zet: Burgerinitiatieven, samenleven en omzien naar elkaar,
innovatie
2. Sociale bewonersinitiatieven met een economische component
3. Voorzieningenniveau
4. Samenwerking overheid en bewoners
5. Leefbaarheidsagenda’s/ Dorpsontwikkelingsplannen
6. Toerusten, kennis en kunde, agendasetting
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DKK-consulenten maken deel uit van de vier regioteams van de LA, waarin alle
initiatieven en projecten per regio afgestemd worden. Ook sluiten de consulenten aan bij
voorgesprekken van de provincie bij leefbaarheidsinitiatieven die aanspraak willen maken
op de provinciale subsidie Leefbaarheid. Eén van de succesvolle projecten is de al
eerdergenoemde verkiezing Dorpshuis van het jaar en het project toegankelijkheid i.s.m.
Zorgbelang.
In 2018 zijn er door de regioteams in samenwerking met de provincie Gelderland
zeven succesvolle ontbijtsessies voor (nieuwe) gemeentelijke bestuurders georganiseerd.
DKK beheert de email-box vraag@leefbaarheidgld.nl. Hierop zijn in 2018 ongeveer 100
vragen binnengekomen die zijn doorgezet naar de regioteams.

1. Bewoners aan zet
Bewoners nemen initiatief om de eigen leefomgeving (zowel fysiek als sociaal) te
beïnvloeden en vorm te geven. Door deze bewonersinitiatieven wordt de
samenredzaamheid op dorps- of wijkniveau versterkt. DKK heeft in 2018
dagelijks vragen behandeld met betrekking tot burgerinitiatieven. Veel
vragen kwamen vanuit de leden van DKK. De onderwerpen zijn divers en
gaan zoal over: bewonersavonden, busverbindingen, vragen met
verschillende onderwerpen vanuit de alliantiemail, toeristische vragen, opzetten nieuw
platform en vele andere mooie initiatieven. In bijvoorbeeld Giesbeek heeft DKK
ondersteund bij het opzetten van een nieuw dorpsplatform, tevens is Gaanderen
ondersteund bij hun visievorming. DKK ondersteunde en werkte mee aan een project van
de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) zodat zes afstuderende studenten diverse
onderzoeken konden verrichten en adviezen konden geven op verschillende vlakken aan
diverse organisaties in de regio Liemers. Deze afstudeeropdrachten waren vraag
gestuurd.

2. Sociale bewonersinitiatieven met een economisch component
DKK heeft burgerkracht gekoppeld aan ondernemingskracht op (boven)lokaal niveau,
zodat bewoners meer van elkaar hebben kunnen profiteren, passend bij een samenleving
waarin de grenzen tussen wonen en werken verschuiven. Enkele voorbeelden staan
hieronder:
Woonproject Ni’je Naobers heeft in 2018 vaste vorm gekregen met een woongroep
die rondom een bestaande leegstaande boerderij ‘hobbithuisjes’ wil bouwen, waarbij de
boerderij de functie krijgt van gemeenschappelijke leef- en werkruimte en logeerruimte
voor gasten van de bewoners van de Tiny Houses rondom de boerderij. Met omwonenden
is in de geest van de nieuwe omgevingswet overlegd over het plan en het initiatief loopt
mee bij het opstellen van de nieuwe Omgevingsvisie buitengebied van de gemeente
Winterswijk.
Als doorontwikkeling van het Dorpsontwikkelingsplan Appeltern is in het kader van
duurzaamheid in Appeltern een proces uitgevoerd met de bewoners over waardecreatie.
Welke overwaarde heeft ons Dorp en hoe kunnen wij deze kansen benutten, samen met
alle betrokkenen: bewoners, gemeente en bedrijven. Appeltern is een van de pilotdorpen van het onderzoek naar Stedelijke Business Modellen van de Radboud
Universiteit. Op 18 oktober 2018 waren tijdens ene werkbezoek met statenleden negen
statenleden aanwezig in Ontmoetingscentrum ‘De Schuur’ om kennis te nemen van dit
proces.

11

Netmobil: Slimme, genetwerkte, participatieve mobiliteit voor kleine kernen. Een
samenwerking van Hogeschool Saxion, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen,
Universiteit Twente, provincie Gelderland, Regio Achterhoek, Spectrum, Stichting Dirk
III, Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland, Mezuro, DAT.mobility, Mobidot,
Beamrz, Infostructure, en Stichting Plannerstack. In de gemeente Oost Gelre is samen
met de kleine kernen in deze gemeente een pilot opgezet om de bewoners te laten
ervaren dat vraagafhankelijke digitale mobiliteitssystemen een kansrijke oplossing
vormen voor de bereikbaarheidsproblematiek van kleine kernen. Het succesvol matchen
van vervoersvragen van inwoners met zowel professioneel als particulier aanbod biedt
mogelijkheden voor een fijnmazige oplossing in tijd en ruimte voor mobiliteit van
inwoners van kleine kernen. De resultaten van deze pilot worden in 2019 verwacht.

3. Voorzieningenniveau
Veel vragen van dorpshuizen passen in deze programmalijn. Op verzoek van de
Gemeenschapsraad Neede is DKK in 2018 samen met Spectrum gestart met het project
‘Ontmoeten in Neede’, een proces om te komen tot een toekomstbestendig
accommodatiebeleid voor alle activiteiten die uitgevoerd worden in Neede.
Op verzoek van de Belangenvereniging Rekken begeleidt DKK een breed samengestelde
werkgroep in Rekken die een accommodatie-onderzoek uitvoert. Ook het dorpshuis
Braamt is geadviseerd bij hun plannen ter revitalisering van het dorpscentrum.
De al eerder genoemde training marketing dorpshuizen past in deze programmalijn,
maar ook de werkzaamheden voor de organisatie van de verkiezing Dorpshuis van het
jaar 2018.

4. Samenwerking overheid en bewoners
In 2018 heeft de Provincie de nieuwe omgevingsvisie Gaaf Gelderland opgesteld. DKK
heeft hierover, samen met de Leefbaarheidsalliantie en medewerkers van de Provincie
een goedbezochte themabijeenkomst georganiseerd, met aandacht voor
klimaatadaptatie, energietransitie en duurzaamheid.
Met de kleine kernen in de gemeente Overbetuwe is een bijeenkomst gehouden waarbij
de samenwerking tussen de bewoners en de gemeente centraal stond. Tijdens deze
bijeenkomst heeft elk dorp haar eigen actieplan gemaakt om te werken aan een betere
samenwerking.
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5. Leefbaarheidsagenda’s
Het maken en uitvoeren van een DorpsOntwikkelingsPlan(DOP) levert een belangrijke
bijdrage aan de leefbaarheid in een kern. DKK heeft daarvoor een beproefde methode
waarmee al meer dan 75 DOP’s zijn gemaakt. In 2018 heeft deze methode een
vernieuwde versie gekregen en is gepresenteerd en gedoceerd tijden de training DOP
maken voor nieuwe procesbegeleiders.
In 2018 zijn zeven DOP’s begeleid. De afronding van deze DOP’s zal naar verwachting
in 2019 plaatsvinden. Daarnaast zijn we bij zeven dorpsvisies in een meer adviserende
rol betrokken geweest.
DOP’s: Noordijk, Leuth, De Glind, Gendt, Kootwijk, Maasbommel en Altforst.
Dorpsvisies: Balgoij, Appeltern, Bronckhorst, Wamel, Acquoy (afgerond), Rietmolen en
Exel.

6. Toerusten kennis en kunde
Vanuit burgerkracht en lokale initiatieven is een veelheid aan kennis, ervaring en
expertise bij bewoners ontwikkeld. Dit is een doorlopend proces. DKK haalt deze op bij
haar leden en deelt deze kennis samen met hun specialistische kennis en kunde. DKK
verbind tussen bewoners, jong en oud, draagt bij aan de uitwisseling, het vergroten van
de eigen bekwaamheid en het vormen van nieuwe, lokale en gezamenlijke initiatieven.
Bij DKK is een veelheid aan informatie, kennis en deskundigheid aanwezig. Deze kennis
en kunde is in 2018 volop gedeeld door middel van trainingen, consulentengesprekken,
georganiseerde evenementen, de nieuwsbrieven ‘DorpsKontaKt’ en ‘Nieuwsflits’,
telefonisch contact, de website www.dkkgelderland.nl en kennisdeling met de
alliantiepartners. DKK heeft specialistische adequate ondersteuning geboden, passend bij
de door bewoners gestelde vragen.
Meer over de Leefbaarheidsalliantie Gelderland leest u op leefbaarheid.gelderland.nl.

Organisatie DKK
Het bestuur van de DKK
De functieverdeling binnen het bestuur van de DKK was in 2018 als volgt:
- Leidy van der Aalst-Wolken, voorzitter
- Tinie te Dorsthorst, vicevoorzitter/secretaris
- Wout van der Heiden, penningmeester (t/m 14 november 2018)
- Gerard Nieuwenhuis, bestuurslid en vanaf 22 november penningmeester
- Nicolet Hoorn, bestuurslid (t/m 14 november 2018)
- Leo Vonk, bestuurslid
- Ria Vreman, bestuurslid
Bestuursleden zijn onder meer vertegenwoordigd in diverse organisatie (zie overzicht
externe samenwerking) en geven, waar mogelijk, gehoor aan uitnodigingen voor
dorpsplannen en dorpshuizen.

Bestuursvergaderingen
In 2018 heeft het dagelijks bestuur maandelijks overleg gehad en kwam het
algemeen bestuur zes wekelijks bij elkaar voor overleg. Vanaf november zijn beide
besturen overgegaan in één bestuur.

13

DKK-kantoor & medewerkers
Het DKK-kantoor is gevestigd in het Kulturhus De Brede Blik aan Kerkstraat 72 te
Giesbeek. Het kantoor is in 2018 uitgebreid naar twee voormalige leslokalen.
De DKK had in 2018 de volgende, (deels part time) medewerkers:
- Peter van Heek (algemeen coördinator)
- Guido Ariessen (consulent)
- Odile Jansen (consulent)
- Vanessa Jacobs (consulent) (vanaf april 2018)
- Patrick van Gemert (administrateur)
- Sabine Salomons (secretariaat)
- Judith Ribbers (secretariaat) (vanaf maart 2018)

Vrijwilligers
De DKK kan niet bestaan zonder de inzet van haar 25 vrijwilligers. 11
procesbegeleiders hebben een DorpsOntwikkelingsPlan (DOP) begeleid. Andere hebben
ondersteuning geboden bij diverse vraagstukken m.b.t. ledenondersteuning.
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