GESPREKSPARTNERS

De Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant hecht belang aan
inhoudelijke samenwerking met diverse samenwerkingspartners.
Samenwerken is voor de VKKNB een werkwijze om krachten te
bundelen, elkaar te versterken en hierdoor meer te bereiken.
De provincie Noord-Brabant is de belangrijkste gesprekspartner
van de vereniging. Regelmatig wordt overlegd met ambtenaren,
gedeputeerden en statenleden over actuele onderwerpen zoals:
•	De zorg voor elkaar
Hoe regelen we de gezondheidszorg nu en in de toekomst?
•	Voorzieningenniveau in het dorp
	Zijn er voldoende voorzieningen bereikbaar en toegankelijk
voor een bloeiende kleine kerngemeenschap?
•	Relatie tussen burger en overheid
	
Hoe organiseren we het overleg, c.q. de communicatie van
gemeente naar dorpskern en omgekeerd? Hoe kunnen samenwerking en co-creatie vorm krijgen?
• Wonen: investeren of saneren?
	Hoe zorgen we ervoor dat iedereen die dit wil in het dorp kan
blijven wonen?
Daarnaast wordt overlegd met instanties als: de streeknetwerken, ZLTO, KBO Brabant, steunorganisatie ZET, ‘t Heft (Brabantse
vereniging van gemeenschapshuizen), het Brabantse kennisinstituut PON, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Regio West
Brabant (RWB), provinciale monumentenorganisaties, religieuze
organisaties als de PKN, de bisdommen Den Bosch en Breda, de
Landelijke Vereniging Kleine Kernen en diverse andere maatschappelijke organisaties. Speciale aandacht gaat uit naar de
gemeenten. Die zijn immers voor de leden van de vereniging de
belangrijkste gesprekspartner.

Aanmelden voor lidmaatschap

Bent u een organisatie, bijvoorbeeld dorpsraad,
leefbaarheidswerkgroep of bewonersinitiatief,
die opkomt voor de leefbaarheid van uw dorp of
kerngemeenschap, dan kunt u zich aanmelden als
lid van de vereniging.

Aanmelden voor
donateurschap

Wilt u zich aanmelden als donateur? Gemeenten,
politieke partijen, dorpsraden, organisaties en
particulieren, die zich de leefbaarheid van Brabant aantrekken, kunnen donateur worden.

NADERE INFORMATIE

Voor vragen over de Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant
kunt u contact opnemen met het secretariaat van de vereniging.
Meer informatie over de vereniging vindt u op: www.vkknoordbrabant.nl. Daar vindt u ook het werkplan en informatie over de
contributie.
Wilt u eenmalig een gratis exemplaar van het magazine Kernkracht ontvangen? Neem dan contact op met het secretariaat
van de vereniging, telefonisch of per e-mail.

Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant
Postbus 3078
5003 DB Tilburg
T. (013) 583 99 93
E. info@vkknoordbrabant.nl
W. www.vkknoordbrabant.nl
De Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant wordt financieel
ondersteund door de provincie Noord-Brabant.
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Vereniging Kleine Kernen
Noord-Brabant voor een
vitaal, veerkrachtig en
leefbaar Brabant

DE VERENIGING KLEINE KERNEN
NOORD-BRABANT (VKKNB)
Het is de ambitie van de Vereniging Kleine Kernen
Noord-Brabant om de leefbaarheid van Brabant, en de kerngemeenschappen die daar deel van uitmaken, te behouden
en te vergroten. Om die ambitie te realiseren bevordert de
VKKNB op allerlei manieren dat bewonersorganisaties en
bewonersinitiatieven zich de komende jaren verder kunnen
ontwikkelen.
De insteek hierbij is die ‘van onderop’: het van onderop organiseren en ondersteunen van allerlei bewonersinitiatieven, gericht
op het vergroten van de leefbaarheid. ‘Van onderop’, omdat juist
daar, - bij de bewoners zelf -, kennis en kwaliteit zit, die goed
benut kan worden om beweging op gang te brengen.

LEDEN

Als vereniging werkt
de VKKNB met en voor
leden: een georganiseerd
verband van bewoners,
zoals een bewonersorganisatie, een dorpsraad of
een bewonersinitiatief.
De vereniging is actief voor
alle kerngemeenschappen
in de provincie Noord-Brabant. Hieronder vallen bij
uitstek de ‘kleine kernen’: dorpen met 6.000 inwoners of minder.
De provincie Noord-Brabant telt in totaal 215 kleine kernen.
Samen zijn ze goed voor circa 500.000 inwoners; dat is ongeveer
20% van de Brabantse bevolking. Per januari 2015 zijn van deze
kleine kernen 143 kleine kernen lid van de VKKNB.
Diverse gemeenten, particulieren en organisaties die de leefbaarheid van Brabant een warm hart toedragen, steunen de
vereniging als donateur.
Drie kerntaken
De ondersteuning van de VKKNB bestaat uit het vervullen van
drie kerntaken:

De kwesties of thema’s die leven in een bepaalde gemeenschap vormen het vertrekpunt. Denk bijvoorbeeld aan vervoer,
het voorzieningenniveau in de gemeenschap, veiligheid en
zorg-naar-behoefte. Het gaat er om actuele thema’s of leefbaarheidsvraagstukken bij de kop te pakken, concreet te maken en
aan te pakken.
Dit doen we bij voorkeur niet alleen, maar in samenwerking
met andere partijen. Partijen als lokale overheden, de provincie
Noord-Brabant, ondernemers, onderwijsinstellingen en andere maatschappelijke organisaties, die kunnen bijdragen aan
de leefbaarheid van Brabant en die de expertise, kennis en
daadkracht van bewoners kunnen ondersteunen en benutten.
Want, alleen ga je sneller, maar samen kom je verder! (Afrikaans
spreekwoord).
Op deze wijze blijven in onze provincie vitale organisaties en
netwerkverbanden, van en voor bewoners, behouden of worden
versterkt, die op een eigentijdse manier in hun leefgemeenschap
hun verantwoordelijkheid (blijven) nemen.

1. Informatie & advies
Een goede informatievoorziening over provinciale en landelijke
ontwikkelingen op het brede terrein van leefbaarheid acht de
VKKNB van belang. Voor die informatievoorziening draagt de
VKKNB op diverse manieren zorg:
- met het ledenmagazine Kernkracht, via de website www.
vkknoordbrabant.nl en social media als Facebook en Twitter;
- door het jaarlijks organiseren van themabijeenkomsten en
een algemene ledenvergadering;
- door het leveren van een bijdrage aan de organisatie van
dorpendagen of andere regionale ontmoetingen tussen
bewonersorganisaties, gemeenten en maatschappelijke
organisaties;
- door informatie en advies op maat te bieden. Leden en
andere betrokken bewoners kunnen op een breed gebied
ondersteuning vragen van de vereniging. De bestuursleden
komen uit alle delen van Brabant; ze treden voor hun eigen
regio op als contactpersoon en beschikken over veel kennis
en ervaring.
Het doel van informatie is dat individuen of groepen voldoende
kennis hebben van de onderwerpen die voor hen van belang
zijn. Het doel van advies is dat bewoners(groepen) een weloverwogen keuze kunnen maken bij praktische vraagstukken die hen
bezig houden.

2. Belangenbehartiging
Bij belangenbehartiging gaat het er om dat de stem van
bewoners(groepen) wordt gehoord en wordt meegenomen in
besluitvormingsprocessen van overheden en maatschappelijke
organisaties.
Zorgen dat bewonersorganisaties goed kunnen opkomen voor
hun belangen, doet de VKKNB vooral door beleidsbeïnvloeding.
Beleidsbeïnvloeding heeft tot doel dat overheden, politieke
partijen en andere betrokken partijen overtuigd zijn van het
nut van bewonersinitiatieven en de noodzaak inzien om deze
bewonersvertegenwoordigingen serieus te nemen en actief te
betrekken bij alle plannen ten aanzien van de leefbaarheid in de
kerngemeenschappen van Brabant.
Daarnaast doet de vereniging aan belangenbehartiging door
vertegenwoordiging in allerlei advies- en overlegorganen op
provinciaal of regionaal niveau en stimuleert zij bewonersorganisaties om zitting te nemen in regionale en lokale organen.
Vertegenwoordiging betekent rechtstreeks invloed uitoefenen
op allerlei meningsvormende of besluitvormende processen die
van belang zijn voor (de toekomst van) Brabant. Vertegenwoordiging draagt ook in belangrijke mate bij aan het opbouwen
en onderhouden van een netwerk van betrokken partijen bij de
leefbaarheid van Brabant.
3.	Kennisdeling: (digitale)
ontmoeting, uitwisseling
& netwerkopbouw
De VKKNB stimuleert de kennisdeling van bewoners zodanig dat
bewoners kennis kunnen nemen van
elkaars ervaring en deskundigheid
en dat zij daar gebruik van kunnen
maken. Kennisdeling ziet de VKKNB
immers als vliegwiel voor deskundigheidsbevordering en zelfsturing: door kennisdeling worden
bewonersorganisaties in staat gesteld zich te ontwikkelen als
deskundige en goed toegeruste bewonersorganisaties, die in
staat zijn om zelf de belangen van hun gemeenschap en/of medebewoners goed te kunnen vertegenwoordigen en behartigen.
Daarnaast stimuleert de VKKNB dat uitwisseling plaatsvindt
tussen bewonersorganisaties, overheden en maatschappelijke
organisaties. Elkaar ontmoeten, lijfelijk of virtueel, is een eerste
voorwaarde voor het uitwisselen van kennis, ervaring en deskundigheid. Bij netwerkopbouw gaat het er om dat het ervaren
nut van ontmoetingen en/of uitwisseling, leidt tot (langdurige)
vruchtbare relaties tussen diverse partijen om problemen of
actiepunten gezamenlijk aan te pakken.

