
 
In gesprek bij de camper van de gemeente, in dit geval in Oijen. © Van Assendelft Fotografie 
 

Na een bezoekje van deze 
camper moeten de dorpen voelen 
dat ze er helemaal bij horen in 
Oss 
OSS - Voor wie moeten we bouwen en wat doen we tegen 
eenzaamheid? Oss wil het allemaal horen tijdens een campertour 
kriskas door de gemeente. Maar om bewoners in de dorpen en stadjes 
écht te laten voelen dat ze meebeslissen, is nog wel wat meer nodig. 

Roy van der Lee 21-10-22, 15:58 
 
Stel: er komt volgende week een groot kavel vrij aan de rand van het dorp. 
Moeten daar dan twee grote vrijstaande huizen komen? Of toch liever een 
blok appartementen zodat starters en ouderen in hun eigen dorp kunnen 
blijven wonen? 



Het zijn dat soort lokale dilemma's waarover Oss deze weken in gesprek 
wil. Zodat van al die dorpen en stadjes in de gemeente een goed beeld 
ontstaat van de wensen en de problemen. Handig in aanloop naar de 
nieuwe omgevingswet. En een uitgelezen kans voor Oss om de kernen te 
laten zien dat ze serieus worden genomen. 

Zeker 350 meningen 
Met dat doel stopt een speciale camper op negen verschillende plekken in 
de gemeente. Wethouder Sidney van den Bergh hoopt dat er in totaal zeker 
350 mensen te porren zijn om hun licht op een aantal dillema's te laten 
schijnen. ,,We willen zeker in de kernen echte gemeenschappen bouwen", 
zegt hij. ,,En de inwoners zelf weten het best wat daarvoor nodig is. 
Natuurlijk hebben we daar dorpsraden voor, maar het is ook goed om 
gewoon op straat het gesprek aan te gaan.” 

Betrokkenheid tonen gaat verder dan op gezette 
tijden een caravan in het dorp parkeren. Je moet 
niet alleen wat komen ophalen, je moet ook wat 
komen brengen 
Evert van Schoonhoven, Vereniging voor Kleine Kernen 
Een sympathiek plan, vindt Evert van Schoonhoven. Hij is voorzitter van de 
Vereniging voor Kleine Kernen in Noord-Brabant en woont in Ravenstein. 
Meedenken over het betrekken van kleine dorpjes in grote gemeenten is 
zijn core business, zoals hij in goed Brabants zegt. 

,,Het past goed in de huidige tijd", zegt hij. ,,In de tijd van Drees vonden we 
dat de overheid alles moest oplossen. Later zijn veel zaken aan de markt 
overgelaten en is er massaal geprivatiseerd. Nu leven we in een tijd waarin 
we vinden dat een gemeenschap vooral zelf dingen moet oplossen.” 

Niet alleen halen, ook brengen 
Om die reden struikel je in bestuursakkoorden en andere stukken ook over 
termen als ‘burgerparticipatie’. Een mooi voornemen, vindt het voormalig 
gemeenteraadslid namens GroenLinks. Maar eigenlijk is de term volgens 



hem al verkeerd. ‘Burger’ suggereert toch een zekere afstand tussen een 
inwoner en een ambtenaar. ‘Bewonersparticipatie’ is daarom al beter. Want 
ook de burgemeester en de ambtenaar zijn in principe bewoners. Maar nog 
beter is eigenlijk ‘gemeenteparticipatie'. Het is immers de gemeente die wat 
nodig heeft van de bewoners, niet andersom. 

,,Oss is redelijk goed bezig", zegt Van Schoonhoven, onder meer wijzend 
op de manier waarop het plein in Geffen opnieuw wordt ingericht. 
Geffenaren mochten daarover zelf stemmen ,,Maar het kan nog veel beter. 
Betrokkenheid tonen gaat verder dan op gezette tijden een caravan in het 
dorp parkeren. Je moet niet alleen wat komen ophalen, je moet ook wat 
komen brengen.” 

Onder illustratie: Oss doet écht wel meer dan alleen camper 

 
Bij de nieuwe inrichting van het dorpsplein in Geffen hadden inwoners een flinke 
vinger in de pap. © Gemeente Oss 
Verantwoordelijkheid bijvoorbeeld, over soms hele kleine dingen. Op welke 
plek een verkeersdrempel moet komen. Of wat er gedaan kan worden aan 
eenzaamheid. ,,Een ambtenaar is als snel geneigd dan over financiën te 
beginnen. Of zich af te vragen of iets niet in strijd is met een ander plan. 
Maar dat moet je loslaten, die knop moet om. Ook bij een wethouder 
bijvoorbeeld.” 



Altijd in de buurt 
Iets dat Van den Bergh zeker zegt te willen proberen. Maar hij wijst er ok op 
dat Oss écht wel meer doet dan de camperactie. Een paar jaar geleden trok 
de gemeente nog langs de dorpen met de zogeheten voorzieningenkaart, 
waarop bewoners konden aangeven welke faciliteiten het belangrijkst zijn. 

En dan zijn er acties op sociale media als ‘Dat=Oss', waarop de mooiste 
stukjes van de gemeente in het zonnetje worden gezet. Zeker ook die in de 
kleinere plaatsen. ,,Ik denk dat het belangrijk is dat we altijd en in iedere 
kern aanwezig blijven”, zegt de wethouder. ,,Of het nou is met een 
informatiepunt of met een school. In elke plaats moeten mensen kunnen 
zien: dát is de overheid. Die is niet ver weg.” 

 


