Dorpsbelangenorganisaties zijn vandaag de dag niet meer weg te denken uit het
Plattelandsbeleid.
Als geen ander zijn zij op de hoogte van de problemen die op het platteland spelen.
Zij leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van het platteland.
Samen staan we sterk
Onder dit motto ging de vereniging kleine kernen Noord-Brabant op 14 november 2000 van
start.
Samen werken aan de leefbaarheid van het Brabantse platteland is de hoofddoelstelling.
Dat is nodig, want de leefbaarheid staat onder druk door de toenemende vergrijzing, het
verdwijnen van voorzieningen, het gebrek aan geschikte woningen voor vooral jongeren en
ouderen en een slecht openbaar vervoer.
200 kleine kernen
De vereniging behartigt de belangen van de kleine dorpen tot ongeveer 5.000 inwoners.
Daarvan heeft Brabant er zo’n 200. Samen zijn ze goed voor circa 500.000 inwoners; dat is
twintig procent van de Brabantse bevolking. Begin 2019 zijn 143 dorpsraden lid van de
vereniging. Diverse gemeenten, particulieren en organisaties die de leefbaarheid op het
Brabantse landelijk gebied een warm hart toedragen steunen de vereniging als donateur.
Doelstelling
De vereniging heeft als doel de belangen van de kernen en het landelijk gebied in NoordBrabant zo breed mogelijk te behartigen, om daardoor de leefbaarheid te behouden en zo
mogelijk te verbeteren.
De vereniging kleine kernen Noord-Brabant wil dit doel bereiken door:
gegevens over de problemen van de kleine kernen te verzamelen en te bestuderen;
actief op zoek te gaan naar oplossingen van de problemen;
de leden te informeren;
dorpsraden te stimuleren hun ervaringen uit te wisselen;
dorpsraden te ondersteunen en te adviseren;
de deskundigheid van de dorpsraden te vergroten;
met overheden en organisaties te overleggen;
overheden en organisaties gevraagd en ongevraagd te adviseren;
projecten uit te laten voeren die tot doel hebben de leefbaarheid van de kernen te
verbeteren.
Informatievoorziening
Een goede informatievoorziening voor de leden is van groot belang. De leden worden dan
ook steeds op de hoogte gehouden van provinciale en landelijke ontwikkelingen op het
terrein van plattelandsontwikkeling. Dat gebeurt via de maandelijkse nieuwsbrief. U
ontvangt tevens minimaal 4x per jaar het Kleine Kernen Magazine. Dat gebeurt ook via de
website: www.vkknoordbrabant.nl.
De vereniging kleine kernen Noord-Brabant organiseert jaarlijks themabijeenkomsten en
een algemene ledenvergadering. Tweejaarlijks wordt een werkbezoek voor de leden
gehouden. Leden kunnen op een breed terrein ondersteuning vragen van de vereniging. De
bestuursleden komen uit alle delen van Brabant; ze zijn voor hun eigen regio
contactpersoon voor de leden.
Gesprekspartners
Naast de dorpsraden zijn de gemeenten en de provincie Noord-Brabant belangrijke
gesprekspartners van de vereniging. Regelmatig wordt overlegd met wethouders en
gedeputeerden over actuele onderwerpen.

Ook onderhouden wij intensief contact met de volksvertegenwoordigers in de Provinciale
Staten en gemeenteraden.
Daarnaast wordt overlegd met organisaties zoals: ’t Heft (Brabantse vereniging van
gemeenschapshuizen), de Koepel van Zorgcorporaties Zuid-Nederland, de Landelijke
Vereniging Kleine Kernen, Monumentenhuis en overige platforms.
Speciale aandacht gaat uit naar de gemeenten. Die zijn immers voor de leden van de
vereniging de belangrijkste gesprekspartners.
Bestuursleden en leden van de vereniging nemen deel aan diverse provinciale commissies
en werkgroepen.
Aanmelden voor lidmaatschap
Wilt u zich aanmelden als lid van de vereniging?
Dan moet u een organisatie (dorpsraad, -vereniging, -commissie, leefbaarheidswerkgroep
en dergelijke) zijn die opkomt voor de leefbaarheid van uw dorp (tot ongeveer 5.000
inwoners). Politieke partijen kunnen geen lid worden, wel donateur.
Aanmelden voor donateurschap
Wilt u zich aanmelden als donateur?
Donateurs zijn allen die zich de problemen van het Brabantse platteland aantrekken:
gemeenten, politieke partijen, dorpsraden uit dorpen met meer dan 5.000 inwoners,
organisaties en particulieren.
Contributie
De jaarlijkse contributie voor leden/donateurs bedraagt € 40.
Nadere informatie
Voor vragen over de vereniging kleine kernen Noord-Brabant of aanmelding lidmaatschap/
donateurschap kunt u contact opnemen met het secretariaat. Tevens kunt u contact
opnemen wanneer u meer (achtergrond-) informatie wilt ontvangen over bepaalde
ontwerpen die in uw kern spelen.
Veel informatie vindt u op de website: www.vkknoordbrabant.nl.
Contact
Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant
p/a Beatrixlaan 13
5427 AP BOEKEL
telefoon: (085) 076 89 66
e-mail:
info@vkknoordbrabant.nl
website:
www.vkknoordbrabant.nl

