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Regiobijeenkomst 12 juni 2019 te Weebosch – Bergeijk 

Aanwezigen: 

Vanuit VKKNB 

Ingeborg Verschuuren 

Willy Donkers 

Astrid Kraayvanger (notulist) 

Vanuit dorpsraden: 

Theo van de Tillaart   Nederwetten 

Charles de Backer   Dorpsraad De Weebosch 

Sjaan Janssens    Dorpsondersteuner Weebosch 

Math Stultiens    Kernraad Riethoven 

Will van Gerwen   Kernraad Riethoven 

Wim Dirx    Dorpsraad Luyksgestel 

Corrie Groenen    Dorpsraad Luyksgestel 

Peter Donkers    Dorpsraad ’t Loo 

Mariëlle Schellekens   Dorpsraad Borkel & Schaft 

Leon Lutters    Dorpsraad Borkel & Schaft 

 

Tijd: 19.30 – 21.30 uur 

Opening 

Willy heet allen welkom en stelt zichzelf, Ingeborg en Astrid aan de vergadering voor. Kort legt hij uit 

dat de VKKNB qua kleur een afvaardiging is van ‘meerdere kleuren’. Het bestuur bestaat uit 

professionals die vanuit hun achtergrond kennis hebben van de problematiek die er leeft.  

De LVKK heeft ook weer zitting in een Europees Netwerk. ERP (European Rural Parliament) heeft 

vorig jaar in Venhorst plaatsgevonden. Voor heel Europa is vorig jaar een bedrag van 2,4  miljard 

euro beschikbaar gesteld voor de kleine kernen. De VKKNB werkt vanuit het klein en naar behoefte.  

Vervolgens gaat hij kort in op de verkiezingen bij de Provinciale Staten en het nieuwe 

coalitieprogramma. Een aantal projecten raken andere beleidstrajecten. Hopelijk vindt het een breed 

draagvlak binnen de bestuurlijke organisatie.  

 

Kort gaat men in op de volgende onderwerpen en ideeën. Dit is precies waar de VKKNB ook voor is: 

ideeën bij elkaar opdoen en initiëren.  

1) In Bergeijk liep een pilot met de RSZK, Zuidzorg en Lumens om dorpsondersteuners te betrekken. 

Riethoven kreeg een budget van de gemeente en regelde zelf via Kernraad de dorpsondersteuner. Na 

afsluiting van de pilot zijn in elk dorp deze constructies structureel voortgezet en Luyksgestel is 

toegevoegd in model Riethoven. De dorpsondersteuner valt onder de dorpsraden en in die 

hoedanigheid ondersteunt hij/zij de gemeente door in een vroeg stadium zaken die zorg behoeven te 

realiseren of in ieder geval te zorgen dat ze bespreekbaar worden. In Riethoven bespreekt de 

dorpsondersteuner binnen de Kernraad wat hij/zij allemaal tegenkomt en indien nodig doorspeelt 

naar de juiste instanties en is zodoende ook actief bij oprichten dagbesteding in eigen dorp en 

organiseren inloopactiviteiten ten behoeve van inwoners dorpskern. De dorpsondersteuner  geeft 

een breder blikveld op zorg  en welbevinden van inwoners in het dorp  en draagt dit ook uit opdat 

gemeente als ook Kernraad   stappen kunnen ondernemen om een verbetering of initiatief te 

realiseren. 

2) In Gerwen hebben in het verleden enquêtes plaatsgevonden waarbij ‘sociale innovatie’, ‘sociale 

vernieuwing’ aan de orde kwamen en hoe je de leden hierbij betrekt. Deze enquêtes zijn opgesteld in 
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samenwerking met de Wetenschapswinkel Wageningen. Zij ondersteunen maatschappelijke 

organisaties met onderzoek. 

3) In Weebosch onderzoekt men mogelijkheden voor onderwijs naar het idee vanuit het Finse 

basisonderwijs. 

 

4) Nederwetten: Verkiezingen dorpsraad worden vierjaarlijks gecombineerd met verkiezingen voor 

gemeenteraad. Op deze wijze wordt meer betrokkenheid gecreëerd vanuit de gemeenschap. 

5) Willy geeft aan dat er in Elsendorp, naast de dorpsraad ook een dorpscoöperatie is opgericht. De 

ideeën met verdienmodel worden opgepakt door de coöperatie. Bijv. collectief inkopen van energie. 

Er is ook zelf een bouwplan ontwikkeld vanuit de dorpsraad. Bouwen naar behoefte. Dit is opgepakt 

met medewerking van de wethouder. Starters melden zich bij de dorpsraad en de dorpsraad neemt 

vervolgens contact op met de ambtenaar grondzaken. 

Sinds een maand heeft Weebosch ook een coöperatie en een sleutelproject. Dit is opgepakt aan de 

hand van ideeën van Elsendorp. Zij zijn daar diverse keren op gesprek geweest . 

 

Woningbouw / omgevingswet 

Vanuit het veld verneemt VKKNB dat dit heel erg leeft binnen de dorpsraden. Regionaal worden er 

diverse afspraken gemaakt. Tevens lees je in media dat er te weinig gebouwd wordt: te weinig 

medewerkers, krimp in kleine dorpen. Hoe kan dit op de agenda’s van de gemeenten? En via VKKNB 

op agenda van de provincie? 

 

Inbreiden of uitbreiden?  

Inbreiden is vaak wel mogelijk, maar uitbreiden is vaak lastiger. 

Vanuit dorpsraad Weebosch wordt aangegeven dat hun bouwplan niet door is gegaan toen zowel 

aannemer als verkoper de grondprijzen gingen verhogen. 

Dorpsplatform Aarle-Rixtel geeft aan dat bij hen een aantal starters voor een bepaalde locatie zelf 

een plan heeft gemaakt. Dit plan is vervolgens voorgelegd bij de gemeente: doordat er al draagvlak 

was is het opgepakt, doorontwikkeld en uiteindelijk zijn de woningen er gebouwd. 

 

Wethouder / raadsleden zijn volksvertegenwoordigers. Op het moment dat de inwoners met een 

‘gedragen plan’ komen moet deze ambtenaar dit wel oppakken. Dit is een spel wat gespeeld moet 

worden. Op tijd aan tafel gaan zitten. Eventueel samen met een ontwikkelaar. 

 

Ook in Borkel & Schaft herkent men dit. Ieder jaar worden er 5-10 nieuwe huizen gebouwd.  

 

In Luyksgestel wordt dit door een projectontwikkelaar opgepakt. Een ontwikkelaar kijkt naar winst en 

niet naar behoefte. Daarom wordt er voor starters weinig gebouwd. Huurwoningen verdwijnen.  

In Elsendorp is de coöperatiewerkgroep aan de slag gegaan ism de HAN, een paar mensen van 

woningbouwvereniging en een ambtenaar vanuit gemeente. HAN gaat een onderzoek doen naar hoe 

het wonen, de woonvraag, woonvormen zich gaat ontwikkelen. Vervolgens kan men beslagen ten ijs 

komen.  

TIP: ook Fontys, Avans, Summa college, Universiteiten zoeken afstudeeropdrachten. Als dorpsraad 

kun je een student inschakelen. Een student kan er op afstuderen en voordeel is dat de dorpsraad er 

‘handjes bij heeft’. Het is goed om de begeleiding van de student door de gemeente op te laten 

pakken en vervolgens ‘in het veld’ aan het werk te zetten. 

 

 

https://www.wur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/wetenschapswinkel.htm
https://didactiefonline.nl/blog/blonz/een-kijkje-in-het-finse-basisonderwijs
https://didactiefonline.nl/blog/blonz/een-kijkje-in-het-finse-basisonderwijs
http://coopnet.nl/portfoliotype/dorpsoverleg-elsendorp/
https://www.google.com/search?q=weebosch+cooperatie+sleutelproject&rlz=1C1CHZL_nlNL736NL737&oq=weebosch+cooperatie+sleutelproject&aqs=chrome..69i57j33.5319j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Hoe gaan gemeenten om met huisvesting van arbeidsmigranten? 

Bergeijk: Bereikbaarheid centrum is belangrijk (binnen 10 minuten). Het is belangrijk dat het geen 

‘getto’ wordt. De arbeidsmigranten worden niet op een camping gehuisvest. Zo ja, dan nooit meer 

dan 80 personen.  

In de Kempen wonen en werken veel arbeidsmigranten. Daar zijn ook veel bureaus gevestigd.  

Ook strenge aanpak: meerdere waarschuwingen, dan vertrekken.  

Dit zal de komende jaren steeds meer een rol spelen. 

 

Omgevingswet 

Willy legt kort uit welke wijzigingen er met betrekking tot de omgevingsvergunning, omgevingsvisie 

en omgevingswet gaan plaatsvinden. In Elsendorp is er een ‘proeftuin’ voor VAB (Vrijkomende 

Agrarische Bedrijfsgebouwen). Een stedenkundig bureau gaat dit verder uitwerken in opdracht van 

Elsendorp. 

Er zijn 35 ondernemers die een handtekening gezet hebben om op het erf aspecten te veranderen. 

Deze ondernemers kunnen meer dan wat er normaal in een bestemmingsplan staat. Zij moeten dan 

wel iets terug doen voor het dorp: voor wat hoort wat. 

 

Ingeborg geeft aan dat er in de komende jaren (gedrags-)trainingen 3.0 plaats gaan vinden voor 

ambtenaren. Het moet gaan naar ‘ja, mits’. En kijken naar wat WEL in plaats van naar wat NIET kan. 

Dit is gemakkelijker voor kleine gemeenten dan grotere. Daar is de organisatie vaak wat ‘logger’.  

De Omgevingswet zegt dat de dorpsraden/bewonersorganisaties veel invloed gaan hebben. Wanneer 

de dorpsraden voorstander zijn dan kan de gemeenteraad hier niet veel tegenin brengen.  

Over 1,5 jaar bestaat er geen bouwvergunning meer. Iedere gemeente mag de eigen ambitieniveau 

bepalen. Diverse gemeenten zijn groot voorstander van burgerparticipatie. 

Er komen procesbegeleiders bij de gemeenten. Deze begeleiders worden getraind om een dialoog te 

voeren en om alle verwachtingen te managen.  

De dorpsraad moet dan komen tot een gedragen visie.  

Willy geeft aan dat Gebiedsvisie Elsendorp hier een goed voorbeeld is. 

Samenvattend: 

Het hoeft morgen niet allemaal gerealiseerd te zijn. Projectleider vragen vanuit gemeente en 

eventueel vanuit provincie. In Elsendorp is er ook een econoom die de bepaalde zaken doorrekend.  

Ook de Rabobank heeft een kleine kernen fonds. Wellicht kunnen zij ook iets door laten rekenen.  

De Omgevingswet ontwikkelt zich de komende jaren en zal waarschijnlijk ook nog uitgesteld worden.  

 

Stuurgroep voor MFA 

Dorpsraad Riethoven heeft een vacature voor een bestuurlijk ondersteuner. Vanuit de vergadering 

wordt opgemerkt dat voor deze functie ook ondersteuning gevraagd kan worden bij de gemeente. 

Wellicht zou een ‘procesbegeleider’ een betere benaming zijn. In ieder geval vrijwilligers met 

hetzelfde belang/behoefte als gemeente.  

 

Project Asbest 

Dit project is uitgesteld. De wet is niet aangenomen door de Eerste Kamer. Er komt zeer 

waarschijnlijk een nieuw plan. Grote ondernemers regelen nu zelf al het een en ander rondom 

Asbest. Collectief zou men iets kunnen organiseren rondom particulieren.  

Tip: voor info: ODZOB: Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant: zij hebben medewerkers in dienst die 

wachten op projecten.  

 

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Bergeijk/CVDR623233/CVDR623233_1.html
https://www.omgevingsloket.nl/
https://vng.nl/onderwerpenindex/omgevingswet/omgevingsvisie
https://vng.nl/onderwerpenindex/omgevingswet/omgevingsvisie
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet
https://www.gemert-bakel.nl/projecten/proeftuin-vab-elsendorp
https://www.brabant.nl/subsites/vabimpuls/professionals/ervaringen-gemeenten/gemertbakel
https://www.rabobank.nl/particulieren/stimulering/
https://www.vkknoordbrabant.nl/nieuws/Collectief-asbestsanering-in-uw-dorp-aanpakken
https://www.odzob.nl/
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Kleine Kernen Spel 

VKKNB heeft twee spellen in bezit. 

Stel je wilt met bewoners een visie ontwikkelen. Dit is best abstract. Met behulp van dit spel kun je 

bepaalde aspecten / discussies op gang brengen. 

 

Dorpsondersteuner 

Sjaan Janssens licht haar werkzaamheden als dorpsondersteuner in Weebosch toe. Dit doet zij vanaf 

2017. Toen heeft zij deze taak overgenomen van haar voorganger.  

Enkele activiteiten die georganiseerd worden zijn: 

✓ Digitale veerkracht: het digitaal vaardiger maken van (met name) ouderen. 

✓ Workshops waarbij mensen uit Weebosch uitgenodigd worden om te brainstormen over de 

“leefbaarheid in Weebosch”. 

✓ Oudere mannen zelfredzaam maken in de keuken: kooklessen voor mannen.  

✓ Dinsdag: inloopgroep voor mannen. 

✓ Eén keer per maand een thema op het lijstje met als onderwerp “zelfredzaamheid”. 

✓ Eén keer per maand: beweging voor mannen. 

✓ Activiteiten organiseren zoals o.a. kaarten, jeu de boules. 

✓ Iedere donderdagochtend een damesochtend (meestal ca. 20 aanwezigen). 

✓ Maandelijkse papieren nieuwsbrief 

Iedereen mag hieraan deelnemen, dus van alle leeftijden. Men hoeft zich niet aan te melden. Het 

een en ander wordt gecoördineerd door de dorpsondersteuner en mede gerund door vele 

vrijwilligers. De dorpsondersteuner ontvangt hiervoor van de gemeente een vergoeding van 8 uren 

per week en 4 uur vanuit het Oranjefonds. 

Men kan bij de dorpsondersteuner ook terecht met vragen over het ‘Zo lang mogelijk zelfstandig 

thuis blijven wonen’, bouwen, zorgvragen. Kortom, zij heeft een signalerings- en doorverwijsfunctie 

bij vragen en knelpunten binnen het dorp.   

 

Ledenwerving 

Riethoven. De heer Stultiens geeft aan dat hij al enige tijd probeert om een opvolger te vinden 

voor in het bestuur, maar dat dit moeizaam gaat. Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat er wel 

vrijwilligers te vinden zijn, maar dat dat het beste gaat met een afgebakend project.  

 

In Borkel & Schaft zijn er, vanuit de dorpsraad, diverse werkgroepen samengesteld. 1x per maand is 

er (in verband met werkzaamheden overdag) ’s avonds een vergadering waarbij een gemeente 

ambtenaar aansluit. En als er overdag vergadert moet worden dan wordt dat vaak om 16.00 of 16.30 

uur ingepland. Bij elk probleem wat er leeft in het dorp zijn er groepjes mensen die zich daar ‘hard 

voor maken’. 

 

In Gemert -Bakel is er een aandachtsfunctionaris. Deze persoon is altijd ter beschikking. Via haar 

worden ook de lijnen uitgezet. Zij is de spil.  

Wanneer mensen problemen ervaren dan zijn ze betrokken en sneller geneigd om aan te sluiten bij 

een dorpsraad c.q. werkgroep.  

 

Wanneer Willy in Elsendorp iemand zoekt dan zoekt hij twee personen die samen op kunnen trekken 

en dan maar voor een paar jaar. Deelname kan ook interessant zij voor het cv van mensen.  
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Rondvraag 

Men geeft aan dat men veel bruikbare tips heeft gekregen. Ook het interactieve wordt als prettig 

ervaren. Je kunt van elkaar leren. Het was een interessante en verdiepende bijeenkomst waarbij naar 

voren kwam waar men elke dag mee bezig is. 

 

Sluiting 

Willy sluit de vergadering en bedankt alle aanwezigen voor hun komst en inbreng. 

 

Agenda: 

29 oktober  Algemene Ledenvergadering te Oisterwijk 

23 november  Nationaal plattelandsparlement te Venhorst 

 

 

 


