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Opening
Willy heet allen welkom en stelt zichzelf en Dewi 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). Dit 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)

Dorpsraad Liessel: Heeft net een project afgerond over het verminderen van
straatverlichting. Dit project kwam vanuit de gemeente, maar is vanuit veel overleg gerealiseerd.
Daarnaast wordt geprobeerd om vrachtverkeer buiten de kom te houden, maar dit speelt al lang en
is nog bezig.
Dorpsplatform Aarle-Rixtel geeft aan om het niet de naam bestemmingsverkeer te noemen, maar
deze borden te veranderen in laden en lossen.
Dorpsplatform Aarle-Rixtel: Hierop inhakend, hebben het verkeer waargenomen als vrijwilligers en
hierbij de politie getipt wanneer er geen sprake was van bestemmingsverkeer.

2) Samen Vlierden: Werken op projectbasis. Mensen brengen het in en zij zetten samen met
hen een projectgroep op. Hierbij zijn de personen zeer gemotiveerd. Momenteel zijn ze bezig met de
arbeidsmigranten, de groenvoorziening en project ‘de verenigingen’. De laatste projectgroep heeft
af en toe gesprekken met de verenigingen in het dorp. Dit zijn keukentafelgesprekken over de
knelpunten waar de verenigingen mee te maken hebben. Deze keukentafelgesprekken werken goed,
dan laat men meer los dan in een groep. Ze merken dat de knelpunten vaak liggen bij het aantrekken
van jongere potentiële leden. Daarnaast heeft Samen Vlierden een project; de speeltoestellen.
Verouderde speeltoestellen worden weggehaald en centraal wordt een compleet speeltoestel
gebouwd. Zij halen het weg en schrijven het af of ruilen het met andere dorpen die deze nodig
hebben.
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De speeltoestellen hebben ook landelijke eisen naar leeftijd (van de gebruikers).
Dit project wordt vooral door de burgers meebetaald, zij onderhouden de toestellen de eerste 2 jaar.
Daarna neemt de gemeente het over. De gemeente ondersteunt veel, maar verwacht wel inzet
vanuit de burger in de verschillende projecten.
Bospark de Bikkels is gesloten. Er kwamen honderden arbeidsmigranten op de stoep staan, zodat dit
park compleet bezet was. Nu zijn ze in gesprek met Roompot om er weer een recreatiepark van te
maken.
3) Dorpsplatform Aarle-Rixtel: Stichting opgericht uit de burgers met ondersteuning vanuit de
gemeente. Iedereen die lid is, is meteen bestuur en zij zorgen samen voor de leefbaarheid in AarleRixtel. Ze hebben een aantal werkgroepen voor verschillende onderwerpen, zoals zorg, wonen of
verkeer. Zij hebben geen leden zoals verenigingen, maar laten mensen zich aanmelden en stellen dan
vragen over wat er speelt in het dorp.
Zij zijn met een actie over bewustwording in het verkeer begonnen: rijd vanuit je hart 30 kilometer.
De politie zegt nee tegen handhaving, want je kan er makkelijk 50 rijden. Dus het dorpsplatform
heeft dit gedaan zodat ze kunnen laten zien dat zij er in ieder geval wel mee bezig zijn.
Daarnaast mag er niet gebouwd worden buiten de bebouwde kom, de gemeente zegt dit niet te
mogen van de provincie. Het dorpsplatform spreekt van een neiging tot inbreiding.
4) Zorg voor Mariahout: Zij hebben 40 werkgroepen, van sinterklaas tot verkeer. Zij zijn soms
alleen contactpersoon, soms helpen zij bij de financiën, maar letten er wel op om niet overweldigd te
worden. 60% van de burgers is lid, vooral de jonge huishoudens zijn moeilijk mee te krijgen en dus
geen lid. Bij vrijwilligers hebben ze wel veel ‘jong bloed’, maar niet bij het lid worden.
Het klooster is een project dat speelt, hier heeft zorg voor Mariahout in het begin inspraak gehad,
maar nadat het plan er lag, lieten zij het los.
Zij merken dat er vaak emotie speelt bij veranderingen. Dit kost veel tijd en energie om het te
veranderen. Vooral bij projecten zoals het dorpspark en het oranjeplein heeft het veel tijd gekost.
Het probleem van de drukke Mariastraat blijft. Het is een gevaarlijke oversteek waar veel
verschillende belangen in gemengd zijn. De burgers staan hier soms lijnrecht tegenover de
ondernemers. De burgers willen hier namelijk minder verkeer, maar de ondernemers zeggen het
verkeer nodig te hebben en hier afhankelijk van te zijn.
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?
Vanuit de vergadering wordt gevraagd hoe het nu met de VKKNB staat, na de financiële tegenslagen.
Willy geeft aan dat de VKKNB inderdaad heeft moeten inleveren; van periodiek € 190.000 naar
eenmalig € 50.000 euro. De VKKNB komt dus uit een crisistijd en is nu weer contact aan het zoeken
met haar achterban.
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Vanuit de vergadering wordt gevraagd of de VKKNB contact heeft met de politiek.
Willy geeft aan dat de VKKNB ‘kleurloos’ is, maar uiteraard wel contactpersonen heeft. Daarnaast is
de VKKKNB ook een volwaardige gesprekspartner, omdat we zo’n half miljoen Brabanders achter ons
hebben staan.
Probleem Aarle-Rixtel dat zij niet meer mogen uitbreiden. Wat kan de VKKNB hiermee doen? Zijn er
andere leden die hier problemen mee hebben?
Antwoord: Kom met alternatieven, probeer ‘out of the box’ te denken. Kijk naar agrarische gebieden
die vrij komen te staan bijvoorbeeld. De VKKNB kan ook voorbeelden (Elsendorp) volgen en hier
lering uit trekken.
In Liessel denken ze dat mensen behoefte hebben aan nieuwbouwwoningen, maar zij weten het niet
zeker. Zij hebben het niet aan de bevolking gevraagd.
In Vlierden hebben ze een stuk grond gepresenteerd en hierbij aan de inwoners gevraagd wie hier
een huis zou willen bouwen. Hier is veel respons op geweest en zodoende wordt het plan bij de
gemeente aangepast.
Probleem van Aarle-Rixtel is dat er geen grond beschikbaar is, dus zij kunnen dit niet zo toepassen.
Het probleem ligt dan ook bij onderzoek naar woningbouwbehoefte. De gemeente wil namelijk eerst
weten of mensen behoefte hebben om te bouwen en zoeken zelf niet naar het antwoord.
Mariahout vroeg zich af of er een voorbeeld voor enquêtes is, omdat zij het zelf moeilijk vinden om
de antwoorden te krijgen die zij willen. Stellen we wel de juiste vragen?
VKKNB: Er is nog geen standaard voorbeeld en dat is misschien ook niet wenselijk, omdat elke
enquête op zichzelf maatwerk is. Wel zou men een hogeschool of universiteit hierbij in kunnen
schakelen.
De dorpsraden merken ook wel dat de gemeente (te) langzaam een omslag maakt naar de
Omgevingswet. Daarin wordt een probleem in democratische legitimiteit genoemd als verwijt naar
de dorsraden. Maar de dorpsraden zijn wel een stem, wat beter is dan niets. Daarom blijft het
belangrijk om je stem te laten horen.
Vraag: wie bepaalt de nieuwe wet dan?
De provincie bepaalt uiteindelijk bij grote vraagstukken. Maar veel dingen blijven ook bij de
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.
Mariahout heeft geprobeerd het onderwerp lenen op tafel te brengen, maar hier is verder niets mee
gedaan bij de gemeente. De rest van de aanwezigen merkt dat het niet echt speelt. Alleen hebben de
consumenten van rond de 70 m² hier last van. De VKKNB zal het onder de aandacht blijven brengen
zodat deze groep niet tussen wal en schip valt.
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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.
Rondvraag
Vraag vanuit de vergadering: Krijgt dit een vervolg? Wordt dit vaker gedaan?
Willy antwoordt dat het wel de bedoeling is dat dit soort bijeenkomsten vaker worden
georganiseerd. Vooral in dezelfde streek, want daar kan men veel van elkaar leren.
De vraag vanuit de dorpsraden komt of wij pro-actiever kunnen zijn in het verschaffen van
informatie, bijvoorbeeld bij de Omgevingswet ruimer mededelen (website/Kleine Kernen Magazine).
Wij nemen het mee en kijken wat we kunnen doen.
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