Regiobijeenkomst 21 juni 2019 te De Heen-Steenbergen
Aanwezigen:
Vanuit VKKNB
Theo van Es, Bert van Kesteren (voorzitter), Willy Donkers en Astrid Kraayvanger (notulist)
Vanuit dorpsraden:
Dorpsplatform Putte
Dorpsraad Wouw
Dorpsraad Wouw
Dorpsraad Eethen
Dorpsraad Eethen
Dorpsraad Welberg
Dorpsberaad Liempde
Dorpsberaad Liempde
Leefbaarheidsgroep Heerle
Coöperatie Esbeek
Dorpsraad Dinteloord en Prinsenland
Dorpsraad Kruisland

Adri van Gaal
Wim Groffen
Duc Boorsma
Henk Branderhorst
P. Hobo
Henk Groenendijk
Bert van Ruremonde
Mark van der Laan
Peter Doggen
Piet Verhoeven
Hakim Tampoebolon
Imke Mulders

Afwezig met bericht verhindering
SKW Sprundel

Toon van de Sanden

Tijd: 12.30 - 14.00 uur
Opening
Bert heet allen van harte welkom. Allereerst feliciteert hij Piet Verhoeven met het behalen van de
Dorpsvernieuwingsprijs door de coöperatie Esbeek.
Voorstellen VKKNB
Vervolgens stellen Bert, Theo en Astrid zich voor aan de vergadering
Doelstelling Vier O’s: Onderwijs, Ondernemer, Overheid en de Ondernemende burger.
Kerntaken: informatie en advies, kennisdeling en ondersteuning aan ledenraden. Iedere provincie
heeft een afvaardiging van VKK. Daarboven is er een Landelijke Vereniging Kleine Kernen. (LVKK)
Woningbouw / Omgevingswet
Dit is een bundeling van 26 wetten en gaat in per 1 januari 2021. Bert legt kort uit welke wijzigingen
er met betrekking tot de omgevingsvergunning, omgevingsvisie en omgevingswet gaan plaatsvinden.
Het is een verankering van de overheidsparticipatie: de inwoner neemt initiatief. Dit moet landen in
de Omgevingsvisie. Daar heeft de lokale overheid last van.
De heer Wim Groffen gaat kort in op burgerparticipatie. Dit is te revitaliseren. Hij geeft als voorbeeld
dat er in hun kern een werkgroep is geweest die plannen heeft gemaakt waarbij zowel omwonenden,
bedrijfsleven etc. waren betrokken. Ook in samenwerking met wethouder. Dit heeft geleid tot een
‘vlekkenplan’. De projectgroep “DNA Wouw” had deze brede inventarisatie en input verwerkt in de
leefbaarheidsagenda. Toen kwam een plan voor een nieuwe school en werd het hele vlekkenplan
‘van tafel geveegd’. Dit maakt het realiseren van projecten buitengewoon moeilijk. Geconcludeerd
wordt dat het hier ontbreekt aan de koppeling tussen overheids- en burgerparticipatie. Dat is heel
belangrijk!
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Gevraagd wordt wat de VKKNB daaraan kan bijdragen. De VKKNB moet elkaar in ieder geval met
goede voorbeelden blijven enthousiasmeren: kennisdeling is heel belangrijk.
Hoe kunnen wij gemeenten, wethouders en burgemeester en ambtenaren samen gaan beïnvloeden?
Dat kan met een proces zoals deze ochtend heeft plaatsgevonden. Dit kan op meerdere plaatsen
georganiseerd worden. Verder is het goed om de gemeenten die dit goed doen kennis te laten
uitwisselen met elkaar. De provincie is hierin al veel verder dan de gemeenten/gemeenteraden.
Terwijl deze laatste nog een behoorlijke invloed hebben. Beïnvloeding is heel noodzakelijk!!
Voorbeelden van elders, jongeren die hun stem laten gelden.
De heer Adri van Gaal geeft aan dat het bovenstaande in het verleden voor het dorpsplatform Putte
reden was om te stoppen met alle activiteiten. Zij zijn daarom in een conflictsituatie terecht
gekomen met de gemeente. Hoe communiceer je beter met een dorpsinitiatief? Zij hebben hierbij
echt hulp nodig!!
Bert van Ruremonde (dorpsraad Liempde) geeft aan dat er te weinig gebeurt en dat men, met elkaar,
veel meer een vuist moet maken. De sleutel ligt bij de gemeenteraad. Burgemeester is ambassadeur
van de gemeente. Maar de gemeenteraad heeft de inwoners nodig!
Dorpsraad Wouw geeft aan dat zij, samen met de gemeente, een convenant aan het herschrijven
zijn. De gemeente verplicht zich daarmee om aan een aantal zaken uitvoering te geven: met name in
de communicatie.
De heer Hakim Tampoebolon geeft aan dat men hierbij vroeg moet starten en tijdig moet netwerken
en contacten leggen. Het is daarbij ook belangrijk om je als dorpsraad als een volwaardige club te
profileren!
Bert van Kesteren geeft op een vraag van de heer Bert Groenendijk (stichting dorpsraad Welberg)
aan dat hij altijd uitleg kan komen geven inz. (plan van aanpak) Omgevingswet.
Geconcludeerd wordt dat VERTROUWEN en COMMUNICATIE de basis is.
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.
Bert geeft als advies aan de dorpsraden mee om dit voor de toekomst in de communicatie mee te
nemen. Tip: voor info: ODZOB: Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant: zij hebben medewerkers in
dienst die wachten op projecten.
Kleine Kernen Spel
De VKKNB heeft twee spellen in bezit.
Stel je wilt met bewoners een visie ontwikkelen. Dit is best abstract. Met behulp van dit spel worden
bepaalde aspecten / discussies op gang gebracht. Het spel geeft handvatten en richting aan de visie.
Het spel is reeds drie keer gespeeld, t.w. in Dinteloord, Sprundel en Wouw. Volgende week in Heerle.
De heer Duc Boorsma geeft aan dat zij binnen de dorpsraad helder wilden krijgen op welke manier
men met zaken omgaat en hoe men prioriteiten legt. Wat is de rol: verbindend, ondersteunend of
vertegenwoordigend? Zij zochten bevestiging en dit kwam uiteindelijk ook uit het spel naar voren.
Een van de bestuursleden gaat mee en fungeert als spelleider.
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Rondvraag
De heer Adri van Gaal geeft aan dat zij met de dorpsraad ook initiatieven en verantwoordelijkheden
nemen in openbare ruimten. Als voorbeeld geeft hij de Antwerpsestraat in Putte aan. Deze straat is
ook winkelgebied. Putte is een Belgisch/Nederlandse gemeente en de Antwerpsestraat snijdt midden
door de gemeente. De dorpsraad moet ‘dealen’ met drie gemeenten. Dit maakt het ontzettend
moeilijk om het een en ander samen voor elkaar te krijgen.
Zo wilden zij het Nederlandse gedeelte inrichten met een bepaalde verblijfskwaliteit: plantenbakken
die ook snelheidsremmend zijn. Uiteindelijk wilde de gemeente niet de verantwoordelijkheid nemen
om de planten te snoeien c.q. water te geven. Hier zou ook de verantwoordelijkheid kunnen liggen
voor de burger. Dit initiatief komt op het snijvlak publiek/privaat.
Piet Verhoeven geeft hierop aan dat er wel potjes voor zijn die men kan gebruiken om dit initiatief te
laten slagen. Dit is een aandachtspunt voor LVKK/VKKNB en communicatie met VBG (Vereniging
Brabantse Gemeenten)
Vanuit de vergadering wordt aangegeven dat zij het fijn vinden dat de vergadering in deze regio
plaatsvindt. Het bestuur geeft aan dat zij ook voornemens zijn om de vergaderingen vaker in deze
regio te organiseren.
Vanuit Welberg wordt gevraagd of de dorpsraden kunnen bijdragen? Ambtenaren die bereid zijn om
creatief mee te denken.
Piet Verhoeven geeft hierop aan dat als zij iets innovatiefs vernemen, zij een bus bestellen en
ernaartoe gaan. Dan snijdt het mes aan twee kanten: mensen worden meegenomen en onderweg
kan er al over het initiatief gesproken worden. Daarmee creëer je draagvlak.
Sluiting
Bert sluit de vergadering en bedankt alle aanwezigen voor hun komst en inbreng. Vervolgens is er
soep en broodjes voor de aanwezigen.

Agenda:
29 oktober
23 november

Algemene Ledenvergadering te Oisterwijk
Nationaal plattelandsparlement te Venhorst
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