Datum 10 maart 2020
Verslag gesprek VKKNB met dorpsraden Nuland
Aanwezig namens VKKNB:

Evert van Schoonhoven (voorzitter), Ingeborg Verschuuren
bestuurslid) en Astrid Kraayvanger (notulist)

Aanwezig namens dorpsraad Nuland: de heren Giel van den Akker en Epko van Zoolingen
Aanwezig namens kernraad Teeffelen : de heer Ton van Helvoort
Tijd: 15.30-16.45 uur
Locatie: Stichting gemeenschapshuis De Snoek, Marktplein 24 te Lith
De aanwezigen stellen zich aan elkaar voor.
De heer Van Helvoort geeft aan dat de dorpsraad Lith is verdeeld onder diverse kernraden. De
dorpsraad heeft een eigen budget en die verdeelt de budgetten over de kernraden.
In Teeffelen zijn de diverse activiteiten verdeeld over verschillende werkgroepen:
Er is een club die zelfstandig het speelterrein onderhoud. Tevens een club die het schoolvervoer
coördineert. Een aparte werkgroep voor de organisatie van het dorpsfeest en een stichting die
glasvezel heeft aangelegd en dit nu verder beheert. Deze clubjes werken autonoom.
Er zijn 3 à 4 mensen die zich bezighouden met de dorpsraadvergaderingen en de contacten met
gemeenten.
Wat nu speelt is de veiligheid van de jeugd die naar de scholen gaan van Teeffelen naar Oss. Dit ging
over smalle fietspaden -> er is nu een veilige aansluiting gekomen op de Kennedybaan. Er wordt
gestart met de aanleg van brede fietspaden en er wordt een midden geleider aangelegd.
De kerk in Teeffelen wordt nog wel gebruikt maar het aantal bezoekers is zeer laag. Er wordt
momenteel gewerkt aan een kerkenvisie.
Wanneer de kerk leeg zou komen is nog niet bekend wat er mee gaat gebeuren.
Evert wijst de vergadering op de BIVK. Bij vragen over kerkenvisie, parochiebestuur etc. kan men
daar terecht. Hij geeft aan dat het parochiebestuur eigenaar is van de kerk. Zij moeten een besluit
nemen wat vervolgens voorgelegd wordt bij het bisdom. In het project ernaartoe is het goed om te
weten wat er leeft.
Vanuit de vergadering wordt gevraagd om vaker voorbeelden van herbestemming te delen via de
nieuwsbrief. In Esbeek is een school gevestigd in de voormalige kerk. In Vessem een
gemeenschapshuis. In Wijbosch is ook al het een en ander gerealiseerd.
Kerkgebouw wat omgebouwd is tot woningen. (voorbeeld Made en Geldrop)
Deze voorbeelden worden opgenomen in de nieuwsbrief. (Actie)
Dorpsondersteuner
Voor de dorpsraad Nuland is een dorpsondersteuner niet van toepassing. Reden is dat zij vallen
onder een grote stad, waar wijkmanagers/wijkcoördinatoren zijn aangesteld die in principe dezelfde
rol hebben als de dorpsondersteuner.
Evert geeft hierop aan dat dit ook voor Nuland en Teeffelen wel degelijk van toepassing kan zijn.
Vaak groeien dorpsraden door naar een dorpscoöperatie. Onafhankelijk ten opzichte van de
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gemeente. Daarbij worden de kosten vaak verdeelt tussen de gemeente en de zorgaanbieder. De
dorpsraad zit hier als gelijkwaardige partner bij.
Een ouderenadviseur is vaak werkzaam als vrijwilliger. Die is gehouden aan de AVG.
Een professional/dorpsondersteuner heeft een beroepscode.
In Groningen heeft een onderzoek plaatsgevonden met een dorpsondersteuner. Daarbij is gekeken
naar de sociale meerwaarde. Tevens is gekeken naar de economische meerwaarde. Dit heeft te
maken met mensen die een welzijn- of zorgvraag hebben niet meteen naar de zorg gaan, maar naar
de dorpsondersteuner. Maar ook in het preventieve waardoor het eenzaamheids- c.q. ziektegevoel
minder wordt. Dit leverde een hele grote besparing op waaruit bleek dat de dorpsondersteuner zich
2-3x terugverdiend. Zie ook: https://www.vkknoordbrabant.nl/nieuws/Inzet-dorpsondersteunerverlaagt-zorgkosten
De dynamiek van het dorp bepaalt welke dorpsondersteuner men wil hebben.
Leefbaarheidsagenda 2.0
10 jaar geleden heeft Nuland een IDOP gehad. Daaruit zijn 6 fikse projecten gekomen die uitgevoerd
zijn. Deze constructie is er echter niet meer. Dorpsraden krijgen ondersteuning om IDOP opnieuw te
schrijven. IDOP had een doorkijk tot 2025.
Nuland wil een actualisatieslag/update maken met behulp van een professioneel bureau. De
gemeente heeft hier helaas geen budget voor.
Omgevingswet/Omgevingsvisie voor Nuland met een leefbaarheidsvisie: dit zijn instrumenten voor
dorpsraden om een dorpsvisie c.q. dorpsplan te maken.
Dit kan eventueel op de volgende manieren:
a) De Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij kan wellicht iets betekenen.
b) LOS Stad om Land. Zij hebben veel IDOP’s gemaakt.
c) Binnen de kern van Nuland (4.500 inwoners) kan men wellicht jongeren c.q. studenten (HBO’ers)
erbij betrekken die het als afstudeeropdracht oppakken. Of wellicht is het een project voor de
universiteit Wageningen, waar VKKNB mee samenwerkt.
d) Een ander idee is om in Lokaal blad een oproep doen voor een professional die vrijwilligerswerk
zou willen doen. Uiteraard kan hiervoor ook social media gebruikt worden.
e) Wellicht als dorpsraad Nieuwe Stijl. Draagvlak in het dorp meten m.b.v. enquêtes.
f) Andere suggestie is om samen te werken met de andere dorpsraden/kernraden. Dorpsraad
Nuland kijkt echt naar de toekomst en is daar echt voorloper in.
g)
Op de website staan al diverse dorpsplannen.
De Omgevingswet gaat per 1 januari 2021 van start. Hoe kan men als dorpsraad hier pro actief in
opereren? Daar mag men de gemeente DB op aanspreken-> die hebben sinds 1 januari 2020 een
nieuwe subsidieverordening: Right to Challenge.
Wijkmanager weet ook de potjes intern.
Energie in de polder: windmolens
Opgemerkt wordt dat het lastig is om zonder standpunt de gesprekken aan te gaan. Het is wel
belangrijk om dit te doen. Geen enkele dorpsraad wil activerend zijn. Bij initiatieven wel partijen met
elkaar in gesprek brengen. Men volgt wel de processen.
Advies vanuit VKKNB: blijf open vragen stellen. Eigenaarschap is hierbij heel belangrijk. Op het
moment dat er dynamiek gevoeld wordt binnen het dorp dan in het dorp samen pro actief hierin zijn.
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Er is een aparte groep: Buurkracht. Zij krijgen ook een podium via Dorpsraad Nuland.
Op donderdag 7 mei wordt dit tijdens de ALV toegelicht door dorpsraad Molenschot. Aanmelden kan
via deze link.
Wellicht een bericht in de nieuwsbrief over hoe dit beleefd wordt. Met ervaringen uit de praktijk.
RWS (RijksWaterStaat)
De vergadering vindt het lastig om in contact te komen met RWS. Zij zijn niet toegankelijk voor het
niveau dorpsraden? RWS werkt met name voor gemeenten en provincies.
Dorpsraad Nuland zou graag een ontsluiting willen hebben op Heesch-West.
De VKKKNB geeft aan dat ook hier de Omgevingswet een kans is. Voordat de vergunning in
procedure wordt gebracht moet men hebben aangetoond dat men geparticipeerd heeft.
Voor wat betreft de Omgevingswet krijgen medewerkers/ambtenaren in de komende jaren een
stelselherziening: zij krijgen training in participeren, houding en gedrag.
Goed om te laten zien dat er een goede achterban / grote gedragenheid is. Dan wordt het politiek.
Kleine Kernen Magazine: er komt een themanummer Wonen. Er is een enquête verstuurd naar alle
leden van de VKKNB. Hier zijn 102 reacties op ontvangen.
De uitkomsten van dit onderzoek komen ook weer bij het symposium terug en worden tijdens de ALV
toegelicht.
Vervolgens bedankt de voorzitter allen voor de aanwezigheid en inbreng tijdens dit overleg.
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