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Algemene Ledenvergadering woensdag 7 november 2018 

 

Locatie: Café Schuttershof, Esbeek 

Aanwezig VKKNB: Ingeborg Verschuuren, Willy Donkers, Bert van Kesteren, Eric 

Daandels, Sjaak Sperber, Evert van Schoonhoven, Theo van Es 

Aanwezig : zie presentielijst (ontvangen Concept verslag) 

 

HUISHOUDELIJK DEEL 

Welkom  

Ingeborg Verschuuren, voorzitter, heet eenieder van harte welkom, mede namens Piet 

Verhoeven en Irma de Graaf van Coöperatie Esbeek. Esbeek heeft ± 1.200 inwoners, 

waarvan er ± 600 lid zijn dorpscoöperatie Esbeek. Café Schuttershof is opgericht en in 

beheer bij de coöperatie. De uitbater wordt betaald vanuit de coöperatie. Applaus voor 

Esbeek.  

Welkom aan Wim van Lith – erelid en voorganger van Ingeborg als voorzitter van de 

VKKNB. Wim is medeoprichter van de VKKNB in 2001.  

Vaststellen verslag ALV maart 2018 

In de ledenvergadering van 2017 is afgesproken dat de leden worden geïnformeerd als 

de conceptnotulen op de website van de VKKNB gepubliceerd zijn. De leden kunnen dan 

binnen 2 weken hun op- en aanmerkingen doorgeven aan het secretariaat van de 

vereniging: info@vkknoordbrabant.nl. Op het conceptverslag van maart 2018 zijn geen 

reacties ontvangen, dus het verslag is vastgesteld.  

Mededelingen: 

Vanuit de LVKK heeft haar coördinatoren de volgende informatie voor hun leden 

gestuurd:  

Stichting Sobriëtas biedt dorpen de mogelijkheid om wellicht een deel van hun project te 

subsidiëren. Het afgelopen jaar heeft Sobriëtas ter waarde van ruim € 30.000 een elftal 

projecten in kleine dorpen ondersteund die via een van de provinciale verenigingen was 

aangevraagd. 

Het gaat om een kleine financiële bijdrage (max. € 5.000) voor materiële ondersteuning; 

NIET voor begeleidingsuren. De criteria zijn toegespitst op duurzaamheid.  

Aanvragen die nadrukkelijk een kentering weerspiegelen van consumptief gedrag en een 

bijdrage leveren aan een meer kleinschalige, duurzame en mensgerichte economie 

(repaircafés, moestuinenprojecten, projecten die de circulaire economie bevorderen etc.) 

kunnen ingediend worden bij Sobriëtas: info@sobrietas.nl (Sobriëtas, Postbus 1216, 

5200 BG, ‘s-Hertogenbosch) 

Financiële stand van zaken VKKNB: 

De penningmeester, Eric Daandels, presenteert de begroting vanaf mei 2017 t/m april 

2018. In de regionale themabijeenkomst in het voorjaar hebben we de financiën 2017 

vastgesteld. In het voorjaar 2018 presenteren we de financiën 2018.  
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We hebben een turbulent jaar achter de rug en staan hier even kort bij stil. Tijdens de 

ALV in maart jl. hebben wij de leden geïnformeerd over de wijziging in het subsidiebeleid 

van de provincie. De provincie is gestopt met het verstrekken van basissubsidie en is 

overgegaan op het financieren van projecten. Wij hebben 4 projecten ingediend bij de 

provincie en hebben hiervoor € 150.000 ontvangen voor de periode 1 mei 2017 tot  

1 april 2018.  

Wij hebben op de begroting laten zien dat wij meer kosten hebben gemaakt voor 

ondersteuning. Dit hebben wij in de ALV in maart met de leden besproken. Waarom 

hebben wij meer personeelskosten gemaakt? We moesten zo snel transformeren naar 

een projectorganisatie? Wij hebben als vereniging een meerwaarde. Om dit aan te tonen 

hebben wij een witboek ontwikkeld, waar de VKKNB de afgelopen jaren succesvol is 

geweest. De leden hebben tijdens de ALV in maart onderkend dat de vereniging die 

meerwaarde heeft.  

Wij hebben € 26.000 negatief gedraaid tot nu toe. Dit wil niet zeggen dat wij op rekening 

€ 26.000 negatief zijn, want wij hebben ook reserves. Wij moeten nu gaan bekijken hoe 

wij onze vereniging optimaal kunnen bedienen. In maart jl. is al met de leden 

afgesproken dat wij dit zeker niet gaan opvangen met verhoging van de 

ledencontributie.  

Wij gaan met de provincie in overleg hoe wij verder gaan in de toekomst. De vraag 

vanuit de provincie is al gekomen of wij mee willen denken met Sterk Brabant, dus dat 

biedt wel perspectief.  

Er zijn een aantal leden aanwezig die het manifest ondertekend hebben voor het behoud 

van de VKKNB. De leden hebben aangegeven geen reactie meer te hebben ontvangen 

n.a.v. hun ondersteuning. Dit geeft aan dat wij als vereniging, los van de 

overlevingsstrategie, meer moeten inzetten op ledenbinding/ledenbenadering.  

Zoals Wim van Lith ooit eens heeft gezegd: met een achterban van meer dan 500.000 

mensen, dan ben je gesprekspartner. Wij zullen er altijd voor blijven pleiten om de 

vereniging te laten bestaan en daar de politici op aan te spreken. 

 

Wijziging in bestuurssamenstelling: 

Aftredend bestuurslid: 

Elke de Vries: heeft haar functie als bestuurslid beëindigd i.v.m. haar studie. 

Nieuwe bestuursleden: 

Theo van Es uit Steenbergen en Evert van Schoonhoven uit Ravenstein. 

Theo stelt zich voor en wordt voorgedragen als nieuwe penningmeester van de VKKNB. 

De leden stemmen in met deze benoeming met een applaus. 

Ingeborg is in 2011 toegetreden tot het bestuur en in 2012 benoemd tot voorzitter ter 

vervanging van Wim van Lith. Een half jaar geleden heeft Ingeborg te kennen gegeven 

te willen stoppen als voorzitter. Evert van Schoonhoven wil zich graag kandidaat stellen 

als voorzitter, in ieder geval tot 31.12.2019. Evert is lid van de Provinciale Staten 

geweest en heeft dus veel ingangen en kennis bij en van de provincie. Ook Evert stelt 

zich even voor. De leden stemmen ook in met deze benoeming met een applaus.  
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Bert neemt even het woord en wil Ingeborg bedanken namens het bestuur, maar ook 

namens de leden, voor haar enthousiaste voorzitterschap van de VKKNB. Ingeborg blijft 

actief als bestuurslid voor de VKKNB. 

 

INHOUDELIJK DEEL 1:  

Tiny houses – door Theo van Es  ‘Anders bouwen in een veranderende 

samenleving’. De presentatie is terug te vinden op de website van de VKKNB 

(www.vkknoordbrabant.nl) 

Vragen/reacties/opmerkingen: 

1. Borkel en Schaft heeft een enquête gehouden ‘Wat vinden jullie van tiny houses'?   
De uitkomst van de enquête was dat er geen belangstelling voor is. Borkel en Schaft 

heeft een groeidoelstelling. Er zijn gesprekken gevoerd met woningcorporaties. Als je 

verplaatsbare huurwoningen hebt, dan kun je ze weghalen als ze niet meer nodig zijn. 

2. Wordt dit in Steenbergen ondersteund door de gemeente?  
In Steenbergen is een stuk grond nog eigendom van de gemeente. In het begin was 

er erg veel weerstand vanuit de gemeenteraad. Waarom: omdat het een prachtige A-

locatie is en daar horen mooie villa’s. Echter die behoefte is er niet.  

3. Stelt de gemeente die grond beschikbaar of wordt het pachtgrond?  
Er zijn afspraken gemaakt tussen gemeenten en corporaties. De corporaties zijn blij 

want zij kunnen niks bouwen op het moment en nu kunnen ze dus iets nieuws 

proberen. 

4. Als je de achterliggende financiële wereld aanpakt, kunnen jongeren ook bouwen. De 

gemeente heeft ook belang bij de verkoop van gronden. Het bouwen is niet duur, 

echter de bouwgronden zijn duur. De voorbereidende kosten jagen de kosten 

omhoog. Het is niet onmogelijk dat jongeren in betaalbare woningen gaan wonen, 

maar de achterliggende keten moeten beleid veranderen.  

5. Jongeren willen geen huizen meer kopen maar gebruiken. Dit soort verhalen moeten 

gebundeld worden. Ervaringen moeten gedeeld worden. Dit was dus ook de reden dat 

de VKK dit onderwerp op de agenda heeft gezet.  

6. In de echte kleine kernen (1.500 inwoners) is een woningbouwcorporatie 

terughoudend om daarin te investeren. Willy Donkers erkent deze opmerking. Hij 

merkt dit in Elsendorp (1.100 inwoners) ook. Wellicht is het een nieuw onderwerp 

voor de VKK om dit verder uit te werken.  

7. De omgevingswet en de veranderingen daarin, zou dat als handvatten kunnen bieden 

voor bewonersorganisaties om daar wat kleine huisjes in te realiseren? 
Wij denken dit zeker. Als je het organiseert als dorp.  

8. Coörporatie Biezenmortel heeft deze zomer al een keer de vraag gesteld aan de 

VKKNB aangaande woningbouw. Willy moet dit nog in meer bredere zin oppakken. Er 

zijn meer dorpen die met deze vraag worstelen. Van Merrienboer heeft gezegd te 

willen helpen bij woningbouw.   

INHOUDELIJK DEEL 2:   

Presentatie ‘DNA van Wouw’ door Wim Groffen en Wil Mensch. De presentatie is 

terug te vinden op de site van de VKKNB (www.vkknoordbrabant.nl)   

Wouw, gemeente Roosendaal, ligt in het westen van West-Brabant aan de rand van de 

Brabantse Wal. Wouw heeft 4.605 inwoners op 285 km² zandgrond, ingesloten door 

laaggelegen moerasgronden en erg vruchtbare lemige zandgronden in het dal van de 

Smalle Beek. Het is goed boeren op de Wouwse bodem. Het dorp heeft een goede 

welstand, zich o.a. uitend in de bijnaam “papboeren” voor de Wouwenaren. Langs de 

beek werd in de 13e eeuw een waterburcht gebouwd die enkele eeuwen in gebruik is 

geweest als buitenverblijf voor de markiezen van Bergen op Zoom. Er is momenteel veel 

https://www.vkknoordbrabant.nl/documenten/Ledenvergaderingen
http://www.vkknoordbrabant.nl/
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archeologisch onderzoek gaande, zodat het kasteel in de toekomst nog een belangrijke 

rol gaat spelen.  

 

In 1997 ging “het rijke Wouw” bij de bestuurlijke herindeling op in de gemeente 

Roosendaal. Wouw werkt er hard aan om de identiteit van het dorp te bewaken.    

In 2016  is er in Roosendeel een interactieve informatieavond gehouden over de 

voorziene wijziging van de omgevingswet. Vervolgens werd dit op verzoek ook in 

Wouwse Plantage  gedaan omdat de situatie in de dorpen slecht vergelijkbaar is met die 

van de stad. 

Hoe zien de inwoners de toekomst van Wouw? Belangstellenden bij de 

omgevingswetsessies vonden elkaar bij deze bijeenkomsten. Er werd een DNA-groep 

geboren, die meteen werk maakte van de zich wijzigende kijk op burger- en 

overheidsparticipatie, waarbij de regie vooral bij de initiatiefnemers kwam te liggen. Na 

het inroepen van de steun van een begeleidingsbureau werd in een document bepaald 

waartoe de inspanningen moesten leiden en op welke wijze in welke volgorde het 

einddoel bereikt zou worden. Als voorwaardelijk in het proces werden benoemd 

ecologische duurzaamheid (passend binnen de draagkracht van het natuurlijke 

systeem), economische rentabiliteit (houdbaarheid voor de langere termijn) en sociaal 

culturele leefbaarheid (hoge kwaliteit woon- en leefklimaat en voldoende 

voorzieningen).  

Halverwege 2017 werd er een initiatievenavond gehouden. Deze werden door een zestal 

particuliere en verenigingsgebonden initiatiefnemers aan elkaar en aan het aanwezige 

gemeentebestuur gepresenteerd. De wethouder stelde voor 'kom tot elkaar, ga in 

gesprek, haal de overlap eruit en kom met een goed integraal plan'. Er werd 

een enquête voorgesteld om de meningen van de inwoners te peilen. Wouw zou zelf de 

regie voeren en de gemeente zou ondersteuning bieden. Enquête en bewonersinspraak 

zouden moeten leiden tot een ruimtelijke visiekaart en een leefbaarheidsagenda.   

Na de verwerking van de ingevulde enquêtes vonden keukentafelgesprekken plaats, 

waarbij vooral plaatselijke en regionale organisaties gesprekspartners waren. Begin 

maart werden de uitkomsten van de enquêtes en de KTG gedeeld in een bijeenkomst 

met de bewoners in een drukbezochte dorpstafel. In april 2018 werd een tweede 

dorpstafel georganiseerd met als inzet de prioritering van de leefbaarheidsagenda.   

In juni 2018 werd er een brochure uitgegeven. Deze flyer is huis aan huis bezorgd in het 

dorp en ook overhandigd aan het college van burgemeester en wethouders.   

De flyer werd aan het eind van de ALV uitgedeeld aan de aanwezigen. De digitale versie 

van de flyer kunt u vinden op de website van de VKKNB (www.vkknoordbrabant.nl)   

 
Vragen/reacties/opmerkingen: 

Willy Donkers: De eigen regie was erg opvallend in deze presentatie. Dit is een enorme 

kanteling.  

Dorpsraad Biezenmortel: de gemeente leek het aan de mensen over te laten, maar 

trekken zich nu een beetje terug. Heeft iemand tips voor Biezenmortel waar ze 

financiering los kunnen krijgen? Wim van Lith: In april 2019 komt er een nieuw 

collegeprogramma. Kies de juiste termen uit dat bestuursprogramma en ga daarmee 

naar de provincie.  

Gemeente Bergeijk heeft in de lente van dit jaar de burgemeester van Veere uitgenodigd 

om te vertellen hoe ze in Zeeland (m.n Walcheren) de DNA-onderzoeken gebruikten om 

de kern, de verschillen en de eigenheid van de kernen in beeld te brengen. Niet om daar 

bewonersparticipatie mee aan de gang te krijgen, maar om het toerisme te bevorderen. 

Dit DNA gaat gebruikt worden om toeristen te interesseren voor de gemeente Bergeijk.  

Bert van Kesteren: In 2021 hebben we een omgevingswet. Deze omgevingswet is de 

drager voor het omdenken/het anders doen. Burgerparticipatie en overheidsparticipatie 

onderdeel is van die nieuwe wetgeving. Dit betekent een andere manier van doen en 

http://www.vkknoordbrabant.nl/
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denken op het gemeentehuis, bij de politiek. Eérst de inwoners aan zet. De regie van 

onderop.  

Evert van Schoonhoven: Wil je het een kans van slagen geven, dan moet je een 

proactieve houding aannemen.  

Annie van Genugten merkt op dat bij de provincie trainees die aan het werk zijn om bijv. 

in Biezenmortel in te zetten. Deze trainees hebben vooral die andere houding, 

meedenken, ondersteuning. Via welk kanaal je bij de provincie bij zo'n trainee terecht 

komt zal de VKKNB uitzoeken.  

Willy dankt Wim Groffen en Wil Mensch voor hun goede presentatie en sluit de ALV af 

met een dank aan alle aanwezigen.  

 

 

 

 

 


