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Rimburg tonen hun

Op r5 april lieten de dorpsraden van

Houthem, ltteren en Rimburg zien waarom
hun dorpen met recht'Topdorpen'
kunnen worden genoemd. Beleidsmakers
en andere professionals uit het hete land

waren naar Zuid-Limburg afgereisd om

ervaringen op te doen en kennis te deten
over onderwerpen als bevolkingskrimp,
zelfsturing en leefbaarheid. De avond van

te voren had een deel van hun al overnacht
in een leegstaand appartement in een van

de krlmpwilken in Heerlen.
Gemeente Vatkenburg aan de GeuI toonde
zich's ochtends een goed gastheer door de
gasten na hun lange reis naar het zuiden
welkom te heten met koffie en vlaai.

Joop Verhulst uit ltteren, Raymond Lodewick
uit Houthem en Lenie Haarbosch uit
Rimburg lieten de gasten daarna zien hoe

hun dorpen veerkracht tonen in tijden van
grote veranderingen. Door zelf de regie te
nemen hebben ze nieuwe kansen ontdekt
voor het leefbaar houden van hun dorp.
ln Rimburg (gemeente Landgraaf)
richtten bewoners een dorpsraad op

toen de basisschool dreigde te sluiten.
De school is inmiddels dicht, maar de

dorpsraad is nog altijd actief met initiatie-
ven voor nieuwe ontmoetingsplekken in

het dorp. Het'Bakkes' is het meest recente
staattf e actief burgerschap.
ln ltteren (gemeente Maastricht) heeft
de dorpsraad de afgelopen jaren geinves-

teerd in gesprekken met en tussen bewo-
ners. Vanuit hun filosofie over zetfsturing
is er pas sprake van een probleem, als
bewoners er zetf iets aan willen doen.
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Houthem, Itteren en
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Dit vraagt een andere rol van dorpsraad
2 en gemeente.

ln Houthem (gemeente Valkenburg aan
de Geut) kwam op uitnodigingvan de
dorpsraad een Vereniging van de Toekomst
tot stand. Verschillende verenigingen
uit het dorp denken samen na over de
toekomst, niet a[[een van hun eigen
vereniging, maar van de dorpsgemeen-
schap als gehee[.
De Werkplaats Topdorpen in Zuid-Limburg
werd georganiseerd doorVKKL en het
landetijke Netwerk Plattetand ats tweede
in een serie van drie bileenkomsten rond
het onderwerp krimp en leefbaarheid.
Eerder was er aI een bijeenkomst in

Noord-Groningen en op 15 juni werd
hiervoor een bezoek gebracht aan enkele
dorpen in Zeeland.

Aanleiding voor deze serie van bezoeken
was de lancering van de term ïopdorpen
door toenmalig minister Verburg van het
ministerie van LNV ats tegenhanger van
de zogenaamde krachtwijken. Zij onder-
streepte met die term het belang van het
zelfoplossend vermogen van dorpen, en de
kracht van regionale netwerken. Dat kan
op verschillende manieren. Of le als
burgers samenwerkt om in eigen beheer
zorg te organiseren, energie op te wekken
of een dorpshuis op te zetten en te
runnen; topdorpen zijn dorpen waar
bewoners de handen ineen slaan om zetf
aan sociale leefbaarheid te werken.

Binnenkort zutlen de resultaten van de
bileenkomst (in verslagvorm) en een
beeldreportage te downloaden zi.in via
www.vkkl.nl. Meer informatie over de drie
dorpen en hun projecten is ook op te
vragen bij het secretariaat van de VKKL
via vkkl@synthese.nt of telefonisch
via o7739785o3.

Na de provincie Limburg financiert ook
het Oraniefonds de oprichting van het
Steunpunt Gemeenschapsaccommodaties
Limburg. Het Oranjefonds heeft de VKKL een
bijdrage toegekend van € zo.ooo,- voor het
eerste jaar en op basis van de resultaten
van het eerste jaar is het fonds bereid een-
zetfde bedrag voor het tweede projectjaar
beschikbaar te stelten. Mede dankzif deze
steun kan de VKKL daadwerketijk van start
gaan met de ondersteuning en de orga-
nisatie van ongeveer z5o dorpshuizen en

Door Lenie Haarbosch-Toussaint

Geen paskl aar antwoord
voor Rimburgs probleem

De dorpsraad van Rimburg had vrijdag een
groep professionals en beteidsmakers van
krimp en leefbaarheid op bezoek in het
kader van de tweede Werkplaats Topdorpen
in Uitvoering. De Werkptaats Topdorpen
is een initiatief van het tandelijke Netwerk
Platteland en de Vereniging Klein Kernen
Limburg (VKKL). Onder'topdorpen' worden
dorpen verstaan die op een positieve
manier omgaan met de gevolgen van
bevolkingskrimp en zelf aan het werk gaan

om de leefbaarheid in stand te houden.
De gasten kregen, tegelijk met een royate
lunch, de nodige staaltjes van Rimburgse
zelfwerkzaamheid voorgeschoteld, met als
meest recente het Gemeenschapshuis d'r
Eck en de dorpsontmoetingsplaats met het
bakhuis. Beide locaties werden na de lunch
bezocht en bewonderd.

Het was niet atteen een kwestie van mee-
lopen en de kunst afkijken: de gasten wer-
den geacht ook mee te denken over een
plaatselijk probleem. Het echte probleem
van Rimburg is dat het dorp in de ogen van
marktpartijen te ktein is om er lonend te
investeren in de reatisatie van een aantal
voorzieningen. Toch witten de dorpsraad en

de Stichting Gemeenschapshuis Rimburg
graag wat kleinschalige voorzieningen in D?

Eck vestigen zoats de peuterspeelzaal, een
dag(deel)besteding voor ouderen en een
wi.iksteunpunt Zorg. Het gemeenschapshuis
votdoet echter niet aan de voor dergetijke
voorzieningen gestelde eisen. Bijkomend
probleem is dat d? Eck, als particulier
Rimburgs bezit, niet de officiëte status
van gemeenschapshuis heeft en dus niet
zomaar kan rekenen op subsidies.

De vraag van de dorpsraad: "Hoe reatiseren
we kteinschalige voorzieningen die toch
een behoorliike geldinvestering kosten
en hoe passen we die in binnen de beschik-
bare ruimte?" was er één waarop ook de

experts niet een-twee-drie het antwoord
wisten. Ze hadden wé[ een aantal adviezen,
zoals: "Onderzoek terdege wat de
dorps-gemeenschap echt nodig heeft,
maak samen een soort businessplan,
kijk wat je alvast op eigen krachten kunt
realiseren en ga dan verder zoeken."

Steunpunt Gemeenschapsaccommodaties

buurthuizen die door vrijwitligers bestuurd
en beheerd worden.

Dorpshuizen en buurthuizen spil
van gemeenschappen
Gemeenschapshuizen vervullen een
spilfunctie voor de verenigingen en het
vrijwitligerswerk op het terrein van cultuur,
recreatie, welzijn en zorg. Tatrilke nieuwe
activiteiten en projecten worden in gemeen-
schapshuizen ondergebracht om ze daarmee
dichter bij de bewoners te brengen. Er komt

daardoor ook steeds meer bif kilken om een
gemeenschapshuis goed te runnen. Nieuwe
activiteiten, nieuwe wet- en regelgeving
en de samenwerking met gemeente en
instanties, vragen om meer ondersteuning,
en daarom is het goed dat er een
provinciaaI Steunpunt komt.

Gemeenschapsaccommodaties
aparte activiteit van VKKL
De VKKL gaat het Steunpunt Gemeen-
schapshuizen apart organiseren onder de


