JAARVERSLAG

Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen
INLEIDING
Voor de OVKK was 2017 een veelbewogen
jaar. Op 20 juni legde Ruud de Jong de
voorzittershamer neer. De zoektocht naar
een opvolger was niet eenvoudig. Met
Roy de Witte kunnen we op de komende
ledenvergadering gelukkig een goede en
veelbelovende kandidaat aandragen.
Op het financiële vlak heeft zich eveneens
een belangrijke verandering voorgedaan.
De provincie heeft onze subsidie afhankelijk
gesteld van onze deelname aan ASK
Overijssel: een samenwerkingsverband van
vier provinciale organisaties. Deelname
hieraan betekent voor de OVKK een
uitdaging om zich ten opzichte van de
andere drie als een onmisbare factor te
manifesteren. Dat kan, zolang we ons maar
bewijzen als een vereniging met een hechte
en actieve achterban.
Om dit waar te maken moeten we ons
innovatief, toegankelijk en zichtbaar
opstellen richting achterban. Ofwel:
anticiperen op nieuwe ontwikkelingen, de
banden met de leden aanhalen en onze
activiteiten afstemmen op hun behoefte,
zodat de OVKK zich op en top profileert
als een organisatie die zich toelegt op het
stimuleren en ondersteunen van haar leden
bij hun plannen voor de leefbaarheid.

Het nieuwe jaar verlangt een nieuwe manier
van werken: voor en door de kleine kernen
met als inzet een levendig en kwalitatief
hoogwaardig relatienetwerk. Bestuur en
personeel moeten laten zien wie we zijn,
waar we voor staan en wat we doen. Ter
versterking van zijn gelederen zoekt het
bestuur dan ook mensen die vertrouwd
zijn met de belevingswereld van de kleine
kernen en goed kunnen communiceren.
Nu het steeds meer op de dorpen
zelf aankomt is het belangrijk dat hun
activiteiten voor de leefbaarheid voldoende
erkenning krijgen van de overheid. Met de
verkiezingen in het vooruitzicht beijveren
we ons ervoor dat de kleine kernen
hun plek krijgen op de beleidsagenda
van provincie en gemeenten. In een
tijd van terugtredende overheid blijven
we opkomen voor het belang van de
leefbaarheid van de kleine kernen.
Jaap Alberda van Ekenstein, secretaris.
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ADVIES EN ONDERSTEUNING
Het ondersteunen en adviseren
van de leden blijft een van de
belangrijkste pijlers onder het werk
van de OVKK. In 2017 heeft de OKK
uiteenlopende vragen vanuit de
dorpen in behandeling genomen.
De meeste vragen kwamen binnen
via e-mail en collega-organisaties, in
wat mindere mate via de telefoon.

Ook werd veelvuldig via
twitter, facebook en linked-in
gecommuniceerd. De advisering en
ondersteuning vonden doorgaans
plaats op locatie tijdens gesprekken
van persoon tot persoon. Daarnaast
vond advisering plaats op ons
secretariaat in Vilsteren.

De vragen hadden veelal betrekking
op de verbouw of doorstart van
een dorpshuis, ondersteuning bij
fondsenwerving, informatie over
wet- en regelgeving, exploitatie
van dorpshuizen, het opzetten van
een dorpsvisie en het helpen bij
verduurzaming. Een greep uit de
vragen:

Vraag

Dorp

Actie

Aanbevelingsbrief bij subsidieaanvraag verbouw dorpshuis
Aanpassen statuten ANBI-status MFA Lierderholthuis
Advies SportparkPlus
Advies subsidies duurzaamheid
Begeleiding nieuwe bestuurlijke opzet PB Bergentheim
Behoud pinautomaat Zenderen
Belangenbehartiging woningbouw Provincie Overijssel
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
Breder gebruik kerkgebouw
Duurzame verlichting sporthal
Exploitatie wijkcentrum Norden Hazenbosch
Faciliteren adviesproces reductie straatbrievenbussen
Actualisatie dorpsplan Zenderen
Informatie over het opstarten van een dorpssuper
Jurylid voor de Overijssselse Vrijwilligersprijs
Mopgelijkheden opstellen dorpsplan irt N18
Nieuwe locatie en bedrijfsopzet gezinshuis Knuzz
Nieuwe MFA De Lutte
Ondersteuning actiecomite Hoog Over(ijssel)
Ondersteuning CPO Bentelo
Ondersteuning dialoog kerk en PB
Opstellen toekomstvisie
OVKK-presentatie aan het Dorpenplatform Kampen
Sociale functie in commerciele accommodatie
Subsidie jeu de boules baan
Subsidie voor update Parochiehuis Vilsteren
Subsidieadvies verbouw dorpshuis
Subsidiemogelijkheden aanbouw Doopsgezinde Kerk
Subsidiemogelijkheden multifunctionele school
Subsidiemogelijkheden nieuw buurtgebouw
Subsidiemogelijkheden verbouw zaal Kulturhus Irene
Subsidieoregling Samen voor Elkaar
Subsidieregeling Samen voor Elkaar
Subsidieregeling Samen voor Elkaar
Subsidieregeling Samen voor Elkaar
Subsidieregeling Samen voor Elkaar
Subsidieregeling Samen voor Elkaar
Subsidieregeling Samen voor Elkaar
Subsidieregeling Samen voor elkaar
Subsidieregeling Samen voor elkaar
Toekomstvisie dorpshuis De Huve
Toekomstvisie maatschappelijk vastgoed
Verlenging onderhoudscontracten dorpsommetje Wesepe
Verplaatsing van de straatbrievenbus
Visie maatschappelijk vastgoed

Witharen
Lierderholthuis
Delden
Bentelo
Bergentheim
Zenderen
Tilligte
Giethoorn
Beuningen
Bornerbroek
Norden
Overijssel
Zenderen
Rossum
Zwolle
Usselo
Goor
De Lutte
Dalfsen
Bentelo
Bornerbroek
Hertme
Wilsum
Hertme
Langeveen
Vilsteren
Witharen
Blokzijl
Bentelo
Espelo
Notter
Glane
Aadorp
Bentelo
Bentelo
Boskamp
St. Isidorushoeve
Zenderen
Den Nul
Zalk
Tubbergen
Bornerbroek
Wesepe
Elshof
Eesveen

Brief geschreven
Informatie gegeven
Advies subsidies en fondsen
Subsidieadvies gegeven
Bezoek op locatie en mondeling advies.
Eerste advies per telefoon
Nieuwsbrief en contacten met de provincie
Advies gegeven
Presentatie en advies gegeven
Advies per mail
Ondersteuning nieuw bestuur en beheer
Mailing met informatie en enquetetool
Begeleiding hereiking dorpsplan Zenderen
Informatie op locatie en per e-mail
Deelnemen aan activiteiten van het jurypanel
Mopgelijkheden opstellen dorpsplan irt N18
Ondersteuning gezinshuis KNUZZ
Ondersteuning opzet MFA De Lutte
Informatie nieuwsbrief met link naar petitie
Ondersteuning bij pilot 14 CPO woningen
Bespreking gepland, adviezen meegegeven
Procesgebeleiding bij visievorming
Presentatie OVKK-activitieten
Adviesgesprek en vervolg traject
Advies regeling Samen voor elkaar
Bezoek op locatie en advies
Subsidieaanvraag bijgesteld
Mondelinge informatie verstrekt.
Informatie subsidiemogelijkheden
Adviesgesprek
Op locatie Informatie verstrekt
Hulp bij de subsidieaanvraag
Informatie hulp geboden bij subsidieaanvraag
Hulp bij subsidieaanvraag
Hulp bij subsidieaanvraag
Informatie gegeven
Hulp bij subsidieaanvraag
Hulp bij subsidieaanvraag
Informatie verstrekt over de regeling
Informatie per mail
Adviezen gegeven
Advies gegeven
Adviesgesprek en bemiddeling met GBD
PostNL gevraagd om verplaatsing
Ondersteuning bij visievorming

Vraag

Dorp

Actie

Visie maatschappelijk vastgoed
Visie voor dorpshuis
Vraag om contactpersonen windmoleninitiatieven
Vraag om spreker overhandiging Dorpsvernieuwingsprijs
Vraagstuk visievorming Maatschappelijk Vastgoed Wesepe

Manderveen
Aadorp
Kloosterhaar
Hoonhorst
Wesepe

Ondersteuning visievorming
Adviesgesprek
Informatie per mail
Toespraak gehouden
Advisering en ondersteuning

COMMUNICATIE
Een belangrijke taak van de OVKK
is om kennis en ervaringen van
dorpen op te halen en te publiceren,
zodat anderen er wat van kunnen
opsteken. Hiervoor dienen de
website en de nieuwsbrief Kernpunt.
De nieuwsbrief wordt via de mail
rondgestuurd aan onze leden en
relaties en gepubliceerd op onze
website. De OVKK is tevens actief
op Twitter, Facebook en LinkedIn.

Handige links:
www.ovkk.nl
Twitter

Facebook

PROVINCIAAL NETWERK
Bestuursleden en medewerker van
de OVKK zijn regelmatig te vinden
op symposia en expertmeetings.
De OVKK neemt zodoende kennis
van actuele ontwikkelingen en
activiteiten ten aanzien van de
leefbaarheid. Via nieuwsbrief,
themabijeenkomsten en persoonlijke
contacten houdt de OVKK haar
achterban hiervan de hoogte.
Via haar leden is de OVKK
tot in de haarvaten van de
plattelandssamenleving aanwezig.
We bezoeken zoveel mogelijk de
jaarvergaderingen van de
plaatselijke belangen.

Voorts houdt de OVKK haar
bestuursvergaderingen in het
dorpshuis van telkens een andere
kleine kern.
Met de Overijsselse gemeenten
heeft de OVKK vooral contact
via het tweejaarlijkse overleg
voor kerncontactambtenaren.
Uitgenodigd worden gemeentelijke
ambtenaren die zich bezig
houden met de kleine kernen,
vertegenwoordigers van
maatschappelijke organisaties en
de provincie. Een terugkerend thema
is de burgerparticipatie en

de communicatie tussen gemeente
en dorpsraden.
Met de provincie onderhoudt de
OVKK een subsidierelatie. Provincie
en OVKK zijn daarmee partners,
hetgeen voor ons de deur opent om
in het provinciale beleid de belangen
van de leefbaarheid van de kleine
kernen mede vorm te geven.
De relatie met de provinciale
maatschappelijke organisaties
bestaat met name uit onze deelname
aan gemeenschappelijke projecten.

Het basisnetwerk van de OVKK:

Leden Plaatselijke
belangenorganisaties
Dorpshuisbesturen
Initiatiefgroepen

Sponsors Waterschappen
Woningcorporaties
Dorpstroom

Overheid Provincie Overijssel
Gemeenten

Partners ASK Arcon
Sportservice Overijssel
Stimuland

Collega-organisaties

Landelijk
Overig

Het Oversticht
Landschap Overijssel
Natuur en Milieu Overijssel
Landelijke Vereniging voor
Kleine Kernen (LVKK)
Koninklijke Nederlandsche
Heidemaatschappeijk (KNHM)
Regionaal Overleg
Consumentenbelangen
Openbaar Vervoer (ROCOV)
Trendbureau Overijssel

LANDELIJK NETWERK
LVKK
De Landelijke Vereniging
voor Kleine Kernen is een
samenwerkingsverband van alle
provinciale verenigingen voor
kleine kernen en dorpshuizen. Zij
ondersteunt via haar leden, met
expertise op maat, ruim 4000
dorps- en dorpshuisorganisaties
in Nederland en vele lokale
burgerinitiatieven.
De OVKK heeft zitting in het
algemeen bestuur van de LVKK
en draagt thema’s aan voor
het jaarlijkse activiteitenplan.
Daarnaast verleent de OVKK
haar medewerking bij activiteiten
van de LVKK. In 2017 zijn dat
met name:

DORPSVERNIEUWINGSPRIJS
Om het jaar organiseert
de Landelijke Vereniging
voor Kleine Kernen de
Dorpsvernieuwingsprijs. In elke
provincie worden dan actieve,
innovatieve dorpen uitgenodigd
om aan de wedstrijd mee te
doen. In 2017 traden maar
liefst acht Overijsselse dorpen
in het strijdperk, echter wist
geen van hen tot de finale door
te dringen. Winnaar was het
Drentse Witteveen. In 2015
werd Hoonhorst tot winnaar
uitgeroepen en een jaar later
werd het dorp tweede tijdens de
Europese Dorpsvernieuwingsprijs.
PLATTELANDSPARLEMENT
Op 17 juni heeft het Nationaal
PlattelandsParlement
plaatsgevonden. Dit is een
tweejaarlijks festival waar actieve
dorpsbewoners, plaatselijke
belangenorganisaties,
dorpshuisbesturen, politici
en Kamerleden met elkaar in
gesprek gaan. Een greep uit de
workshops: exploitatie

dorpshuizen, statushouders,
woonruimte jongeren, openbaar
vervoer, de voedselcoöperatie,
de rol van de dorpsraad. Het
PlattelandsParlement werd
gehouden in het Gelderse
dorp Hengelo.
COÖRDINATORENOVERLEG
De LVKK organiseert vier keer
per jaar een bijeenkomst
voor de medewerkers van de
provinciale afdelingen. Op deze
bijeenkomsten passeren actuele
ontwikkelingen in de provincies
de revue en wordt aandacht
besteed aan een centraal thema.
In 2017 kwamen de volgende
thema’s aan de orde:
- Samenwerking met de KNHM
De KNHM steunt bewonersinitiatieven en kent naast een
landelijk bureau met inhoudelijk
medewerkers, provinciale
afdelingen die initiatieven
ondersteunen. Besproken wordt
hoe in alle provincies een goede
samenwerking op touw gezet
kan worden.

- De toekomst van de
provinciale verenigingen
Binnen veel provinciale afdelingen
van kleine kernen leeft in meer
of mindere mate de vraag hoe in
te spelen op veranderingen in de
maatschappij. Groepen burgers
nemen initiatieven, los van de
dorpsraad of plaatselijk belang.
Onderzocht wordt wat voor gevolgen dat met zich meebrengt
voor de ondersteuningsbehoefte
van initiatiefnemers en daarmee
de functie van de provinciale
organisaties.
- Onderzoek naar de functie
van dorpsraden
Wat zijn de maatschappelijke
veranderingen die we onder ogen
dienen te zien bij het nadenken
over de toekomst; kunnen we
nieuwe handelingsperspectieven
voor onze leden ontdekken?
Het coördinatorenoverleg
heeft thema’s aangeleverd voor
een onderzoek dat door de
Universiteit Utrecht zal worden
uitgevoerd. In het onderzoek
wordt onderzocht welke
invloed de maatschappelijke
veranderingen rond burgerparticipatie hebben op de
functies van dorpsraden.

- Bewonersinitiatief en
democratie
De overheid stimuleert bewoners
om zelf met initiatieven te
komen voor de leefbaarheid
van hun dorp of wijk. Hoe breed
is het draagvlak van dergelijke
initiatieven? Bediscussieerd
wordt in hoeverre hiermee recht
gedaan wordt aan de democratie
en hoe je die kunt versterken
door de betrokkenheid van
dorpsbewoners te vergroten.

Handige links:
LVKK

Dorpsvernieuwingsprijs
PlattelandsParlement

PLATFORM
DORPSHUIZEN.NL
Vier keer per jaar neemt de
OVKK deel aan de bijeenkomsten
van het landelijk platform
Dorpshuizen.nl. Tijdens deze
bijeenkomsten wordt informatie
uitgewisseld over actuele
ontwikkelingen ten aanzien
van onder andere wet- en
regelgeving, onderhoud en
beheer, gemeentelijk beleid,
exploitatie en programmering.
Ook worden projecten
opgepakt ter versterking van de
maatschappelijke meerwaarde
van dorpshuizen.
In dorpshuizen vinden sociaalculturele activiteiten plaats voor
en door de dorpsbewoners,
maar steeds vaker worden er
ook maatschappelijke diensten
aangeboden, zoals

een servicepunt voor senioren,
buitenschoolse opvang,
fysiotherapie en wat dies meer
zij. Als gevolg daarvan zien
dorpshuisbesturen zich gesteld
tegenover een steeds groter
wordend pakket van taken en
verantwoordelijkheden.
Een belangrijk instrument om
dorpshuisbesturen te helpen bij
hun activiteiten is de Vraagbaak.
Deze wordt jaarlijks bij toerbeurt
door een van de provinciale
steunpunten verzorgd en
geactualiseerd. In 2018 gebeurt
dat door de OVKK

Handige links:

Platform Dorpshuizen.nl
Vraagbaak

BURGERPARTICIPATIE
ASK Overijssel
De Alliantie Sociale
Kwaliteit Overijssel is een
samenwerkingsverband van
Arcon, Sportservice Overijssel,
Stimuland en de OVKK.
Gezamenlijk vertegenwoordigen
deze organisaties een
netwerk dat bestaat uit onder
andere plaatselijke belangen,
dorpshuizen, sportverenigingen,
zorg- en welzijnsorganisaties,
onderwijs- en kennisinstellingen
en lokale initiatiefgroepen. Het is
de bedoeling dat ASK Overijssel
uitgroeit tot het middelpunt
van een open netwerk voor alle
doeners en denkers die hun dorp
of wijk socialer en leefbaarder
willen maken. Via ASK Overijssel
worden ervaringen gedeeld,
de juiste personen en ideeën
met elkaar verbonden en wordt
hulp geboden bij het vinden van
financiering.
De organisatie is opgebouwd uit
drie niveaus:
• een Helpdesk (0900-1401)
waar initiatiefnemers terecht
kunnen voor advies en
ondersteuning
• een Netwerk waar expertise
en initiatieven elkaar kunnen
vinden
• Kennispleinen voor het delen
van ervaringen
Iedereen die een goed idee heeft
voor zijn of haar dorp, maar nog
zoekt naar mogelijkheden om
dit te realiseren, kan voor advies
en ondersteuning terecht bij de
Helpdesk van ASK Overijssel,
telefoon 0900 -1401.
Informatie over het Netwerk en
de Kennispleinen is te vinden op
de website van ASK Overijssel:
www.askoverijssel.nl

Zelforganisatie kleine kernen
Een van de voornaamste
kenmerken van de
participatiesamenleving is
zelforganisatie: een proces dat
van onderaf vorm krijgt. Mensen
vinden elkaar in een gedeeld
belang en zetten zich in voor
de leefbaarheid van het dorp,
het organiseren van de zorg
voor ouderen of het opzetten
van een energiecoöperatie.
De functie en positie van de
Dorpsraden komen daarmee in
een ander licht te staan. Niet
alleen als vertegenwoordiger
van het dorp, maar ook op het
vlak van meedoen, kennisdeling
en communicatie wordt veel van
Dorpsraden gevraagd.
De OVKK wil bij haar leden
nagaan of ze dit allemaal wel
kunnen rooien. Ook willen
we bekijken op welke manier
de Dorpsraden optimaal
ondersteund kunnen worden. We
gaan dit doen door middel van
het project ‘Zelforganisatie kleine
kernen’.
Eind 2017 is het betreffende
projectvoorstel ingediend bij
de Provincie Overijssel voor een
subsidie.
Zorg in het dorp
De manier waarop ouderenzorg
is geregeld verandert in snel
tempo. Met de komst van
de WMO zijn de meeste
verzorgingshuizen van het
toneel verdwenen. Gemeenten
zijn voor een belangrijk deel
verantwoordelijk geworden
voor taken in de ouderenzorg.
In de toekomst worden zorg
en welzijn in kleine gebieden
vanuit woonzorgservicezones
georganiseerd.

We zien nu al dat mensen zelf
het voortouw nemen om in de
zorgbehoefte te voorzien. De
mantelzorg wordt geregeld door
de inzet van vrijwilligers en in
meerdere dorpen is zelfs een
zorgcoöperatie opgezet, waarmee
een combinatie van zorg en
wonen kan worden aangeboden.
Het project ‘Wie zorgt er
later voor jou’ heeft als doel
om nieuwe vormen van
samenwerking en ondersteuning
te ontwikkelen, zodat mensen
zelf de regie houden over hun
woonomstandigheden. Ze kunnen
dan zo lang als maar mogelijk is in
hun eigen vertrouwde omgeving
blijven wonen; ook als de
zorgbehoefte toeneemt.
Half oktober vond de eerste
innovatietafel plaats. Aan tafel
zaten vertegenwoordigers van
de deelnemende gemeenten:
Hardenberg, Ommen,
Losser, Zwartewaterland
en Hof van Twente. Maar
ook burgerinitiatieven,
zorgverzekeraars, onderwijs
(Saxion) en leden van
het projectteam waren
aanwezig. Centraal stond de
maatschappelijke meerwaarde én
de meetbaarheid van informele
zorg en netwerken.
In het project, dat door de
provincie wordt gesubsidieerd,
werkt de OVKK samen met de
KNHM en Stimuland.

Mobiliteit
Voor de kleine kernen zijn
bereikbaarheid en de mogelijkheid
om je te verplaatsen belangrijke
verworvenheden. Veel mensen
beschikken over een auto, anderen
zijn aangewezen op het openbaar
vervoer.
Door bezuinigingen is het fijnmazige
net van buslijnen niet meer
houdbaar. Op allerlei plaatsen
ontstaan bewonersinitiatieven voor
alternatief vervoer; variërend van
liftpaal tot deelauto. Vaak hebben
deze initiatieven een link met
duurzaamheid.
De OVKK en Natuur en Milieu
Overijssel (NMO) hebben op
aangeven van de Provincie de
mogelijkheden voor duurzame

mobiliteit verkend. Voorts zijn in het
project de eerste stappen gezet om
in twee gebieden – rond Heino en
Olst-Wijhe – duurzame mobiliteit tot
ontwikkeling te brengen.
Tips en aanbevelingen zijn
opgenomen in een projectverslag.
De meest werkbare vormen
van alternatief vervoer zijn
bijeengebracht in een Inspiratieboek.

Handige links:
Projectverslag
Inspiratieboek

Dorpscoöperaties
Tegenwoordig worden burgers
aangespoord om zoveel mogelijk via
onderlinge samenwerking gestalte
te geven aan de samenleving.
Coöperaties passen daar goed in.
Ze zijn bij uitstek geschikt om lokaal
uitdagingen aan te gaan op het
gebied van huisvesting, duurzame
energie en sociale voorzieningen.
Wanneer coöperaties opgezet zijn
voor en door burgers, kunnen ze
maatwerk leveren door direct in te
spelen op de behoeften van die
burgers.
In het project ‘Dorpscoöperaties
Overijssel’ wordt nagegaan hoe deze
organisatievorm zo breed mogelijk
ingezet kan worden. Ook wordt
aan enkele dorpen ondersteuning
verleend.

DUURZAAMHEID
Kennisportal
De kennisportal Netwerk Duurzame
Dorpen is een ontmoetingsplek
van, voor en door dorpen die met
duurzaamheid aan de slag zijn of dat
willen doen. Het netwerk draagt bij
aan de lokale duurzame samenleving
door te werken aan ontmoeting,
delen van kennis en inspireren van
lokale initiatieven.
Inmiddels heeft het netwerk een
landelijke uitstraling met negen
provinciale steunpunten en zelfs een
steunpunt in Vlaanderen. De OVKK
beheert het Overijsselse steunpunt
met 30 aangesloten initiatieven.
Duurzame energie
De OVKK heeft zitting in een
driemaandelijks overleg van het
provinciale programma Nieuwe
Energie Overijssel (NEO). Naast
de OVKK nemen Natuur en Milieu
Overijssel, Stimuland, Buurkracht,
de Provincie Overijssel en de
initiatievenmakelaars van IM@
Overijssel aan het overleg deel.

Een onderwerp van gesprek is onder
andere een motie van Provinciale
Staten teneinde organisaties van
plaatselijk belang, coöperaties
en andere collectieven zo goed
mogelijk te informeren en te
faciliteren bij hun activiteiten voor
duurzame energie.
Voorts zijn er leerkringen in de
maak om te bekijken hoe er
samengewerkt zou kunnen worden
tussen bewonersinitiatieven en
het bedrijfsleven; bijvoorbeeld
tussen een energiecoöperatie van
bewoners en een leverancier van
zonnepanelen.
De reeds bestaande energieinitiatieven lokale initiatiefgroepen
in Overijssel worden in kaart
gebracht en de verzamelde kennis
en ervaringen bijeengebracht in een
kennisbank.

Handige links:

Netwerk Duurzame Dorpen

Kennisbank duurzame energie

OPENBAAR VERVOER

De OVKK neemt deel aan het
bestuur van de Overijsselse
ROCOV’s. Het Regionaal Overleg
Consumentenbelangen Openbaar
Vervoer behartigt de belangen van
de reizigers in het openbaar vervoer.
In Overijssel zijn twee regionale
organisaties actief: ROCOV West
Overijssel en ROCOV Twente.
In het jaar 2000 werd de Wet
personenvervoer 2000 aangenomen. Elke regio met een eigen
vervoersconcessie kent sindsdien
een eigen ROCOV. Op grond
van de Wet personenvervoer
2000 heeft het ROCOV recht op
informatie en advies, ten opzichte
van het provinciaal bestuur en
de vervoerders. Binnen ROCOV
werken vertegenwoordigers van
gehandicapten, ouderen, de
vereniging Rover en de OVKK
samen om het openbaar vervoer
te verbeteren.

Een belangrijke speler in het
openbaar vervoer is de Provincie
Overijssel. Treinen, streek- en
stadsbussen en buurtbussen rijden
in opdracht van de provincie.
Daarnaast werkt de provincie aan
ideeën voor nieuwe vormen van
openbaar vervoer van en naar
dorpen en buurtschappen. De
ideeën zijn samengevat in de paper
We stoppen met openbaar vervoer.
Handige links:

www.rocovtwente.nl

Platform Kerkendorp.nl
In de Overijsselse kleine kernen
loopt het kerkbezoek terug. Voor
de dorpskerken wordt het steeds
lastiger om in functie te blijven. Veel
van deze gebouwen zouden met
een aangepaste functie weer een
toekomst kunnen krijgen.
Samen met het Katholiek Centrum
voor Welzijnsbevordering Overijssel
(KCWO) en het Protestants
Maatschappelijk Activeringswerk
Overijssel (ProMo) maakt de OVKK
deel uit van Platform Kerkendorp.nl.
Het platform inventariseert waar zich
problemen voordoen, organiseert
conferenties en biedt advies en
ondersteuning aan kerkbesturen.
Daarnaast behartigt het platform
het belang van de dorpskerken bij
gemeenten, de provincie en de
landelijke kerkorganisaties.
Een tot twee keer per jaar geeft
Platform Kerkendorp.nl een
nieuwsbrief uit. De redactie en
verspreiding wordt verzorgd door
de OVKK.
Handige links:

TOT SLOT

www.kerkendorp.nl

De OVKK is een vereniging met meer
dan honderd leden uit de kleine kernen
en is aangesloten bij de Landelijke
Vereniging voor Kleine Kernen.
Op 31 december 2017 werd 		
het bestuur gevormd door de
volgende personen :
Jaap Alberda van Ekenstein
Gerard Derkman
Tom Jannink
Vincent Jansen
Jan van Sandwijk
Willemien Schoneveld
De OVKK heeft een medewerker in de
functie van consulent in loondienst op
basis van 0,66 Fte.
Contactgegevens
Adres:		

Vilsterseweg 11, 		

Telefoon:

0529-478194

Website:

www.ovkk.nl

		7734 PD Vilsteren
E-mail:		

www.rocovoverijssel.nl
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