
We hebben 10 dorpen bij het spelen van het Kleine

Kernen Spel begeleid. Zij wilden nadenken over hun

rol. Nu en in de toekomst.  

In het spel worden 16 voorbeelden uit de praktijk

van dorpen voorgelegd. Deelnemers reflecteren

over de rol die ze daarbij zouden willen spelen. Denk

bijvoorbeeld aan de ontwikkelingen rondom de kerk

en school,  hoe is de infrastructuur in het dorp

geregeld, zijn er woningen voor jong en oud etc.

Ook komt aan de orde hoe andere dorpsorganisaties

in dit geval zouden handelen.  Veel dorpen die we

geleiden met het spel zijn nu bezig met het maken

van een Dorps Ambitie Plan. 

Woningbouw

Accommodaties

Werkzaamheden dorpsbelang

Kerkelijk vastgoed 

Regionale Energie Strategie

Samen sporten

Omgevingswet

THEMA's in 2019 

Dorpenschouw in Beckum en Bornerbroek

Nieuwjaarssymposium met thema burgerparticipatie

Verkiezingsdebat

Kleine kernen spelen

Studiedag woningstichting Tubbergen

Cursus sociale hygiene voor 20 deelnemers

Lancering Online Community samenvoorelkaar.nl 

Steeds meer online in contact met onze achterban 

Kern met Pit

activiteiten in 2019

Jaarverslag 2019
Overkoepelende organisatie van plaatselijke

belangenorganisaties en dorpshuisbesturen

Spil van een actief relatienetwerk voor een leefbaar platteland

Organisator van bijeenkomsten voor interactieve kennisdeling

Partner en inspirator bij leefbaarheidsprojecten

De OVKK voerde in opdracht van de provincie een onderzoek

uit onder starters op de woningmarkt in de kernen van

Overijssel. Er werden gesprekken gevoerd met jongeren die

voor het eerst op zichzelf willen gaan wonen. Conclusies
Starters hebben weinig kennis over het kopen of huren van

een huis en de mogelijkheden in hun kern. Ze willen graag in

hun eigen omgeving blijven wonen en hebben geen behoefte

aan een groot eerste huis. 
De huidige stand van de woningmarkt met dure woningen en

strenge hypotheekeisen, maakt het voor starters niet

makkelijk. De starters in de kernen zijn op de hoogte van

mogelijke oplossingen, zoals bijvoorbeeld het ombouwen van

een oude boerderij of school naar meerdere woningen. Als

laatste zien starters dat het niet alleen hun eigen woningvraag

naar kleine woningen in de eigen kern is waar een oplossing

voor moet komen. Ook het woningvraagstuk voor ouderen

vraagt om een oplossing. Op verzoek van Woningstichting

Tubbergen heeft de OVKK de uitkomsten van het onderzoek

gepresenteerd aan de Raad van Toezicht van deze organisatie. 

Woonbehoeftenonderzoek

Beckum

Bornerbroek

Zenderen 

Oudleusen

EIKELHOF

 Witharen

Lemele

Nieuwleusen

Ankum

Delden

Balkbrug

Luttenberg

Sint Isidorushoeve

Lonneker

Diepenheim

MANDERVEEN
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IJHORST

WANNEPERVEEN

De dorpen die we in 2019
hebben geholpen

In twee dorpen ondersteund bij realiseren van dorpshuis

In drie dorpen ondersteund bij omgevingsvisie

Onderzoek naar starters en ouderen op de woningmarkt

Ondersteuning projectgroep Huiskamer Manderveen       

Ondersteuning bij het ontwikkelen van dorpsvisies

Ondersteuning bij herontwikkelen van een school

Op drie plekken geholpen bij het opstellen 

projecten in 2019

        van een dorpsbrede accommodatievisie

#nieuwjaarsbijeenkomst #verkiezingsdebat

#kleinekernenspel #accommodatievisie

#cursussocialehygiëne #onlinecommunity

#samenvoorelkaar  #dorpsambitieplan

#samenwerken #dorpenschouw

#meerincontact #kernmetpit

Dit is de OVKK

Afscheid

Voorzitter Roy de Witte, hij werd

gedeputeerde bij de provincie Overijssel.

Hij heeft onder andere Leefbaar Platteland

in zijn portefeuille

 

Welkom   

Voorzitter Ilse Duursma, wethouder in

gemeente Dinkelland

Bestuurslid  Bert Krale, oud-wethouder van

gemeente Staphorst

ons bestuur

Het bestuur in 2019

Ben Eshuis (penningmeester), Jaap Alberda van Ekenstein

(secretaris), Jan Bartels en Willemien Schoneveld. 

Vanaf november aangevuld met Ilse Duursma en Bert Krale 

Medewerkers

Kor Pollema (Bureauconsulent)

Kim Verweij (Communicatieadviseur)

Gemeenschapsgebouwen zoals het clubhuis van de

sportvereniging, het buurthuis en de kerk, zijn

belangrijk voor de leefbaarheid van een dorp. Door

krimp van de dorpen is het een flinke klus om de

exploitatie van deze voorzieningen rond te krijgen.

Ook in Beckum. 

Toen het kerkbestuur aangaf de exploitatie van het

Proggiehoes, het dorpshuis voor het dorp, niet

langer voor haar rekening te willen nemen, moest er

actie ondernomen worden. Tom Jannink van de

OVKK werd gevraagd om te laten zien op welke

manier een dorp om kan gaan met de uitdagingen

die het runnen en in stand houden van
gemeenschapsgebouwen met zich mee brengen.Samen met het dorp wordt nu gewerkt aan een plan

voor de toekomst. 
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De hoogtepunten van 

2019 in #

kleine 
kernen

 spel

Beckum maakt Visie

https://ovkk.nl/diensten/kleinekernenspel-1
https://ovkk.nl/actueel/diepenheim-werkt-aan-een-leefbaar-dorp-met-dorpsambitieplan
https://ovkk.nl/actueel/ovkk-bezoekt-krachtige-kernen-bornerbroek
https://ovkk.nl/actueel/nieuwjaarsbijeenkomst2019
https://tubbergen.nieuws.nl/politiek/20190125/nergens-zit-meer-kracht-dan-in-de-kleine-kernen/
https://ovkk.nl/diensten/kleinekernenspel
https://ovkk.nl/actueel/socialehygiene
https://www.samenvoorelkaar.nl/nieuws/208-succesvolle-bijeenkomst-samen-krijg-je-het-voor-elkaar-in-heeten
https://www.samenvoorelkaar.nl/nieuws/208-succesvolle-bijeenkomst-samen-krijg-je-het-voor-elkaar-in-heeten
https://www.facebook.com/ovkk.nl
https://www.facebook.com/ovkk.nl
https://www.samenvoorelkaar.nl/nieuws/297-indrukwekkende-overijsselse-kern-met-pit-bijeenkomst
https://ovkk.nl/actueel/woonbehoeftenonderzoek-wijst-uit-informatie-starters-moet-beter
https://ovkk.nl/project/visie-beckum
https://ovkk.nl/actueel/ovkk-bezoekt-krachtige-kernen-bornerbroek
https://ovkk.nl/actueel/ovkk-samen-met-met-dorpen-en-kernen-aan-de-slag-voor-de-toekomst
https://ovkk.nl/actueel/ovkk-samen-met-met-dorpen-en-kernen-aan-de-slag-voor-de-toekomst
https://ovkk.nl/actueel/diepenheim-werkt-aan-een-leefbaar-dorp-met-dorpsambitieplan
https://anno.nu/kulturhus-manderveen/
https://soaselopvollekracht.nl/
https://anno.nu/dorpsproces-in-langeveen-wat-zijn-de-opties-voor-het-maatschappelijk-vastgoed/
https://ovkk.nl/actueel/woonbehoeftenonderzoek-wijst-uit-informatie-starters-moet-beter
https://ovkk.nl/actueel/woonbehoeftenonderzoek-wijst-uit-informatie-starters-moet-beter
https://anno.nu/kulturhus-manderveen/
https://anno.nu/kulturhus-manderveen/
https://ovkk.nl/actueel/diepenheim-werkt-aan-een-leefbaar-dorp-met-dorpsambitieplan
https://ovkk.nl/project/visie-beckum
mailto://info@ovkk.nl
http://www.ovkk.nl/

