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Samen werken
aan 

KRACHTIGE
KERNEN

G E L O O F  I N  E E N  B E T E R ,

L E E F B A A R  O V E R I J S S E L

M E T  E E N  V I T A A L

P L A T T E L A N D

Krachtige kernen

Wij geloven in een beter, leefbaar Overijssel met een

vitaal platteland waar de inwoners zelf de

verantwoordelijkheid nemen voor de leefbaarheid van

hun dorp. De OVKK zet zich ervoor in om initiatiefnemers

zodanig bij te staan, dat ze serieus werk kunnen maken

van hun plannen. De OVKK heeft hiervoor drie

speerpunten opgesteld:

 

In de komende jaren willen we nauwer betrokken zijn bij

de activiteiten van onze leden. We worden beter

zichtbaar en benaderbaar en gaan ons inzetten op het

onderhouden van contacten; via de sociale media, maar

zeker ook door middel van persoonlijke ontmoeting in de

dorpen. Op die manier willen we erachter komen wat er

precies speelt in de kleine kernen en waar behoefte aan

is.

We voorzien een grote opgave in het op gang helpen en

houden van het vrijwilligerswerk in de kleine kernen. De

OVKK biedt hulp door ondersteuning te bieden vanuit het

oogpunt van de bewoners. We beschikken over een

uitgebreid netwerk, waarin mensen en organisaties

vanuit hun eigen ervaring kunnen vertellen hoe zij

bepaalde zaken hebben aangepakt.

We willen de bestuurlijke contacten verder aanhalen,

zodat we beter in beeld komen en duidelijk kunnen

maken waar onze achterban behoefte aan heeft. Zowel

richting provincie als gemeenten willen we ons ervoor

inzetten dat dorpen meer invloed krijgen op het

overheidsbeleid. We presenteren ons daarbij als een

onafhankelijke pleitbezorger voor de leefbaarheid en

spreekbuis van dorpsbelangenorganisaties, dorpshuizen

en initiatiefnemers.

1. Versterken van de vereniging

 

2. Ondersteuning in de kleine kernen

3. Opkomen voor de leefbaarheid
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oog voor
ontwikkelingen
die dorpen 

B E Z I G H O U D E N

WONINGBOUW
Door de crisis van de afgelopen jaren stagneerde

de woningbouw in de kleine kernen, terwijl de

behoefte steeds groter is geworden. Willen we het

platteland leefbaar houden, voorzieningen in

stand houden en dorpen toekomstig

bestaansrecht geven, dan moeten we ervoor

zorgen dat de jongeren zich kunnen vestigen in de

dorpen. Wanneer we deze slag missen ontstaat er

een leegloop van verenigingen, voorzieningen en

bijgevolg een tekort aan vrijwilligers voor het

bestuurlijk kader. Bekijk vooral de mogelijkheden

voor inbreiding.

1

Het wegvallen van voorzieningen, de scheefgroei in de bevolkingsopbouw, onvoldoende

starterswoningen en de toenemende verstedelijking zijn onderwerpen die de dorpen dagelijks

bezighouden. We hebben onze achterban geraadpleegd over hun bevindingen. Op basis hiervan

zijn de volgende ontwikkelingen in beeld gekomen, waarop we ons de komende jaren willen

toeleggen:

VERSTEDELIJKING
Kleine kernen worden soms de dupe van grote

infrastructurele projecten. Bij de planvorming

wordt hun stem weliswaar gehoord, maar

jarenlange procedures frustreren de

burgerbetrokkenheid terwijl de overlast toeneemt.

Flankerende en compenserende maatregelen zijn

nodig om de leefbaarheid van de kleine kernen op

peil te houden. Dit vraagt om een sterke

burgerparticipatie. Dorpen kunnen dit vaak niet

alleen af en zijn geholpen met langdurige en

gerichte procesbegeleiding.
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VRIJWILLIGERSWERK
Dorpsbelangenorganisaties en dorpshuisbesturen

hebben moeite met het op peil houden van hun

gelederen. Tegelijkertijd wordt er steeds meer van

hen verwacht. Gemeenten en provincie stimuleren

dat dorpsbewoners zelf met initiatieven komen.

Ook staan er grootschalige duurzaamheids-

projecten op het programma. Te midden van deze

ontwikkelingen functioneren dorpsbelangen-

organisaties en dorpshuizen als verbindende

schakels tussen de verschillende partijen en

projecten. Dit schept nieuwe verantwoordelijk-

heden waarvoor zich steeds minder vrijwilligers

aandienen.
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DORPSHUIS
Dorpshuizen vormen het hart van de

dorpsgemeenschap. Zowel als ontmoetingspunt

als in de maatschappelijke dienstverlening

vervullen ze een belangrijke rol. Er komen steeds

nieuwe activiteiten bij en de taak van dorpshuizen,

multifunctionele accommodaties en kulturhusen

is veelzijdiger dan ooit. Vrijwilligersbesturen

behoefte aan deskundig advies bij de opzet en

exploitatie van eigentijdse accommodaties.

4
VOORZIENINGEN

Winkels, horecagelegenheden en bedrijven zijn

belangrijk voor de leefbaarheid van het dorp. Ze

functioneren als lokale ontmoetingsplek, als

sponsor voor maatschappelijke initiatieven en

vormen een bron van levendigheid. Culturele

evenementen dragen eveneens bij aan de

levendigheid in het dorp en versterken de

dorpsidentiteit. Het dorp oefent zo

aantrekkingskracht uit op jonge gezinnen om zich

er te vestigen.
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Slotverklaring

KRIMP
Eenzaamheid zou wel eens het grootste

maatschappelijke probleem kunnen worden in de

kleine kernen. Het aantal senioren neemt toe

terwijl de voorzieningen geconcentreerd worden

in de grotere kernen. Natuurlijke ontmoetingen in

de openbare ruimte worden steeds zeldzamer.

Sociale media en ict kunnen het gebrek aan

persoonlijk contact maar gedeeltelijk

compenseren. We moeten bedenken welke

voorzieningen nodig zijn om een dorp

aantrekkelijk te houden voor senioren en anderen

die niet aan het arbeidsproces deelnemen.
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SCHOOL
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Maar hoe

behoud je de jeugd voor het dorp? De basis is dat

kinderen veilig en beschermd kunnen opgroeien,

met voldoende mogelijkheden voor ontwikkeling

door middel van spelen en leren. Een optimale

voorziening is de brede school waar zoveel

mogelijk organisaties en functies samenwerken

rond de ontwikkeling van jonge kinderen.

7
LANDBOUW

 Het aantal boerenbedrijven neemt sterk af. De

bedrijven die blijven krijgen een belangrijke rol in

de lokale duurzame energieopwekking. Als de

inwoners van het dorp energie afnemen van de

boer en ook meehelpen investeren in de bouw en

de aanleg van energievoorzieningen, ontstaat er

een verbinding tussen boer en dorpeling op basis

van wederzijdse afhankelijkheid. Dit wordt nog

versterkt door kleinschalige distributie van

duurzaam geproduceerde streekproducten.
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KERK

Steeds meer kerken verliezen hun oorspronkelijke

functie. In de dorpen neemt het kerkgebouw een

prominente plek in, vanwege de monumentale

status waaraan het dorp zijn identiteit ontleent,

maar ook omdat het vanouds de locatie is waar

mensen bijeenkomen. Velen willen zich inzetten

om het kerkgebouw voor de dorpsgemeenschap

te behouden; bijvoorbeeld door te proberen er

meerdere functies aan te verbinden. Dit ligt

gevoelig en het vergt tact en expertise om de

gesprekken op gang te krijgen.
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GEZONDHEID
Met de toenemende vergrijzing is het belangrijk

dat er voldoende aanbod is aan breedtesport.

Bewegen is gezond en om te bereiken dat mensen

dat gaan doen is het noodzakelijk, dat er in en

rond de kleine kernen een fijnmazig net van

moderne sport- en wandelvoorzieningen

voorhanden is.
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De OVKK is een vereniging met leden. In die

hoedanigheid maken we deel uit van een

beweging van mensen, die iets voor hun dorp

willen betekenen. De OVKK behartigt de

leefbaarheid van de kleine kernen door de

ambities en energie van haar leden zichtbaar te

maken en te faciliteren.


