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samenwerken aan een
(BE)LEEFBAAR PLATTELAND

EEN NIEUWE RICHTING
De OVKK heeft in 2020 de focus verlegd. Van een organisatie die
burgerinitiatieven helpt bij de projectuitvoering naar
belangenbehartiger van mensen en organisaties die zich inzetten voor
de leefbaarheid op het platteland. “Juist weer terug naar de basis: we
verbinden mensen, organisaties en initiatieven en we vragen aandacht
voor de leefbaarheid bij beleidsmakers”, vertelt voorzitter Ilse
Duursma.

LOKALE KRACHT
Het programma Leefbaar Platteland van de provincie Overijssel zorgde
voor een versnelling. “Wij zagen als OVKK een mooie rol voor ons
weggelegd. We zijn een neutrale partij met een krachtig en fijnmazig
netwerk in de dorpen en kernen van Overijssel. Tel daar onze
contacten met veel maatschappelijke organisaties bij op. Dat stelt ons
in staat lokale initiatieven de weg te wijzen, zich zichtbaarder te
maken en om oplossingsrichtingen en uitdagingen te agenderen bij
overheden en maatschappelijke organisaties. Dat is waar we als OVKK
goed in zijn.”

"De OVKK is een belangrijke spil in het Overijsselse
plattelandsnetwerk. Als provincie zijn we trots op
al die lokale kracht. Het platteland is meer dan
ooit in beweging, dus slim samenwerken en bewust
positie kiezen voor de toekomst met een stevige
en heldere visie is belangrijk. De OVKK kan die
lokale kracht vooruithelpen”

Gedeputeerde Roy de Witte, provincie Overijssel
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NIEUWE ACTIVITEITEN
Bij een nieuwe koers horen ook nieuwe activiteiten. Samen met de
provincie Overijssel gaat OVKK de karakteristieken van de dorpen en
gebieden in kaart brengen. Het ledenbestand wordt uitgebreid. Naast
accommodatiebesturen en Plaatselijke Belangen worden ook
gemeenten en participatieraden in het sociaal domein van harte
uitgenodigd deel te nemen aan het OVKK-netwerk. Het versterken van
netwerken op het platteland wordt zichtbaar op het online platform
Samen Voor Elkaar

WEGWIJZER
De OVKK heeft een groot netwerk waar iedereen die aan de slag gaat
met leefbaarheid zijn voordeel mee kan doen. Dorpsbelangenorganisaties, accommodatiebesturen en burgerinitiatieven met
plannen of vragen vinden in de OVKK een partner die ze op het juiste
spoor zet. Daarnaast zorgt de OVKK dat thema’s die in veel dorpen en
kernen spelen, worden besproken en op de agenda komen bij
beleidsmakers. Denk aan de sluiting van kerken of het gebrek aan
woningen in de dorpen. “Ons netwerk zit in de haarvaten van de
Overijsselse samenleving. We staan dicht bij de praktijk. Met een
helicopterview zien we wat er in de provincie gebeurt op het gebied
van leefbaarheid. Waar lopen initiatiefnemers tegen aan? Welke
vragen hebben mensen? Welke maatschappelijke thema’s spelen er?
Dat brengt de OVKK onder de aandacht”, aldus Ilse Duursma.

DE MENSEN VAN DE OVKK
Ilse Duurmsa, voorzitter (Denekamp)
Ben Eshuis, penningmeester (Hengevelde)
Jaap Alberda, secretaris (Staphorst)
Willemien Schoneveld, lid (Markelo)
Bert Krale, lid (Staphorst)
Jan Bartels, lid (Bornerbroek) gestopt juli 2020
Nieuwe bestuursleden per 3 december 2020
Bert van der Moolen, lid (Vilsteren)
Rob Swennenhuis, lid (De Lutte)
Medewerkers
Kor Pollema, bureauconsulent
Kim Verweij, communicatieadviseur
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PROJECTEN EN ACTIVITEITEN
Ondanks de lockdowns en maatregelen door corona heeft de OVKK samen met
verschillende partners in 2020 meerdere activiteiten en projecten uitgevoerd.
Daarnaast hebben we de kracht van online bijeenkomsten ontdekt. Onze achterban
vindt het zeer waardevol dat ze over verschillende onderwerpen bijgepraat kunnen
worden, zonder te hoeven reizen. De komende jaren zullen we naast fysieke
bijeenkomsten ook online bijeenkomsten blijven organiseren.

ACTIVITEITEN



HULP AAN ONTMOETINGSCENTRA
De OVKK kreeg aan het begin van de coronacrisis opdracht van de
provincie Overijssel om, samen met experts op het gebied van
maatschappelijk vastgoed, in kaart te brengen wat de impact van
corona is op ontmoetingscentra en welke hulp gewenst is.
De Sociale Hypotheek en de mogelijkheid om op kosten van de
provincie Overijssel een vitaliteitsscan uit te kunnen voeren zijn
twee mooie resultaten. Ook verzorgden we webinars en deelden
we steeds alle informatie rondom de nieuwe maateregelen. Bijna
alle accommodaties wisten dat de OVKK hen kon helpen aan de
meest recente informatie.
Onze website is veel bezocht, de lijst van nieuwsbriefabonnees
nam toe en we kregen regelmatig telefoon van leden en nietleden met vragen. Ook ambtenaren van de Overijsselse
gemeenten gebruikten ons als vraagbaak.

PLATFORM SAMEN VOOR ELKAAR
In 2020 is het platform Samen Voor Elkaar doorontwikkeld. Het wordt
steeds meer een online ontmoetingsplek waar initiatiefnemers met
elkaar kennis uitwisselen, vragen stellen en informatie vinden.
Neem eens een kijkje op www.samenvoorelkaar.nl.
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ACTIVITEITEN

SLUITING VAN KERKEN
Er gebeurt op dit moment veel rond kerkelijk vastgoed. De kerken zijn
beeldbepalende gebouwen in onze dorpen en kernen. Door
teruglopend kerkbezoek, oplopende onderhoudskosten en minder
vrijwilligers wordt het voor kerkbesturen steeds lastiger om de
exploitatie rond te krijgen. Aan de andere kant is de kerk hoe dan ook
een baken in het dorp dat ontmoeting mogelijk maakt en mensen
verbindt. Vaak is iedereen het erover eens dat de kerk als
ontmoetingsplek behouden moet worden. Maar hoe pak je dat aan?
Wie is er aan zet? Welke stappen zet je? Is er ondersteuning in de vorm
van geld en kennis? De OVKK organiseerde in december een webinar
dat door meer dan 100 belangstellenden werd gevolgd.



MOBIELE BEREIKBAARHEID



Op verzoek van het Plaatselijk Belang in Vilsteren hebben we
onze leden gevraagd naar ervaringen met mobiele
bereikbaarheid. Vele reacties kregen we terug. We stuurden een
brief naar de vast Kamercommissie die hierover gaat en alle
Overijsselse Tweede Kamerleden kregen een brief. Er is aandacht
gevraagd voor het onderwerp bij staatssecretaris Mona Keizer. Dit
was een mooi voorbeeld van wat we in samenwerking met en
tussen onze leden kunnen realiseren.

VERBETEREN NETWERK
Het bestuur en medewerkers van de OVKK hebben vele contacten met
organisaties die eveneens werken aan leefbaarheid en actief zijn op
het gebied van plattelandsontwikkeling. Denk hierbij aan LSA
(Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners), LVKK, ROCOV
(Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer),
Stimuland, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en andere provinciale en
landelijke organisaties. Met de nieuwe werkwijze voor ogen hebben we
zo goed als dat kon in tijd van corona ons netwerk onderhouden en
verschillende netwerkbijeenkomsten bezocht.
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PROJECTEN

HISLOA IN HEETEN
In Heeten hebben we het project Hisloa begeleid. Hisloa is een
woonproject voor kinderen met autisme en niet aangeboren
hersenletsel. We hebben geholpen met het in kaart brengen van
de behoefte en op basis daarvan een projectplan opgesteld. We
zijn voortvarend aan de slag gegaan. Er ligt een doorrekening van
de kosten en ook de contouren van het zorgplan zijn inmiddels
geschetst. We waren op het punt om te bekijken hoe de
financiering voor het project geregeld kon worden, toen door
corona en het overlijden van de initiatiefnemer alles, stil kwam te
liggen. Inmiddels heeft de werkgroep aangegeven dat zij een
herinventarisatie van de behoefte willen maken. Op basis van
deze herinventarisatie worden de documenten geactualiseerd.
Het is de bedoeling om het project daarna weer op te pakken.
Op welke termijn dit gaat gebeuren is momenteel nog niet
duidelijk.

KLEINE KERNEN SPELEN
In Lonneker hebben we met vertegenwoordigers van Plaatselijk
Belang het Kleine Kernenspel gespeeld. Het was een echt
coronaspel, waarin we als begeleiders van het spel de
dobbelsteen hebben gegooid en de kaarten hebben voorgelezen.
De deelnemers zaten er op afstand omheen. Desondanks was het
een goede avond met verhelderende gesprekken.
In Lonneker spelen veel verschillende uitdagingen. Er was al een
overaanbod aan maatschappelijk vastgoed en nu komt ook de
kerk daar nog bij. Daarnaast kwam naar voren dat het dorp graag
wil nadenken over een toekomstvisie voor het dorp. Ook het
contact met jongeren kan en moet beter. Na afloop van het spel is
de afspraak gemaakt om samen aan de slag te gaan met een
toekomstvisie voor Lonneker waarin ook het maatschappelijk
vastgoed een prominente rol krijgt.
Door corona kon het kleinekernenspel niet vaker gespeeld
worden. Als de maatregelen het toelaten zullen we het spel
opnieuw onder de aandacht brengen van onze leden.
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PROJECTEN

VITALITEITSSCAN BECKUM
In Beckum hebben we ingezet op het bij elkaar brengen van
verenigingen en dorpsraad, want er zijn teveel gebouwen. De
besturen zien dat ook en willen samen werken aan een plan.
Tijdens een aantal gesprekken met de besturen hebben we de
huidige exploitaties in kaart gebracht en de wensen voor de
toekomst opgehaald. De besturen hebben allen een visie op een
gezamenlijke toekomst. Een mooie gemene deler. De
vervolgstappen zijn het in kaart brengen van verschillende
mogelijke scenario’s samen met het dorp. Daar wordt nu hard aan
gewerkt. Alles lijkt erop dat in Beckum een gezamenlijk visie gaat
leiden tot de bouw van een gezamenlijke accommodatie.



VITALITEITSSCAN DEVENTER
Meer activiteiten, meer deelnemers en zwarte cijfers. De schwung
zat er net weer een beetje in bij De Ark in Deventer, toen corona
roet in het eten gooide. De accommodatie met grote speeltuin in
een krachtwijk had het niet makkelijk gehad. Een klein bestuur,
met een voorzitter die ook beheerder is, en een niet veel groter
clubje vrijwilligers had het toch maar mooi weer op de rit. Toen
alles moest sluiten en inkomsten weg vielen was hulp meer dan
welkom. Uit de gesprekken met De Ark kwam een aantal
pijnpunten naar voren. Het bestuur moet breder, de afspraken
met de gemeente helder en de verbinding met de wijk sterker.
Aan de hand van het advies worden in Deventer nu de eerste
voorzichtige stappen gezet.

WANNEPERVEEN
Na een eerste inventarisatie naar de woonwensen van starters op
de woningmarkt, waarin ook de jeugd uit Wanneperveen werd
bevraagd, zou het doen van een pilot voor het realiseren van
woonruimte voor starters en ouderen de volgende stap zijn. Er is
een projectplan gemaakt, waarin het proces dat we zouden
doorlopen voor het realiseren van de pilot staat beschreven.
Door corona heeft de gemeente Steenwijkerland dit project
geparkeerd. We hebben goede hoop dat dit project, als de
coronacrisis voorbij is, opnieuw kan worden opgepakt.
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KENNIS DELEN
De OVKK heeft door haar contacten met haar achterban en
verschillende overheden en maatschappelijke organisaties veel
kennis over leefbaarheid en projecten in plattelands gebieden.
Deze kennis delen we actief. Dat doen we door het organiseren
van bijeenkomsten, door onze maandelijkse nieuwsbrief en ook
door onze leden de weg te wijzen. Richting een verstrekker van
subsidie, maar ook richting dorpen die met vergelijkbare
onderwerpen bezig zijn of een kundig adviseur. De OVKK wordt
steeds meer de spin in het web al het gaat om
leefbaarheidsvraagstukken op het Overijssels platteland.

VRIENDEN VAN DE OVKK
Naast contributie van haar leden en een bijdrage van de
gemeente en provincie ontvangt de OVKK ook een bijdrage van
een aantal vrienden. Dit zijn organisaties die de werkzaamheden
van onze vereniging een warm hart toe dragen en ons werk
ondersteunen met een jaarlijkse bijdrage. Dankzij dit soort
bijdragen kunnen we ons werk voor de leefbaarheid van het
Overijssels platteland blijven voortzetten.

LVKK
De LVKK is een samenwerkingsverband van alle provinciale
verenigingen voor kleine kernen en dorpshuizen. Samen met alle
provinciale verenigingen ondersteunen we ruim 4000 dorps- en
dorpshuisorganisaties in Nederland en vele lokale burgerinitiatieven met expertise op maat. Zo werken we samen met de LVKK
aan de website dorpshuizen.nl, hebben we een coördinatoren
overleg waarin we kennis delen en voeren we samen projecten
uit waar de LVKK samen met het ministerie van Binnenlandse
Zaken afspraken over maakt.
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OVKK
Samen werken aan een
(be)leefbaar platteland
www.ovkk.nl
info@ovkk.nl
06 57 44 87 53
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