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Voorwoord  

Ter ere van de eerste lustrum van de vereniging kleine kernen 
noord-brabant hebben we besloten dit boekje uit te geven, waar 
onze leden veel in zullen herkennen. Twaalf leden van de vereni-
ging komen aan het woord: dorpsraden of andere leefbaarheid-
groepen die in hun kleine kern de afgelopen vijf jaar hard ge-
werkt hebben om de leefbaarheid in stand te houden of te ver-
groten. Zij laten aan de hand van woord en beeld zien wat ze de 
afgelopen jaar hebben bereikt en wat hun eigen kern zo bij-
zonder of mooi maakt.  
De geïnterviewde leden komen uit alle delen van Brabant maar ze 
hebben één ding gemeen. Dat is de trots op hun kern en het besef 
dat, ondanks alle veranderingen op het platteland, de identiteit 
van hun kern niet verloren mag gaan. De vereniging bedankt hen 
voor hun medewerking en vertrouwen. 
 
Niet meer zoals het vijf jaar geleden was, dat is een duidelijke 
boodschap van alle geïnterviewden. Schaalvergroting, ingrepen in 
het landschap en maatschappelijke ontwikkelingen hebben het 
Brabantse platteland de afgelopen vijf jaar veranderd. Door de 
toegenomen mobiliteit is het gemak waarmee de meeste platte-
landers zich verplaatsen nog verder toegenomen en wordt de 
scheidslijn tussen dorp en stad maar heel klein. Bestaande voor-
zieningen doen er alles aan om het hoofd boven water te houden. 
Het dorp, zoals ooit bezongen door Wim Sonneveld, vinden we op 
de Brabantse landschappelijke kaart al lang niet meer terug. 
 
Is dat erg? Sommige dorpsbewoners vinden van wel en proberen 
krampachtig vast te houden aan wat ooit was. Tegelijkertijd ont-
staan er ook nieuwe initiatieven. Denk alleen maar aan de bouw 
van multifunctionele voorzieningen, het terughalen van de coöpe-
ratiegedachte, het vernieuwde aanbod van de bibliotheken, de 
bouw van starterswoningen en het ontwikkelen van zorgarrange-
menten.  
Wellicht is innovatie, gekoppeld aan creativiteit en doorzettings-
vermogen, wel het toverwoord voor de komende vijf jaar. 
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Doorzettingsvermogen? De kern van de dorpskracht wordt ge-
vormd door de dorpsbevolking. Zij zijn de vernieuwers, de 
sjouwers, de harde werkers die het belang van hun eigen kleine 
kern in hun hart en handen meedragen. Als je in dit boekje hun 
verhalen leest dan besef je eens te meer dat hun inzet gevoed 
wordt door idealisme en solidariteit. 
 
Vandaag de dag is het dorp populair. Een populariteit die tevens 
nogal wat vragen oproept. Wat doen we bijvoorbeeld met de 
instroom van nieuwe dorpelingen?  
Doordat veel gemeenten het stringente bouwbeleid loslaten 
groeien veel kleine kernen aanzienlijk. Een groei die een impact 
heeft op de dorpscultuur, maar tegelijkertijd kansen biedt voor 
een gezonde demografische opbouw.  
Op welke manier zorgen we dat alle dorpsbewoners mee kunnen 
doen, ook de mensen die minder mobiel zijn en meer onder-
steuning nodig hebben? Misschien is de belangrijkste vraag wel 
op welke wijze we het dorpse karakter van onze kleine kern 
weten te behouden. Niet door angstvallig vast te houden aan het 
oude, maar met een eigentijdse insteek en innovatiekracht. 
 
Dat lukt niet zonder de inzet van de dorpsraden en andere leef-
baarheidgroepen. Het is dan ook goed om te zien dat in Brabant 
vooral de laatste tijd veel nieuwe dorpsraden zijn opgericht.  
De vereniging kleine kernen zal er ook de komende vijf jaar voor 
hen zijn. Dat betekent dat we daar waar nodig ondersteuning 
bieden, zorgdragen voor informatie-uitwisseling, bemiddelen en 
de randvoorwaarden scheppen, maar vooral ook dat we een 
luisterend oor bieden.  
 
Namens het bestuur van de vereniging kleine kernen noord-
brabant wens ik u, dames en heren van de dorpsraden, veel succes 
en we willen u, mede namens de gehele Brabantse plattelands-
bevolking, bedanken voor uw inzet.  
 
 
Wim van Lith 
Voorzitter 
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Dorpsraad ‘De heerlijkheid Sterksel’ 

Gesprek met Cees de Busser, voorzitter, en Gertjan Meeuws, 
secretaris in Sterksel (gemeente Heeze-Leende) 
 
Leefbaarheid, levensloopbestendigheid en attractiviteit 
Over de dorpsraad 
 
‘De dorpsraad is, zoals dat vaker gaat, ontstaan tegen de achter-
rond van een concreet verhaal. In het geval van Sterksel was dat 
de sanering van de zinkassen in Sterksel en omgeving. In de 
periode 2000 - 003 is vanuit de Actie Bodembeheer De Kempen 
onderoek geweest naar de mate van vervuiling door zinkassen 
(sintels) in de Sterkselse wegen, erven en inritten. Deze sintels 
kwamen in de jaren 60 en 70 van de zinkfabrieken uit Budel en 
werden toen veelvuldig gebruikt voor verharding van wegen. Dit 
zonder dat men toen wist dat ze zwaar milieuvervuilend waren. 
Uit de discussies en activiteiten over het saneren van deze zin-
kassen is in 2002 achtereenvolgens de projectgroep ‘terksel 2015’ 
en vervolgens de stichting Dorpsraad de Heerlijkheid Sterksel ont-
staan.’  
‘De dorpsraad heeft als doel in Sterksel de leefbaarheid te ver-
sterken, de levensloopbestendigheid te vergroten en de attracti-
viteit te vergroten. We richten ons op projecten op het gebied van 
economische dragers, brede school, wonen en verenigingsleven en 
verkeers- en milieuveiligheid. De afgelopen tijd werkt de dorps-
raad hard aan de ontwikkeling van een integraal dorpsontwikke-
lingsplan. Daarnaast hebben we een website onder beheer die 
bewoners verbindt en hen informeert over de gang van zaken in 
hun dorp. Zie hiervoor: www.sterksel.nu.’  
 
 
Aandachtspunt nummer 1 
Het contact met de achterban 
 
‘Kijk, we hebben de dorpsraad bewust opgezet als een stichting 
met een groot bestuur. We hebben niet voor de verenigingsvorm 
gekozen. De stichting heeft momenteel zeventien bestuurders die 

DE KERN VAN BRABANT 9 



allemaal met beide voeten in de dorpsgemeenschap staan. We 
hebben een breed draagvlak. Absoluut.’ 
‘Formeel gezien is een stichting niet het paradepaardje van demo-
cratie, maar het is bij ons een werkvorm waarbij de eindverant-
woordelijken zelf sturen en ook het uiteindelijke werk verrichten. 
We zijn daarmee snel en beweeglijk. En in de praktijk functioneert 
onze dorpsraad met een stevig mandaat vanuit de bewoners van 
de kern.’  
‘Dat we het zo gek niet doen, illustreert het gegeven dat we bij de 
laatste vergadering over het kernplan een 100% positieve score 
haalden, gevraagd naar wat de aanwezigen vonden van het door 
ons geleverde werk. We werken hierbij met rode en groene 
kaarten. Bij de eindbeoordeling was het puur groen; iedereen van 
de aanwezigen stond achter ons. Maar je moet niet naast je 
schoenen gaan lopen. Het contact met de achterban blijft een val-
kuil en tegelijk aandachtspunt nummer 1.’ 
 
 
Als het maar aan het doel bijdraagt 
Over successen en zaken die moeizaam gaan 
 
‘In onze visie gaat het er niet om of iets succesvol wordt af-
gesloten of niet. Het kernpunt is dat we alle activiteiten afmeten 
aan de bijdrage die ze leveren aan de uiteindelijke hoofddoelstel-
lingen. Zelfs iets wat niet lukt, kan goed zijn als proces, als tussen-
stap of als onderdeel van een beweging; als je maar dichter bij het 
einddoel komt.’ 
‘Als we terugkijken zijn er natuurlijk wel zaken waar we een goed 
gevoel over hebben. We hebben mede de bouwstenen gelegd 
voor een winkel die nu in de vorm van een coöperatie actief is. We 
zijn de drijvende kracht achter een integraal dorpsontwikkelings-
plan en we zijn zeer actief in de ontwikkeling van een centrum-
plan waar een school, een dorpshuis, zorgvoorzieningen, een 
winkel en horeca bij elkaar komen. Sterksel heeft een duidelijk 
profiel gekregen bij de gemeente.’  
‘Het verhaal van de dorpswinkel is uniek. We zijn er in geslaagd 
om vanuit een nulsituatie waarin er geen winkel meer was, een 
bloeiende Spar dorpswinkel op te richten. De winkel heeft een 
ruim (vers-)aanbod en fungeert tevens als servicepunt voor de post 
en is tegelijk stomerij en drogisterij. Als juridische basis is hierbij 
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gekozen voor een coöperatie. Ruim 200 van de 450 gezinnen zijn 
er lid van. Naast een professionele bedrijfsleider beschikt de 
winkel over een team van veertig vrijwilligers. De winkel is op-
gezet met startkapitaal van de leden, geld uit het Combifonds van 
de provincie en een aanvullende lening van de Rabobank. Nu, een 
jaar na de opening is de omzet nog altijd boven de verwachting. 
Prachtig toch!’ 
‘Waar we niet voluit gescoord hebben, is het verhaal van de 
sanering van de zinkassen onder de openbare wegen. In de woon- 
en leefgebieden zijn ze weg, maar onder enkele openbare wegen 
was de financiering uiteindelijk niet toereikend om de sanering te 
organiseren.’ 
 
 

 
Een kernplan voor een vitaal en attractief dorp 

 
‘Op 28 juni jongstleden is de dorpsraad met de bevolking in 
gesprek gegaan over de toekomstmogelijkheden van de school 
en het centrumplan. We hebben de 250 aanwezigen drie 
scenario’s voorgelegd. Een overgrote meerderheid, 90%, heeft 
zich uitgesproken voor de variant waarbij een nieuwe brede 
school en ruimte voor zorgfuncties wordt gebouwd, waarbij het 
dorpshuis Valentijn blijft bestaan en waarbij het winkelpand 
wordt verfraaid. Tevens is ook voorzien in vernieuwing van café 
en zalencentrum Boszicht.’ 
‘Dit plan is het visitekaartje van de dorpsraad voor de toekomst. 
De afgelopen periode is daar samen met architecten en een 
ontwikkelingspartij hard aan gewerkt. Het is een uniek plan, met 
een behoorlijke financiële en inhoudelijke impact. Het plan 
draait om integratie van functies die nodig zijn om een vitaal en 
attractief dorp te krijgen en te houden.’ 

 
 
 
‘Een gezonde spanning kan resultaat opleveren’ 
Over de verhouding met de gemeente 
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‘De relatie met de gemeente is voor elke dorpsraad een belangrijk 
punt. Uiteindelijk zijn veel van de zaken die je wilt realiseren 
gemeentezaken’.  
‘Zowel de gemeente als wij kijken naar het belang van de burgers. 
Daarin vinden we elkaar. Maar waar een gemeente soms last kan 
hebben van politieke bewegingen, zijn wij naar aard en inhoud 
standvastiger. Je kunt onze relatie met de gemeente vergelijken 
met een batterij: we werken samen en door het spanningsverschil 
gaan er zaken lopen. Door het zeer ambitieuze kernplan is de 
spanning soms behoorlijk opgelopen. We hebben in de zomer van 
2005 afgesproken dat we meer aandacht schenken aan onderlinge 
communicatie en uitwisseling. We doen dit onder andere in een 
gezamenlijke werkgroep die een Integraal dorpsontwikkelings-
plan gaat opstellen. En eind dit jaar hopen we - dorpsraad en 
gemeente samen - een doorkijk voor het dorp naar 2020 te 
hebben’.   
‘Wat pikant is in Sterksel is, dat wij toendertijd bij dat 
zinkassenverhaal op verzoek van de gemeente zijn opgericht, 
maar dat diezelfde gemeente de afgelopen jaren niet of nauwe-
lijks heeft bijgedragen aan organisatiekosten van onze organi-
satie. Onlangs is de bijdrage helemaal op nul gezet. Tja, dan 
trekken wij maar weer eens zelf de beurs. Maar goed is dat 
natuurlijk niet.’    
 
 
‘Kennisuitwisseling en lobby is nodig’ 
Over de vereniging kleine kernen noord-brabant    
 
‘De vereniging kleine kernen noord-brabant heeft op belangrijke 
momenten input geleverd. Bij het ontstaan hebben we met de 
voorzitter van de vereniging uitgebreid gesproken over de voor- 
en nadelen van de diverse structuurvormen. Hun kennis en 
ervaring heeft ons op weg geholpen.’ 
‘De vereniging hamert er terecht op dat de aangesloten leden 
gezamenlijk pakweg 400.000 mensen tellen. Al die kernen bij 
elkaar is een factor van belang. Het is goed om je een deel van dat 
geheel te voelen. Wij proberen dat ook uit te dragen: wij zijn 
onderdeel van die bredere beweging.’ 
‘Voor de toekomst verdient het aanbeveling om ook verenigings-
pijlen te richten op burgemeesters en wethouders. Een lobby, 
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eventueel met ondersteuning vanuit de provincie, naar de 
besturen van gemeenten zou volgens ons een goede zaak zijn. 
Misschien kan zoiets in de vorm van een tweejaarlijks congres. 
Enige druk op bestuurders helpt om onze zaak te behartigen. In 
de afzonderlijke gemeentehuizen wordt immers bij veel onder-
werpen over ons beslist.’  
‘Onlangs gaf de Wetenschappelijke Raad van het Regeringsbeleid 
(de WRR) in een van zijn rapporten aan dat dorpsraden en vereni-
gingen van kleine kernen belangrijk zijn vanuit het oogpunt van 
interactief besturen. Als ergens de kloof tussen burger en bestuur 
gedicht kan worden is het daar. Dit soort standpunten is belang-
rijk voor ons …’    
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Dorpsraad ‘Nieuw-Vossemeer’ 

Gesprek met Jannie Jansen, voorzitter, en Juul Verhallen, 
secretaris, in Nieuw-Vossemeer (gemeente Steenbergen) 
 
 
Boosheid kan tot mooie dingen leiden 
De start … 
 
‘Dat we met een dorpsraad zijn begonnen heeft alles van doen 
met de gemeentelijke herindeling. Nieuw-Vossemeer werd onder-
deel van Steenbergen, met alle positieve en negatieve gevolgen 
van dien. Op enig moment, in oktober 1997, kwam vanuit het 
nieuwe gemeentebestuur het voorstel op tafel dat het oude 
gemeenschapshuis opnieuw gebruikt moest worden voor de basis-
school. Alle verenigingen die deze voorziening gebruikten 
moesten elders hun heil gaan zoeken. Maar goede alternatieven 
waren er niet. Daar zijn we dan ook goed boos om geworden! 
Was dat nu het goede dat de herindeling ons bracht? Actie was 
geboden!’ 
‘Mede op advies van het PON besloten we om een formele dorps-
raad op te richten. Met alles erop en eraan: stichtingspapieren, 
doelstelling en een bestuur. Al snel hadden we als initiatiefnemers 
tien bestuursleden om ons heen. Agendapunt nummer een was 
begrijpelijkerwijs het realiseren van een nieuw gemeenschapshuis. 
Nieuw-Vossemeer telt veel verenigingen en vrijwilligersclubs. En 
het merendeel van hen heeft een dak boven hun activiteiten 
nodig. Zonder deze activiteiten zou de leefbaarheid van het dorp 
sterk worden aangetast.’  
 
 
Een helpende hand van een nieuwe vriend 
Samenwerking met de woningcorporatie  
 
‘De gemeente had voor ons als aanbod het A.M. de Jonghuis. In 
dit gebouwtje werd de schrijver De Jong geëerd, maar al snel 
werd duidelijk dat het te klein en ongeschikt was. Op de gemeen-
telijke commissievergadering waarin het voorstel besproken werd, 
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hebben we dus vanuit een brede coalitie van verenigingen 
moeten aangeven dat dit niet de oplossing was. Er moest iets 
anders komen. De relatie met de gemeente werd er niet beter op. 
Maar ja, je staat nu eenmaal voor je zaak of niet.’ 
‘Op een bepaald moment lazen we in de krant dat de woning-
corporaties op het platteland gemiddeld genomen geld over-
hielden. Dat gold ook voor de stichting Regionaal Woningbezit uit 
Steenbergen die in ons dorp actief is (inmiddels Wonen West 
Brabant). Op de volgende bestuursvergadering sprong de vonk 
snel over: de directeur van de woningcorporatie moest maar eens 
een keer langskomen. Wellicht kon de woningcorporatie ons 
helpen. Een aantrekkelijk en leefbaar dorp was immers ook in hun 
belang.’ 
‘Na een periode van aftasten en praten vonden we elkaar. Er werd 
een stichtingsbestuur i.o. gevormd door mensen van de bejaar-
densoos en de dorpsraad. Midden in het dorp kwam door een 
reorganisatie van de Thuiszorg het oude Wit-Gele Kruisgebouw 
vrij. Met wat aanpassingen zou dit gebouw geschikt kunnen 
worden gemaakt. De woningcorporatie zou het gebouw casco 
opleveren en de het stichtingsbestuur zou de hele binnenkant 
voor zijn rekening moeten nemen. Na een drietal tekensessies met 
de architect werd er begonnen.’ 
‘De grote zoektocht naar geld kon toen beginnen. De gemeente 
had nog 71.000 euro op de plank liggen. Dit bedrag was 
vrijgekomen voor dit soort activiteiten na de verkoop van het 
oude gemeentehuis. Ook de provincie had middelen. Vanuit het 
Combifonds werd 50.000 euro beschikbaar gesteld. Vervolgens 
zijn vele sponsoracties gestart en fondsen aangeschreven. Uit-
eindelijk hebben we 171.000 euro bij elkaar gekregen voor de 
inrichting en aankleding van het gebouw. Een van onze duurste 
acties waren twee biljarttafels die in een put in de grond konden 
verdwijnen. Dit kostte een mooie som, maar dan kun je tenminste 
de hele zaal blijven gebruiken. Van dit systeem hebben we veel 
profijt van gehad. Alles bij elkaar hebben we nu een prachtige 
ruimte met professionele apparatuur.’ 
 
 
Eindelijk: de Vossenburcht open 
Onderdak voor 24 verenigingen 
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‘Op 5 april 2003 was het dan eindelijk zover. Het nieuwe gebouw 
de Vossenburcht werd geopend. Van begin af aan was het een 
groot succes. Er zitten nu 24 clubs in: de KBO Ouderenbond, de 
harmonie, het zangkoor, de wijkverenigingen, de buurtschappen, 
de Zonnebloem, de EHBO, de vereniging voor Koersballen, het 
consultatiebureau, sportverenigingen, de biljartvereniging. Het 
gebouw biedt ook ruimte aan enkele zorgtaken zoals bloed-
afname en een consultatiebureau voor kleuters.’ 
‘Voor de exploitatie van het gebouw krijgen we een subsidie van 
de gemeente. Daarnaast is er natuurlijk de huuropbrengst. We 
hanteren een tarief van 7,50 euro per dagdeel van drie uur. Alles 
bij elkaar kunnen we rondkomen.’ 
 
 
Er komt veel voorbij , ja 
Activiteiten van de dorpsraad 
 
‘De ontwikkeling van het gemeenschapshuis was een absolute 
prioriteit op onze actielijst. Maar we doen meer, veel meer. Om 
sturing te geven aan onze activiteiten en communicatie hebben 
we het Werkplan 2004/2005 vastgesteld. Het gaat hierbij om de 
volgende zaken: veiligheid (verlichting, rampenplan, integraal 
veiligheidsbeleid), zorg voor het dorp (collectieve voorzieningen, 
recreatie, wegen/straten, schoon dorp), de organisatie van thema-
avonden en het volgen van het raadswerk. De onderwerpen van 
de thema-avonden van de afgelopen jaren toont onze brede 
belangstelling: de wateroverlast (met een afgevaardigde van het 
Scheldekwartier), calamiteiten met brandweercommandant, de 
leefbaarheid in de kleine kernen (met vereniging kleine kernen 
noord-brabant), het verenigingsleven in Nieuw Vossemeer (met 
alle verenigingen en vertegenwoordigers uit de lokale politiek), 
plan de Kreek (met wethouders en ambtenaren) en wonen in  
2005 - 2015. Er komt veel voorbij, ja.’ 
‘Daarnaast hebben we een communicatieplan. Hierin staat hoe we 
de betrokkenheid met de burgers uit het dorp vorm willen geven 
en welke kanalen we hiervoor inzetten. Belangrijke dragers van 
de communicatie zijn het dorpsblaadje Dorpsbe ang en de 
website: www.foxlake.nl’ 

l

‘Een laatste actiepunt richting de gemeente is een subsidiebedrag 
per inwoner voor onze dorpsraad. We willen een eigen budget 
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waaruit we zaken kunnen bekostigen, zonder iedere keer te 
moeten overleggen.’ 
 
 
Verantwoord groeien en verjonging 
Uitdagingen voor de toekomst 
 
‘Wil onze gemeenschap overeind blijven dan moet Nieuw-
Vossemeer groeien. Nu staan er een dikke negenhonderd huizen 
voor pakweg 2400 inwoners. We hebben twee kerken, een huis-
artsenechtpaar, fysiotherapie, een verkooppunt Postbank bij de 
kantoorboekhandel, een supermarkt, een drogist, een kleding-
zaak, een katholieke school, een kapper, een benzinestation met 
fietsenzaak en enkele cafés. Maar voor je het weet zit de klad 
erin. Zo hebben we met de Rabobank moeten praten om in ieder 
geval bij de sluiting van het kantoortje een zogenoemde pinbox 
voor geldopname te krijgen.’  
 
 

 
Meer bewoners als draagvlak voor voorzieningen 

 
‘Zonder onze identiteit als plattelandsdorp op te geven kiezen we 
voor verantwoorde groei als strategie. Het instandhouden en uit-
bouwen van voorzieningen vereist een groter draagvlak. Er 
moeten meer inwoners komen. Op onze laatste bijeenkomst over 
wonen in 2015 was het merendeel van de tachtig aanwezigen 
vóór het behoud van de voorzieningen, ook als het dorp daarvoor 
krachtig moet doorgroeien. Dat is daarmee dus een van onze 
nieuwe actiepunten voor de toekomst.’ 
‘Daarnaast zetten we ons in voor de verjonging van de dorpsraad. 
Zonder jeugd geen toekomst. We gaan dan ook werken aan een 
dorpsontwikkelingsplan met daarin zeker startersprojecten op de 
woningmarkt.’ 

 
 
 
Raad en daad  
Relatie met de vereniging kleine kernen noord-brabant 
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‘De verenig kleine kernen is voor ons heel belangrijk geweest. 
Samen met het PON staan zij ons bij in ons werk. Of het nu gaat 
om de bibliotheekvoorziening, een advies over het consultatie-
bureau of het Combifonds: altijd kunnen we bij de vereniging 
terecht.‘ 
‘Om contact te houden bezoeken we de ledenvergaderingen en 
de tweejaarlijkse Dorpendag in het provinciehuis. Vaak een hele 
rit met zo’n grote provincie, maar dat moet dan maar. De meeste 
leden zitten aan de andere kant.’ 
‘De vereniging hoeft wat ons betreft niet te veranderen. Zolang 
ze met raad en daad klaar staan voor de leden, is het goed.’ 
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Vereniging ‘Moers Belang’ 

Gesprek met Cees van de Ven, lid van het verenigingsbestuur, in 
De Moer (gemeente Loon op Zand) 
 
 
Van Sinterklaas tot dorpsplan 
Vijftig jaar belangenbehartiging … 
 
‘De Vereniging Moers Belang heeft een rijke historie. Ze is op-
gericht in 1954. Afgelopen jaar is het 50-jarig bestaan uitgebreid 
gevierd met tal van activiteiten. De vereniging heeft een evene-
mentenkalender met daarop twaalf oude foto’s huisaanhuis 
bezorgd. Verder heeft ze een Open bedrijvendag georganiseerd, 
er is een Boerendag geweest, er is een boek uitgegeven over de 
50-jarige historie van De Moer, de Kruisboogvereniging is her-
opgericht en de vereniging heeft een politiek symposium 
georganiseerd. De Moer is klein met haar 531 mensen in 220 
huizen, maar onze daadkracht mag vernoemd worden. We zijn 
zeer actief.’  
‘Moers Belang in 1954 is ontstaan door de activiteiten van een 
raadslid dat hier woonde, samen met het hoofd van de openbare 
lagere school. Het is opgericht als ondersteuning van de fanfare; 
in die tijd was het organiseren van sociale activiteiten en activi-
teiten op het terrein van recreatie het belangrijkste. In de loop der 
jaren heeft de vereniging zich ontfermt over de St. Nicolaas-
viering, de carnavalsoptocht, het Oranjefeest, het Drie-
Koningenzingen en de jaarlijkse fietsdagtocht voor gezinnen. In 
de loop van de tijd zijn daaraan toegevoegd: het ondersteunen 
van de verenigingen, het behartigen van dorpsbelangen in de 
contacten met de gemeente en onderwerpen op het terrein van 
maatschappij en samenleving. Moers Belang richt zich op het ver-
sterken van de leefbaarheid en het zelfrespect van de lokale 
bevolking.’ 
 
 
Bijna 100% dekking  
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Over de kloof tussen burger en bestuur  
 
‘Bijna alle bewoners hier zijn lid van de Vereniging Moers Belang. 
Dat is bijzonder. Iedereen wordt uitgenodigd voor de jaarlijks 
ledenvergadering. Pakweg vijftig mensen draven daar op. Moers 
Belang heeft op dit moment zeven bestuursleden. We zetten nu in 
op een nieuwe voorzitter van de jonge garde.’  
‘Op de jaarvergadering blikken we terug op de activiteiten, discus-
siëren we over nieuwe speerpunten en tegelijkertijd staan we 
altijd stil bij een inhoudelijk onderwerp waar ieder wat aan heeft. 
Laatst was dat bijvoorbeeld het nieuwe erfrecht.’ 
‘We communiceren met ons weekblaadje Moerasisheden. Dit 
blaadje fungeert als een info-blaadje voor alles in en rond De 
Moer, inclusief de kerkberichten en het programma van voetbal-
vereniging Blauw Wit ’81. 
 
 
Meer bouwen voor starters en senioren 
Kernpunt in dorpsontwikkeling 
 
‘Kijk, de laatste zeven jaar is hier niet meer gebouwd. De Moer 
had volgens alle rekenpartijen een bouwcontingent van een-
komma-zoveel huizen per jaar. Dat werd dan opgespaard en eens 
om de zoveel tijd werden er een paar woningen tegelijk neer-
gezet.’  
‘Onze gemeente - dat moet ik helaas zeggen - is hier niet bijster 
actief geweest op het punt van de woningbouw. Op ons sym-
posium heeft de heer Augusteijn als gedeputeerde van de 
provincie dat overigens ook aangegeven. De bouwmogelijkheden 
die er lagen, zijn niet door de gemeente opgepakt. Er had meer 
werk gemaakt kunnen worden van de bouw van senioren-
woningen of huizen voor starters.’ 
‘Dat moet dus anders. Willen we met onze kleine gemeenschap 
onze kracht behouden en willen we niet helemaal terugvallen, 
dan moeten we groeien. Meer jeugd, jonge gezinnen, kinderen en 
daarmee continuïteit voor de school. Want als die basisschool 
wegvalt, ja, dan heb je echt een probleem. Nu is de wethouder 
met Moers Belang en een afvaardiging van de ouderraad overeen-
gekomen dat voor de komende twee jaar alle extra kosten van de 
locatie hier uit algemene middelen bijgelegd worden. De school 

20 DE KERN VAN BRABANT 



die er nu staat, een openbare, heeft nu vijftig kinderen in dubbel- 
en driedubbelklassen. Dat gaat nog net. Maar het moet niet 
minder gaan worden dan veertig. Waar we dus naar toe moeten, 
is een dermate kwaliteit dat mensen van buitenaf hun kinderen 
hierheen willen brengen. Met de voetbalclub lukt het bijvoor-
beeld ook om spelers vanuit de omgeving aan te trekken. Door de 
aanpak en uitstraling van Blauw-Wit komen oud-bewoners en 
andere mensen uit de buurtdorpen hun kinderen hierheen ‘op 
voetbal’ brengen. Er zijn hier heel wat elftallen actief. Een mooi 
voorbeeld voor de school. Maar zaak blijft natuurlijk dat er in De 
Moer meer woningen moeten komen dan de 220 die er thans zijn.    
 
 

 
Vuist op tafel 

 
‘De relatie met de gemeente komt voor een deel voort uit het feit 
dat je deelbelangen nastreeft. Wij gaan altijd voor het beste voor 
onze kern. En zetten daar stevig op in. Vaak met veel verstand 
van zaken. En dat kan soms tot botsingen met bestuurders en 
ambtenaren leiden. Voorbeelden van vroeger of meer recente 
datum zijn de aanleg van centraal antennesysteem, het maken 
van een veilig en dus vrijliggend fietspad langs de weg naar Loon 
op Zand, de herinrichting van ‘het centrum’ en de aanleg van een 
verbeterd en veiliger kruispunt van de Heibloemstraat met de 
Middelstraat. Allemaal zaken waarvoor af en toe de vuist op tafel 
moest. Maar goed, van twee kanten ken je elkaar. Het hoort erbij. 
En ter afsluiting: Moers Belang wil creatief en constructief zijn en 
dan moet je wel eens op een onorthodoxe manier te werk gaan 
om tot oplossingen te komen.’ 

 
 
 
Een school, een kroeg en een kerk als basis 
Het belang van voorzieningen 
 
‘Het voorzieningenniveau in De Moer loopt terug. Het kleine 
aantal van vijfhonderd bewoners maakt dat het draagvlak voor 
commerciële activiteiten te gering is geworden. Waar er vroeger 
nog enkele ‘levensmiddelzaakjes’ en winkeltjes voor huishoude-
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lijke artikelen en boerengereedschappen waren, is er anno 2005 
geen winkel meer te vinden. Ook de bank en zelfs de telefooncel 
zijn verdwenen.’  
‘Het dorp heeft, zoals gezegd, nog wel een school. En gelukkig is 
er ook een (particuliere) peuterspeelzaal. En uiteraard een kroeg 
annex Partycentrum ’t Maoske, een bescheiden dorpshuis samen 
met de kantine van de voetbalclub, en een kerk.’ 
 
 
Knopen doorhakken 
Een dorpsontwikkelingsplan als fundament 
 

 

‘Er zullen de komende tijd knopen doorgehakt moeten worden. 
We doen dat als vereniging samen met de gemeente Loon op 
Zand. Als kleine kern gaan we een doorkijk maken naar onze toe-
komst. We doen dat in een dorpsontwikkelingsplan waarin staat 
aangegeven hoe de inwoners van De Moer vinden hoe hun dorp 
er over twintig jaar zal moeten uitzien. We baseren ons daarbij op 
de uitkomsten van het politiek symposium van 2004. De concrete 
punten waar we op gaan inzetten zijn: woningbouw, werk-
gelegenheid, leefbaarheid en specifiek beleid gericht op jongeren 
en ouderen.’  
 
 
Let op de kleintjes 
Over vereniging kleine kernen noord-brabant 

‘De vereniging kleine kernen staat pas recentelijk stevig op de 
bestuursagenda van Moers Belang. Tot voor kort ging alles naar 
mij. Als voormalig statenlid moest ik die provinciale onderwerpen 
maar oppakken, vond iedereen. Dat doen we nu anders. Het hele 
bestuur kijkt momenteel naar alle zaken: lokaal of bovenlokaal. 
Daarna maken we keuzen wie het onderwerp het beste kan 
oppakken. Dat is beter.’ 
‘Ons enige advies aan de vereniging kleine kernen is het volgende. 
De Moer is dermate klein dat ervaringen van een gemiddeld ander 
verenigingslid onze pet te boven gaan. We moeten het in de uit-
wisseling echt hebben van onze kleine collega’s. Misschien moet 
de vereniging af en toe iets beleggen op ónze schaalgrootte.’   
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Westerbeekse Dorpsraad 

Gesprek met Frans van der Heijden, voorzitter, Theo Beckers, 
secretaris, Peter van den Bergh, penningmeester, en Noud 
Cornelissen, bestuurslid, in Westerbeek (gemeente Sint Anthonis) 
 
 
Versterken leefbaarheid als inzet 
Een koepel van verenigingen 
 
‘De Westerbeekse Dorpsraad bestaat vanaf 1983. De verenigingen 
in de kern vormen de levensader van de dorpsraad. Alle vereni-
gingen van Westerbeek - op dit moment hebben we er 26 – kun-
nen een vertegenwoordiger in de dorpsraad afvaardigen. Het 
merendeel doet dat ook. In totaal zijn er nu zeventien mensen die 
aan de dorpsraad deelnemen. Een deel van hen vertegenwoordigt 
meerdere verenigingen. Zoals bekend zijn mensen in de dorpen 
vaak van meerdere verenigingen lid. Uit deze zeventien mensen 
hebben we een dagelijks bestuur gekozen.’ 
‘De dorpsraad vergadert zes keer per jaar in openbare ver-
gaderingen. Eén vergadering is een jaarvergadering waarin het 
bestuur terugblikt en met de leden vooruitkijkt.’  
 
 
Dat werkt goed 
De relatie met de gemeente 
 
‘De relatie met de gemeente is heel goed. Uiteraard zijn er 
inhoudelijke verschillen van mening over bepaalde punten, maar 
van groot belang is dat de gemeente betrokkenheid toont en de 
visie van de dorpsraden serieus neemt. Zo vergadert de dorpsraad 
één keer per jaar met het gehele college van de gemeente. Het 
college doet dat in alle de kernen van de gemeente Sint Anthonis. 
Dat is heel goed. Daarnaast hebben alle dorpsraden twee keer per 
jaar een gezamenlijke bijeenkomst met de burgemeester en een 
medewerker van openbare werken. De burgemeester is porte-
feuillehouder van dit onderwerp en een medewerker openbare 
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werken is aangewezen als ambtelijk contactpersoon voor alle 
dorpsraden. Dat werkt heel goed.’  
‘Op deze bijeenkomsten spreken we over veiligheid, wegen, open-
baar vervoer, bouwen en wonen, de dorpshuizen en bijvoorbeeld 
zaken als de bibliotheekvoorziening. We hebben het nu zo 
geregeld dat een van de zeven de vaste voorzitter en penvoerder 
van deze bijeenkomsten is. Het is van belang gebleken om hier 
goed in te zitten, en de zaken niet te snel te laten rouleren.’ 
‘Sint Anthonis rust op de peilers van zeven kernen. Het is niet één 
grote centrumgemeente met een paar kleine plukjes eromheen. 
Al die zeven kernen met hun dorpsraden zijn daarom van belang 
vanuit gemeentelijk perspectief. Een voorbeeld om dat te illu-
streren is de gemeentelijke dodenherdenking; deze rouleert van 
kern naar kern. Dit heeft een positieve werking op de betrokken-
heid van de burger.’  
‘De gemeente geeft de dorpsraden een vast bedrag plus daar-
boven een bedrag van vijftien eurocent per inwoner. Daarnaast 
wordt erover gesproken om bepaalde budgetten voor kleine voor-
zieningen over te hevelen naar de dorpsraad. Dat zou onze 
betekenis en draagvlak kunnen vergroten.’   
 
 
De grijze hobbel over 
Verjonging als kernpunt 
 
‘In 2002 hebben we in de hele kern een uitgebreide enquête uit-
gezet onder alle bewoners van zestien jaar en ouder. We hebben 
de bewoners voorgelegd: hoe ziet Westerbeek eruit in 2010? De 
belangrijkste conclusie uit dit onderzoek: Westerbeek moet 
groeien. Als het dorp nu niet over de grijze hobbel komt, dan kun 
je het vergeten. Het oude bestemmingsplan uit 1980 moet acuut 
geactualiseerd worden om dit mogelijk te maken. We zetten in op 
3 á 4 extra woningen per jaar erbij. Behalve aan de reguliere 
bouw op kavels denken we ook aan de realisatie van een woning-
project specifiek voor starters en de ontwikkeling van zorg-
woningen. Voor het startersproject hebben we al contact met de 
woningcorporatie.’  
‘Gaan deze zaken lukken, dan blijft het bloed stromen. Maar valt 
de aanwas van jongeren stil, dan hebben we een probleem. De 
afgelopen veertien jaar is het aantal kinderen geleidelijk 
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teruggelopen van een dikke tachtig naar 42. Komen we daar 
onder, dan moet de school dicht. En dan kunnen we het schudden 
met praten over leefbaarheid hier. Een kleine kern zonder basis-
school wordt stil, heel stil. Dan houden we alleen een café over! 
Die enquête uit 2002 is overigens een hele sterke basis onder ons 
werk. Tegenover de bevolking fungeert het als legitimatie van ons 
werk, tegenover het bestuur werkt het als een strategische 
agenda. Voor zover een kern nog geen enquête of behoefte-
onderzoek heeft uitgevoerd, dan raden wij aan om dat zo snel 
mogelijk te doen. ’ 
 
 

Erop of eronder 
 

‘Westerbeek staat voor twee, drie belangrijke jaren. Gaat het ons 
lukken om op korte termijn jonge mensen aan Westerbeek te 
binden? We zitten nu met in totaal 560 bewoners op het randje. 
Het is erop of eronder.  
Nu wonen er nog net genoeg mensen om de school open te 
houden, maar zonder aanvulling van onderop ziet het er niet 
goed uit. Gaat het de gemeente lukken om het nieuwe bestem-
mingsplan door de bezwaarprocedures te krijgen, en zijn ver-
volgens de jongeren bereid om hier te gaan (te blijven) wonen? 
We gaan ervan uit dat het gaat lukken. 

 
 
 
Gazonmaaien op volle toeren 
Een evenemententerrein als kloppend hart 
 
‘Het verenigingsleven draait op volle toeren in onze kern. We zijn 
zelfs aan de slag gegaan met de ontwikkeling van een evene-
mententerrein in de kern. Westerbeek heeft een aantal grote 
attracties in de buitenlucht: we zijn een van de zes wedstrijd-
plekken van het Nederlands kampioenschap gazonmaaien, we 
hebben een kermis, een vereniging met pony’s en een met 
paarden en we zijn bijvoorbeeld de meest zuidelijke kern waar 
het Paasvuur grootschalig wordt gevierd. Zo’n evenementen-
terrein past daar prima bij.’ 
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‘Waar het minder goed mee gaat dat zijn de dorpsvoorzieningen: 
er is geen huisarts meer, er zijn geen winkels meer en er is ook 
geen bank, bijkantoortje of PIN-punt voor geld. Waar momenteel 
aan wordt gewerkt is om een Pin-punt te creëren in het dorp.’ 
 
 
Soms duurt het gewoon te lang ..  
Werken voor de dorpsraad   
 
‘Werken voor zo’n dorpsraad is niet altijd even makkelijk. Terwijl 
er stilletjes heel wat vrijwilligersuren voor de zaak gemaakt 
worden is het niet altijd even stimulerend. Je loopt nogal eens 
tegen negativisme aan. Eerst zien, dan geloven… Of het nu gaat 
om zorgwoningen of andere activiteiten van de dorpsraad, vaak 
nemen mensen een afwachtende houding aan. Terwijl het nú juist 
het moment is om op te komen voor je eigen belangen. Recente-
lijk zagen we dat in Den Haag en Den Bosch - om maar eens twee 
machtscentra te noemen - de stemming is omgeslagen naar meer 
waardering voor de kleine kernen en de bewoners die er leven. 
Waar het vroeger de groene achtertuin was, is er nu meer ruimte 
om te praten over woningbouw en andere projecten op het 
gebied van leefbaarheid. Ook zo’n initiatief van de provincie om 
binnen bepaalde afspraken zeshonderd extra starterswoningen in 
kleine kernen te kunnen realiseren is een goed project. Het is 
tekenend voor de omslag. Wat er wél moet veranderen is de 
omloopsnelheid van bestuursbesluiten. Het duurt gewoonweg te 
lang om zaken voor elkaar te krijgen. Daar worden wij ook wel 
eens moedeloos, en dus negatief van…’    
 
 
Aandacht voor de kleintjes onder de kleinen 
Relatie met de vereniging kleine kernen noord-brabant 
 
‘Het verenigings- en daarmee lobbywerk op dit terrein is van 
groot belang. Het gaat om de collectieve belangen van ons alle-
maal bij elkaar. Wij zijn al jaren lid van de landelijke vereniging. 
Maar ook de Brabantse vereniging kleine kernen dragen wij een 
warm hart toe. Hun thema-avonden zijn prima.’ 
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‘Als agendapunt voor de toekomst willen wij aandacht voor de 
kleintjes onder de kleintjes naar voren schuiven. De vereniging 
kan stimuleren om deze af en toe bij elkaar te brengen.’  
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Stichting Dorpsraad Liessel 

Gesprek met Franka Vriens, oud-secretaris, en Wil Wijers, 
voorzitter, in Liessel (gemeente Deurne) 
 
 
Meepraten en meebeslissen 
Een kwart eeuw actief 
 
 ‘Nog twee jaar en dan vieren we ons 25-jarig bestaan. De dorps-
raad is op 16 juni 1982 opgericht vanuit de plaatselijke stuurgroep 
van de Stichting Samenlevingsopbouw Deurne. We zijn langzaam-
aan omgebouwd naar een onafhankelijke en zelfstandige organi-
satie met de stichtingsvorm als rechtspersoon. De dorpsraad heeft 
tot taak de leefbaarheid in het dorp te behouden en te be-
vorderen. En daarbij gaat het om meepraten en meebeslissen.’  
‘Veel van dit werk heeft van doen met gemeentelijke besluit-
vorming. We initiëren zaken, proberen ze te versnellen en geven 
richting aan de ontwikkelingen. Denk hierbij aan de aanleg van 
veilige fietspaden, een speelruimteplan voor jonge kinderen, het 
omleggen van een drukke doorgangsweg en bijvoorbeeld het na-
denken over de aanleg van een industrieterrein en een 
evenemententerrein.’  
‘Naast dit werk zitten we tegenwoordig ook in allerlei commissies 
en werkgroepen. Als voorbeeld de ontwikkeling van woon-
servicezone voor ouderen en mensen met een zorgvraag.’  
‘Alles bij elkaar zijn het veel onderwerpen die op je afkomen. We 
moeten dan ook scherpe prioriteiten stellen. Want voor je het 
weet ga je mensen overbelasten die als vrijwilliger actief zijn.’   
 
 
Geen verkiezingen, maar toch gedragen 
Over de relatie met de achterban  
 
‘In de eerste periode van het bestaan van de dorpsraad werd 
gewerkt met een systeem van verkiezingen. Het dorp koos zijn 
dorpsraadsleden. Pakweg vijftien jaar geleden is dit veranderd. De 
mensen die zich actief willen inzetten voor het dorp treden nu 
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rechtstreeks toe tot het bestuur van de dorpsraad. Op dit moment 
draait de dorpsraad rond acht leden. Er zijn momenten geweest 
dat er dubbel zoveel potentiële leden waren, maar als gevolg van 
een bepaling in de statuten mogen we maar elf bestuursleden 
hebben. Eénmaal zijn er in het verleden verkiezingen gehouden. 
Van de andere kant hebben we ook perioden gekend dat we het 
met minder deden. De geschiedenis leert dat het op en af gaat 
met het aantal actief betrokkenen. Het zij zo…’  
‘Het bestaan en functioneren van de dorpsraad is de afgelopen 
jaren getoetst met enquêtes. We hebben een enquête gehouden 
onder de bevolking van Liessel bij een grote activiteit hier in het 
dorp. Ook hebben we een enquête uitgezet onder de vereni-
gingen. Uit beide enquêtes bleek een groot draagvlak voor de 
huidige dorpsraad. De 56 verenigingen die we hadden aan-
geschreven gaven unaniem aan dat het bestaan van de dorpsraad 
zinvol is. Ook de wijze van functioneren en communiceren - zo 
bleek uit de raadplegingen - wordt gedragen. Opvallend is wel 
dat een tweederde meerderheid denkt dat de dorpsraad geen 
medezeggenschap heeft in de besluiten die genomen worden 
door de gemeenteraad. Wat dat betreft zullen we dus met nog 
meer energie in duidelijk herkenbare projecten aan de slag 
moeten.’ 
’Sinds maart 2005 vergaderen we twaalf keer per jaar; de helft 
daarvan is openbaar. Soms trekken we een volle zaal, soms blijft 
het stil. Dat hangt van het hoofdonderwerp van het programma 
af.’ 
 
 
Vasthouden en volhouden 
Relatie met de gemeente  
 
‘Vergeleken met die beginperiode kun je stellen dat we nu als 
dorpsraad makkelijker de gemeente binnenkomen. Daarbij wor-
den we serieus genomen en voor vol aangezien, wat overigens 
niet wil zeggen dat we altijd onze zaken gedaan krijgen. Waar 
het op aankomt, is dat je moet vasthouden en volhouden.’ 
‘Een kernpunt in de relatie met de gemeente is informatie. Word 
je tijdig en goed geïnformeerd door de ambtelijke organisatie? En 
neemt het bestuur de tijd om samen met de Dorpsraad die infor-
matie door te spreken?’ 
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‘Enkele jaren terug hebben de vier dorpsraden en vier wijkraden 
met de gemeente een convenant gesloten. Hierin zijn de belang-
rijkste zaken geregeld. Zo is structureel overleg tussen ons en de 
gemeente vastgelegd. Eenmaal per jaar is er gezamenlijk overleg 
van alle wijk- en dorpsraden met de gemeente en eenmaal per 
twee jaar komen burgemeester en wethouders naar de afzonder-
lijke wijken en kernen. Dat is prima zo. Daarnaast is er vastgelegd 
dat er een ambtelijk aanspreekpunt is voor ons, de zogenaamde 
coördinator dorps- en wijkraden. Ook dát werkt goed. Wél zie je 
dat het mensenwerk blijft. Na de reorganisatie bij de gemeente 
bijvoorbeeld moesten de contacten weer van het begin af worden 
opgebouwd. In het convenant zijn ook afspraken gemaakt over 
financiering. We krijgen nu jaarlijks voldoende financiële mid-
delen om eigen activiteiten op te zetten en om het secretariaat te 
bekostigen.’ 
‘Onlangs is per dorp en wijk een inventarisatie gehouden. Onder-
zocht is wat de knelpunten zijn en waar verbetering gerealiseerd 
kan worden. Tevens zijn er afspraken gemaakt om de communi-
catie met de gemeente te verbeteren.’  
‘Al met al zijn wij - en met ons enkele collega-dorpsraden - best 
tevreden over de relatie met de gemeente. De gemeente scoort 
een dikke voldoende. De wijkraden zijn overigens wat minder 
tevreden, zo begrepen wij.’  
 
 
Extra zorg voor de ouderen 
De ontwikkeling van woonservicezones  
 
‘Bouwen is van groot belang. Onlangs zijn er prestatieafspraken 
gemaakt tussen de gemeente Deurne en de woningbouw-
corporatie over het aantal te bouwen woningen. Daarbij is het de 
kunst om het aanbod goed op de vraag te leggen. Er is hier en nu 
met name vraag naar seniorenwoningen en starterswoningen. De 
sterk toenemende vergrijzing maakt dat meer en meer mensen 
extra zorgdiensten vragen. Het is voor onze gemeenschap belang-
rijk om deze vraag te kunnen bedienen.’  
‘De gemeente Deurne is enkele jaren geleden begonnen met het 
ontwikkelen van woonservicezones. Wij juichen dit ten zeerste 
toe, en zijn er vanaf de voorbereidende fase op alle niveaus bij 
betrokken. De gemeente laat merken belang te hechten aan 
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participatie van onder andere de dorpsraad bij het ontwikkelen 
van deze woonservicezones. Ook een ouderraad, ouderenbond, 
bestuurslid gemeenschapshuis hebben op vrijwillige basis zitting 
in de werkgroepen. 
Op korte termijn wordt er een realiseringsovereenkomst getekend 
zodat er aan de fase van uitvoering begonnen kan worden.’  
 
 
 

Te laat en te weinig 
 

‘Wat we wel zien, is dat we met zijn allen achter de zaken 
aanlopen. Neem het punt van woningbouw. Waar jarenlang 
weinig kon en mocht op het platteland, roept nu iedereen dat we 
veel meer moeten bouwen met het oog op de leefbaarheid. Of 
neem het punt van vergrijzing. Al tientallen jaren een statistische 
waarheid als een koe, maar pas recentelijk komt er vanuit de 
gemeente en met name ook de provincie en de woningcorporaties 
een beweging op gang om zaken op te pakken in bijvoorbeeld 
woonservice-zones. We zijn vaak te laat, en de reacties zijn vaak te 
weinig, zodat je er dus altijd achteraan loopt. Nu kan Liessel 
gelukkig enkele klappen opvangen, we zijn immers groot onder de 
kleintjes, maar de kleine kernen hebben toch echt een probleem 
op dit punt. Voor je het weet verschraalt het draagvlak dat je als 
gemeenschap nodig hebt om vitaal te blijven.’   

 
 
 
Inzetten op voorzieningen 
Projecten voor de toekomst 
 
‘Een voorbeeld van een concreet project dat voor de toekomst van 
onze kern van groot belang is, is de woningbouw op het terrein 
van de oude jongensschool D’Esdoorn  We hopen dat er nu einde-
lijk schot komt in dit plan voor het centrumdeel. De bezwaren-
commissie zal binnenkort het laatste woord spreken in deze zaak. 
Ook het realiseren van een nieuwe of vernieuwde sportzaal staat 
al jaren op de wensenlijst van het hele dorp, met name van de 
verenigingen. De huidige zaal is al jaren afgeschreven. Meer in het 

.
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algemeen gaat het om het creëren van voorzieningen. Vooral ook 
voor de jongeren van 12 tot 18.’  
‘Andere belangrijke voorzieningen die in de pijplijn zitten zijn: de 
verbinding Deurne-Liessel-A67 die start na de bouwvak van 2005, 
de bouw van het gemeenschapshuis De Kastanje, een nieuw te 
bouwen basisschool en een nieuwe woonservicezone.’ 
‘Voor onszelf geldt dat we bij al deze projecten voldoende input 
uit de achterban moeten krijgen. Via de verenigingen of recht-
streeks moeten ideeën over en weer uitgewisseld worden. Ook is 
het belangrijk dat zich rond de bestaande en toekomstige activi-
teiten weer nieuwe mensen gaan aandienen. Dan kunnen we het 
niveau van de dorpsraad continueren.’   
 
 
Doorgaan op de ingeslagen weg 
De vereniging van kleine kernen 
 
‘De provinciale vereniging is cruciaal voor het lokale werk. Met 
gebundelde kracht en ervaring kan op gezette tijden een vuist 
gemaakt worden. Dat maakt ons dan weer sterker in onze 
opdracht hier. Maar ook de informatiefunctie is van belang. Wij 
hebben veel lering getrokken uit de bijeenkomsten over regel-
geving en woningbouw.’ 
‘Kijkend naar de toekomst van de vereniging hebben we niet echt 
grote visioenen. De vereniging moet gewoon haar werk blijven 
voortzetten…’. 
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Dorpsraad Hank  

Gesprek met Bram de Goede,voorzitter, Janny Viveen,secretaris en 
Carlo Heijmans, lid van het bestuur, in Hank (gemeente 
Werkendam) 
 
 
Van herindelen naar samen smeden 
Een dorpsraad als adviseur 
 
‘Het ontstaan van de dorpsraad is een rechtstreeks uitvloeisel van 
de gemeentelijke herindeling. Toen de gemeente Dussen/Hank in 
1997 opging in de gemeente Werkendam gaf de nieuwe burge-
meester van Werkendam aan dat het goed zou zijn als alle kernen 
van de gemeente Werkendam een eigen dorpsraad zouden 
vormen. Deze zou vanuit de eigen geschiedenis en identiteit van 
de lokale gemeenschap een belangrijke functie kunnen vervullen 
als adviseur en als ogen en oren van de gemeente ter plekke. 
Ondanks deze uitgestoken hand was de overwegend katholieke 
bevolking van Dussen/Hank aanvankelijk niet bijster enthousiast 
om deze rol in te vullen. Het initiatief tot de vorming van de 
Dorpsraad Hank kwam dan ook vooral van de importzijde van de 
bevolking. De eerste jaren gingen moeizaam; zowel de nieuwe 
gemeente als de dorpsraad moesten groeien in hun rol. Mede 
omdat in de loop der jaren duidelijk werd dat er geen sprake was 
van evangelisatie- en overheersingsdrift vanuit de nieuwe grote 
gemeente kreeg de Dorpsraad een steeds sterker fundament in 
Hank zelf.’ 
‘In 2001 was het fundament onder de Dorpsraad Hank dermate 
stevig, dat toen gekozen is voor de ontwikkeling van een organi-
satie met rechtspersoonlijkheid. Mede op advies van het PON is 
toen een stichting in het leven geroepen. Momenteel telt de 
stichting tien leden, en loopt het geheel als een trein.’ 
 
 
Wijkavonden als draaipunt 
Regelmatige terugkoppeling 
 

DE KERN VAN BRABANT 33 



‘De Dorpsraad is geen actiegroep. Hij is a-politiek en zet in op de 
algemene belangen. Dat maakt dan ook dat we in ons doen en 
handelen veelvuldig uitkomen bij de gemeente als partner. Daar-
naast hebben we structureel contact met de woningcorporatie, de 
politie en het welzijnswerk.’ 
‘Zeer belangrijk in ons werk zijn de gezamenlijke wijkavonden van 
ons met deze vier partners, die elke drie maanden plaatsvinden. 
Deze worden goed bezocht, soms tot honderd of meer mensen. 
De wijkavonden worden zorgvuldig voorbereid door de dorpsraad 
samen met de gemeente, de woningbouwcorporatie, de welzijn-
organisatie Trema en de politie. Wat er leeft in Hank en welke 
ontwikkelingen er van gemeentezijde spelen, maken dat een 
onderwerp op de agenda voor deze openbare avonden moet 
komen. Om het geheel soepel te laten verlopen, heeft de 
gemeente een wijkcoördinator aangesteld.’ 
‘Onderwerpen op onze dorpsraadagenda en daarmee ook onder-
werpen van de wijkavonden zijn bijvoorbeeld: woningbouw, ont-
wikkelingen rond verkeer en Rijkswaterstaat (in verband met de 
pregnante aanwezigheid van de autoweg A27 rakelings langs 
Hank), de renovatie van sloten, de aanleg van een skatepark en 
andere voorzieningen voor de jeugd, de ontwikkeling van een 
multifunctionele accommodatie (Campus Hank) voor nieuwe 
scholen van diverse gezinten, gymlokaal, bibliotheek en kinder-
dagverblijf, het behoud van een eigen milieustraat in Hank en de 
strijd voor een huisartsenpost in het land van Heusden en Altena 
voor na vijf uur en in het weekend. Allemaal zaken die de leef-
baarheid en vitaliteit van onze gemeenschap aangaan.’ 
 
 
Achter de dijk moet je polderen 
Samenwerking als devies  
 
‘De dorpsraad van Hank kiest nadrukkelijk voor het overlegmodel. 
Niet gaan schoppen, maar altijd open blijven staan en vriendelijk 
blijven. En dat combineren met volhouden. Want laat dat duide-
lijk zijn: je moet wel blijven staan voor je zaak.’    
‘Onze relatie met de gemeente is dan ook 100%; het kan bijna 
niet beter; open en eerlijk en afspraak is afspraak. Maar ook op 
persoonlijk niveau zit het goed. Toen onlangs iemand van ons 
ernstig ziek was kreeg deze op zijn thuisadres een hand-
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geschreven brief van de burgemeester als opsteker. Dat tekent de 
sfeer. Zakelijk én persoonlijk is er goed contact.’   
‘Het bestuur van de dorpsraad werkt met een voor ieder trans-
parante actielijst van onderwerpen, waarbij de zaken pas dán 
worden weggestreept als ze zijn gerealiseerd en opgelost, ofwel 
als we gezamenlijk erkennen dat ondanks actie en bemoeienis iets 
niet kan, of niet van de grond komt.’  
‘De resultaten zij ernaar: zonder dat we gebukt gaan onder het 
werk voor de dorpsraad scoren we goed. Het dorp is vitaal. Het 
dorp blijft vitaal. Mede door successen op het gebied van de ont-
wikkeling van woningbouw en een grootschalig vakantiepark 
waar we als dorpsraad constructief mee aan de slag zijn gegaan.’ 
 
 
 

Maak zaken concreet en herkenbaar 
 

‘Als dorpsraad moet je de kunst verstaan om zaken tastbaar en 
concreet te maken. Neem bijvoorbeeld ons pleidooi voor het 
behoud van de milieustraat in Hank. Waar de gemeenteraad 
concentratie van de afvalinzameling op één plek in Werkendam 
wenste, hebben we simpelweg door te gaan tellen het draagvlak 
onder de voorziening in Hank aangetoond. 150 Gebruikers op één 
zaterdagochtend, dat maakte indruk! Ook omdat we als schrik-
beeld hadden opgeroepen, dat een groot deel van deze 150 aan-
bieders van grof huisvuil als combinatie van personenauto met een 
gevulde aanhangwagen op de autobaan naast Hank terecht zou 
komen, is de raad anders over deze zaak gaan denken. Veiligheid 
staat gelukkig zowel hoog op onze agenda als die van de raad.’   

 
 
 
Eindelijk de mogelijkheid om te bouwen 
Inzet op jongeren én ouderen 
 
‘Een dorp moet jongeren de kans geven om via huur of koop 
woonruimte te verwerven in de plek waar ze geboren zijn. Niet 
dat ze daar allemaal op uit zijn, maar die ruimte moet er zijn. Ook 
is het enorm van belang als ouderen die zorgbehoevend worden 
niet direct naar een verzorgingshuis in een grote centrum-
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gemeente moeten. Voor de ouderen zelf en voor de mensen uit 
hun sociale omgeving pakt dat zeer slecht uit. Zorgbehoevende 
ouderen moeten vlak bij hun oude nest kunnen blijven.’ 
‘In Hank gaan beide zaken goed lukken. Nu, in 2005, staan er 1504 
huizen voor de 3785 mensen. De komende tien jaar mogen we er 
142 huizen bijbouwen. Voorts hebben we met de wooncorporatie 
afgesproken dat er veel huurhuizen gerenoveerd gaan worden. 
De nieuwbouw en de renovatie zijn heel positief voor de brood-
nodige doorstroming. Daarbovenop komen dan nog eens 20 
appartementen voor senioren en 24 verpleegwoningen, deels in 
aanleunconstructies. Alles bij elkaar een forse impuls. We zijn hier 
heel tevreden over. Onze gemeente heeft haar taken samen met 
provincie op dit punt goed opgepakt. Daar krijgt ze een levendige 
gemeenschap voor terug. Laten we dat ook noemen: alles bij 
elkaar tellen we hier 101 verenigingen.’  
 
 
Volhouden is de boodschap 
De vereniging kleine kernen noord-brabant 
 
‘Vanuit Hank hebben we geen speciale wensen of ideeën voor de 
toekomst van onze vereniging kleine kernen noord-brabant. De 
club doet zijn werk goed. We hopen dat ze dezelfde kracht en uit-
straling in hun werk kunnen behouden. Volhouden is de bood-
schap die ze van ons meekrijgen.’ 
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Stichting Dorpsraad Boerdonk 

Gesprek met Rini Weijers, voorzitter, Mien Timmers oud-
voorzitter, Wim van de Rijdt en Ria Vilier, bestuursleden in 
Boerdonk (gemeente Veghel) 
 
 
Op verzoek van de gemeente 
Het ontstaan van de dorpsraad 
 
‘Als bestuur van de Stichting Algemeen Boerdonks Belang kregen 
we in 1994 het verzoek van de gemeente Veghel om een dorps-
raad op te richten. Dat hebben we toen gedaan omdat het anders 
aan onze neus voorbij zou gaan. We zijn begonnen met de 
bestuursleden van Stichting Algemeen Boerdonks Belang, een 
organisatie die tot dan toe allerlei dingen organiseerde en 
regelde. Stichting Algemeen Boerdonks Belang bestaat nog steeds 
en organiseert activiteiten als Koninginnedag, sinterklaas en het 
koningschieten, tijdens de kermis.’ 
‘De dorpsraad is er voor de samenwerking met de gemeente, zoals 
de verbouwing en uitbreiding van het gemeenschapshuis, uit-
werken van een nieuw bestemmingsplan, de inrichting van het 
dorpsplein en tig andere dingen die er voor de dag komen.’ 
 
 
Verenigingsbesturen als gast…  
Over de relatie met de achterban 
 
‘We hebben verschillende manieren om contact te krijgen en te 
houden met de achterban. Er is een nieuwsbrief, die houdt 
iedereen op de hoogte. Twee keer per jaar hebben we een open-
bare bijeenkomst. Die worden heel goed bezocht. De laatste keer 
waren er 108 bezoekers, dat is gigantisch als je weet dat er hier 
800 mensen wonen.’ 
‘We vinden het belangrijk dat we ook jongeren bereiken. Bij de 
laatste bijeenkomst, toen het ging over het bestemmingsplan, 
waren veel jongeren aanwezig, dan gaat het om hun directe 
belangen. Maar ook in commissies en andere besturen zie je jonge 
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mensen. We maken ons over de toekomst wat dat betreft geen 
zorgen.’ 
‘We nodigen regelmatig besturen van plaatselijke verenigingen, 
zoals de KPJ of de voetbalclub, uit voor onze bestuurs-
vergaderingen. We nemen dan een uur de tijd om te praten over 
hun wensen en problemen. Zo hoor je wat er daar leeft en wat 
organisaties van je willen.’ 
 
 
De structuurvisie is onze leidraad 
De toekomst in hoofdlijnen  
 
‘In 2003 is door een adviesbureau in opdracht van de gemeente 
een structuurvisie voor Boerdonk geschreven. Die structuurvisie 
geeft eigenlijk een toekomstvisie op Boerdonk tot 2018.’ 
‘Twee jaar geleden zijn er na een paar voorlichtingsavonden aller-
lei commissies gevormd met Boerdonkse mensen die zich bogen 
over verschillende onderwerpen, zoals de inrichting van het dorp, 
de toekomst van het verenigingsleven en de school. Door er zo 
veel mensen bij te betrekken krijg je ook een breed beeld van hun 
opvattingen.’ 
‘In de visie staan onze ideeën en waar de gemeente ‘ja’ tegen 
heeft gezegd. In de structuurvisie staan voor ons belangrijke 
dingen als de nieuwe locaties waar de komende jaren gebouwd 
gaat worden, de inrichting van het dorpscentrum, de verbouwing 
en de uitbreiding van het gemeenschapshuis.’ 
 
 
Er moeten veel wegen bewandeld worden… 
Over de samenwerking met de gemeente 
 
‘Met de instemming van de gemeente en de voorstellen uit Boer-
donk ben je er nog niet. Over het algemeen zijn we heel tevreden 
over de samenwerking met de gemeente. Bijna altijd ligt het 
initiatief om dingen aan te pakken bij ons. De gemeente neemt ze 
vaak over, sommige dingen zijn ook snel gerealiseerd. Maar 
soms... Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van nieuwe 
woningen. Al in 2003 is dat vastgesteld, maar het wordt 2007 voor 
er echt gebouwd kan worden. Misschien kan de gemeente daar 
ook niets aan doen, ze hebben nu eenmaal te maken met veel 
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regels en partijen. Maar het gevolg is wel dat er nu een tekort is 
aan woningen voor jongeren en er daadwerkelijk jongeren uit het 
dorp vertrekken, omdat ze niet zolang meer willen wachten.’ 
 
 
 

Boerdonk, de parel van Veghel 
 

‘Als over een paar jaar alle plannen gerealiseerd zijn dan ziet 
Boerdonk er prachtig uit. De wethouder sprak al over Boerdonk als 
de parel van Veghel en ik denk dat hij gelijk krijgt.’ 
‘Wij als dorpsraad steunen deze initiatieven van harte. We willen 
aan onze dorpsbewoners en mensen van buiten laten zien dat het 
maar eens afgelopen moet zijn met het verhaal dat er in Boerdonk 
niets meer is. Een goede verbinding via de fietsknooppuntenroute 
met het natuurgebied ‘t Hurkske in de omgeving, de bouw van ’t 
Mirakel, een nieuwe dorpsherberg waar mensen een kop koffie 
kunnen drinken en zelfs overnachten, een mooi ingericht dorps-
plein en een gemeenschapshuis dat helemaal vernieuwd is. 
Boerdonk is dan voortaan een mooi dorp om door te rijden en te 
verblijven en dat is weer goed voor de leefbaarheid van het dorp.’ 

 
 
 
Den Hazenpot: eindelijk een echt gemeenschapshuis 
Over de grootste successen tot dusver  
 
‘Binnenkort wordt de opnieuw ingerichte Coxsebaan, een belang-
rijke verbindingsweg, opgeleverd. We hebben er lang voor ge-
vochten dat die veiliger wordt, vooral ook omdat veel scholieren 
er gebruik van maken. Het is een lange rechte weg van drie kilo-
meter en tot nu toe was het een racebaan, door verkeersbelem-
merende maatregelen wordt het veel beter.’ 
‘Maar ons grootste succes is misschien wel de verbouwing en uit-
breiding van Den Hazenpot, ons gemeenschapshuis. Tot begin dit 
jaar was het een kleine zaal en omdat er verder in Boerdonk geen 
horecafaciliteiten waren voor groepen mensen, was dit een heel 
probleem. Op 14 februari 2005 was de verbouwing klaar. Er is een 
stuk aangebouwd en beschikken nu over twee grote ruimtes. Nu 
kunnen we weer jaren vooruit.’ 
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De achteromwinkels  
Over lokale bedrijven en horeca  
 
‘Binnen het dorp vind je nog heel wat kleine ondernemers en zelfs 
nog winkels, zoals een rijdende winkel, een elektrazaak en een 
fietsenmaker. Sommige zijn wel achteromwinkels. Deze hebben 
heel beperkte openingstijden.’  
‘Horeca is er nu niet, voor een frietje moet je naar de kantine van 
de voetbalvereniging of naar een ander dorp. Gelukkig komt er 
nu een dorpsherberg. Het vroegere café is gesloten en staat al 
jaren leeg. In de structuurvisie wordt het een zwakke plek 
genoemd. Wij maken er ons wel zorgen over, het is een 
karakteristiek pand op een centrale plek, maar er gebeurt niets 
mee.’ 
‘Het is de vraag wat er gaat gebeuren met een aantal bedrijven, 
zoals enkele autozaken, die nu in het dorp zelf zijn gevestigd. 
Vaak is het begonnen als een uit de hand gelopen hobby, maar op 
een bepaald moment past het niet meer. Dan zullen die bedrijven 
uit moeten wijken naar een industrieterrein in de buurt. Voor een 
eigen industrieterrein zijn wij eigenlijk net te klein. Van de andere 
kant zijn deze mensen heel belangrijk voor de leefbaarheid van 
het dorp, vooral door hun sponsoring van de verenigingen. Als je 
iets wilt organiseren dan ga je eerst naar de plaatselijke 
bedrijven.’ 
 
 
Financiële ondersteuning is hard nodig 
Inzet op voorzieningen voor leefbaarheid  
 
‘In het dorp is een werkgroep zorg om het dorp gevormd. Die zet 
zich in voor voorzieningen voor - vooral - de ouderen in het dorp. 
Veel van die voorzieningen, zoals een bloedprikpunt, een dokters-
spreekuur en een eetpunt komen of zijn al in het gemeen-
schapshuis.’  
‘We praten nu met de bibliotheek van Veghel over de moge-
lijkheden hier in het gemeenschapshuis boeken te lenen en te 
bestellen. Maar om dat te realiseren hebben we financiële mid-
delen nodig; daarvoor willen we aankloppen bij de gemeente of 
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het Combifonds van de provincie. Dit soort initiatieven draagt bij 
aan het behouden van de leefbaarheid in Boerdonk.’ 
 
 
Dan hoor je wat in andere dorpen leeft 
De vereniging kleine kernen  
 
‘Over de vereniging zijn we heel tevreden. Vorig jaar zijn we nog 
in IJsselsteijn geweest bij een ontmoetingsbijeenkomst en dan 
hoor je van andere dorpsraden waar ze mee bezig zijn en hoe ze 
dingen aanpakken.’ 
‘De folders en boekjes die we krijgen van de vereniging geven ons 
nuttige informatie; zo hebben we wel geleerd dat je geduld moet 
hebben met een gemeente…’ 
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Stichting Kernraad Haren 

Gesprek met Frits Prijs, voorzitter en tevens lid van de dorpsraad 
Megen, Haren en Macharen en lid van het bestuur vkk en Willy 
Ploegmakers in Haren (gemeente Oss) 
 
 
Ontstaan uit de parochieraad  
Onderdeel van de lokale democratie  
 
‘Het verhaal begint met een parochieraad die al zo’n 25 jaar 
geleden is opgericht. Geleidelijk aan is die parochieraad geëvo-
lueerd tot wat we nu zijn, de stichting Kernraad Haren. Vroeger 
maakte Haren deel uit van de gemeente Megen c.a., daarin had je 
drie dorpsraden. In 1994 is de gemeente Megen c.a. opgegaan in 
de gemeente Oss. Sindsdien vormen wij samen met de kernen 
Megen en Macharen één dorpsraad.’ 
‘In de dorpsraad, waarin alle drie de kernen zijn vertegen-
woordigd, komen we de gemeente tegen en overleggen over 
wensen en plannen. Heel apart is dat de dorpsraden onderdeel 
uitmaken van de binnengemeentelijke democratie van Oss. In ver-
ordeningen is vastgelegd hoe en wanneer de dorpsraad wordt 
geraadpleegd.  
In sommige kernen worden verkiezingen gehouden voor de 
afgevaardigden in de dorpsraad, bij ons in Haren was dat niet 
nodig: er waren twee kandidaten voor twee zetels.’ 
 
 
Korte lijnen 
Over de relatie met de achterban 
 
‘De kernraad Haren heeft eigenlijk nog steeds dezelfde opzet als 
bij het begin. In de kernraad zitten vertegenwoordigers van 
plaatselijke verenigingen, in totaal zo’n dertig mensen uit het 
verenigingsleven, variërend van de voetbalclub, de jeugd-
vereniging tot de carnavalsvereniging. De bijeenkomsten van de 
kernraad geven ons een goed beeld over het wel en wee binnen 
ons dorp: wat leeft er, wat willen de bewoners graag gerealiseerd 
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zien? Notulen verschijnen in het dorpsblad. Daarnaast word je als 
lid van de kernraad ook gewoon op straat aangesproken door 
inwoners. Af en toe organiseren we informatieavonden over 
onderwerpen die sterk leven, zoals mogelijkheden en plannen 
voor woningbouw. Om mensen te trekken moet je ook echt een 
onderwerp nemen dat mensen aanspreekt. Bij de laatste infor-
matieavond kwamen er dertig tot veertig mensen.’ 
 
 
Een onderdeel binnengemeentelijke democratie 
Over de relatie met de gemeente 
 
‘Korte lijnen is ook het sleutelwoord in de contacten met de 
gemeente. Waar wij het meest mee te maken hebben is de 
gebiedsbeheerder die over het ruimtelijk beheer gaat, zeg maar 
huisje-boompje-beestje, en de wijkcontactambtenaar die verant-
woordelijk is voor alle andere zaken. Deze mensen zijn altijd aan-
wezig bij vergaderingen van de dorpsraad; ook de verant-
woordelijke wethouder schuift steeds aan. Deze constructie maakt 
het mogelijk dat er voortdurend sprake is van goede communi-
catie en zaken snel kunnen worden kortgesloten. Vroeger hadden 
de leden van de dorpsraden een politieke achtergrond, dat is nu 
niet meer. Wij zijn daar wel gelukkig mee; de dorpsraad moet 
opkomen voor de belangen van het dorp en zich niet bemoeien 
met partijpolitiek.’  
‘Sinds het begin van deze eeuw heeft Oss de wijk- en dorpsraden 
opgenomen in de binnengemeentelijke democratie, zoals ze dat 
zelf noemen. Dat geeft al aan dat ze veel waarde hechten aan 
samenwerking met de bewonersorganisaties.’  
‘Over de samenwerking met de gemeente zijn we heel tevreden. 
We worden serieus genomen en de gemeente neemt veel wensen 
en voorstellen van ons over. Een goed voorbeeld is de verbetering 
van de dorpenweg die alle kernen met elkaar verbindt, Alle sug-
gesties van bewoners voor wegversmallingen en de aanleg van 
rotondes zijn voor bijna 100% overgenomen. Uiteindelijk heeft 
dat geresulteerd in een prachtige doorgaande en veilige ver-
bindingsweg.’  
‘Aanvankelijk moest Oss wel wennen aan het omgaan met kleine 
kernen. Daar spelen toch heel andere problemen dan in de stad. 

DE KERN VAN BRABANT 43 



Maar het gaat steeds beter. We kunnen zo geen zaken noemen 
waarvan we zeggen: daar is het mislukt. 
Elke dorpsraad heeft ook een leefbaarheidsbudget van gemiddeld 
zo’n 30.000 euro. Wij hebben met geld uit dat budget festiviteiten 
voor de opening van het nieuwe kerkplein kunnen betalen.’ 
 
 
Onze trots: het kerkplein 
Over voorzieningen in het dorp  
 
‘In de loop der jaren zijn heel wat zaken gerealiseerd, van de aan-
leg van een wandelpad van onze kerk tot aan de Maas tot de 
inrichting van een 30-km-zone. Het meest trots zijn we op het 
kerkplein dat vorig jaar helemaal is gerenoveerd, conform de 
wensen van de bewoners. De inrichting is aangepakt, er kwamen 
bloembakken, bankjes, een jeudeboulesbaan en nostalgische ver-
lichting. Nu werken we aan een plan om de kerktoren ’s avonds 
aan te lichten. Samen met het achter de kerk gelegen klooster 
Bethlehem, dat al prachtig verlicht is, ontstaat dan een heel mooi 
geheel van kerkplein, kerk en klooster.’ 
‘Er bestaan plannen om bij een bestaand café een zaal bij te 
bouwen. Bij dat café ligt ook een oud bakhuisje. Wij zouden als 
kernraad graag zien dat in dat huisje een beperkt aantal voor-
zieningen zouden komen zoals een verkooppunt voor vers brood 
en andere primaire levensbehoeften, een verkooppunt voor post-
zegels en misschien een maaltijdvoorziening en een uitgiftepunt 
voor medicijnen voor oudere dorpsbewoners. We realiseren ons 
ook wel dat het niet zeker is dat zo’n experiment slaagt, de 
dichtstbijzijnde supermarkt bevindt zich op 4 kilometer afstand. 
Toch hebben we er wel vertrouwen in dat het kan uitgroeien tot 
een levensvatbaar initiatief, dat in ieder geval bijdraagt aan de 
leefbaarheid in ons dorp.’ 
 
 
Van boeren naar forensen 
Het dorp verandert  
 
‘Traditioneel was Haren een gemeenschap met veel boeren-
bedrijven. De laatste jaren is dat heel sterk veranderd. Al voor de 
reconstructie zag je dat veel agrarische bedrijven verdwenen; nu 
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zijn er misschien nog maar twee over. Tegenwoordig wonen hier 
veel mensen die elders hun brood verdienen, in de directe om-
geving in de fabrieken van Oss of bij de Harense Smid die hier is 
begonnen, maar intussen zestig vestigingen heeft. Veel woningen 
zijn verkocht aan mensen van buiten het dorp. Vaak hoor je van 
andere dorpen dat dat grote consequenties heeft voor de leef-
baarheid en het verenigingsleven. Maar dat is in Haren erg mee-
gevallen. Mensen die zich hier vestigden toonden zich betrokken 
bij het dorp en zijn bereid mee te werken aan de leefbaarheid, 
bovendien stellen ze zich positief op tegen hun omgeving en 
zeuren bijvoorbeeld niet over stankoverlast van het bedrijf van de 
buurman. Misschien is het ook wel van belang dat wij geen echte 
nieuwbouwwijk hebben gekregen waarin een soort enclave van 
nieuwkomers kan ontstaan. Mensen van buiten integreren gemak-
kelijk omdat ze tussen de Harenaren komen te wonen…. ‘ 
‘Je ziet dat de verenigingen daardoor ook overeind blijven. We 
hebben soms wel problemen om bestuursleden te vinden, maar 
dat probleem zie je overal. Dat is geen probleem dat typisch is 
voor de kleine kernen.’ 
 
 
Onze insteek is bouwen in eigen beheer 
Het belang van woningbouw 
 
‘Voldoende nieuwbouw, daar draait alles om. Jongeren willen 
graag in Haren blijven wonen, maar dat kan alleen als er vol-
doende betaalbare woningen gerealiseerd worden. Het is belang-
rijk voor de leefbaarheid van ons dorp om ook de natuurlijke aan-
was, de jongeren, te behouden. De gemeente heeft daar wel oren 
naar, maar het blijft belangrijk om er voortdurend aandacht voor 
te vragen en ze als het ware op de huid te blijven zitten. Als 
dorpsraad hebben we een woningbouwcommissie die regelmatig 
overleg heeft met de verantwoordelijke wethouder; ook hier zijn 
de lijnen weer kort.’ 
‘De kunst is om steeds op de maat van een dorp te bouwen; niet 
ineens heel veel nieuwbouw, maar zo veel mogelijk druppels-
gewijs. Op het ogenblik praten we al over een nieuwe locatie aan 
de rand van ons dorp die in 2009 in gebruik genomen gaat 
worden. Onze insteek is daar: bouwen in eigen beheer, volgens 
het model Casteren.’ 
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Het economische belang op de agenda  
De rol van de vereniging kleine kernen 
 
‘De vereniging kleine kernen is onze belangenbehartiger op 
provinciaal niveau. Mede door haar inspanningen staan de 
belangen van de kleine kernen nu hoog op de provinciale agenda. 
In de reconstructieplannen zie je dat door lobbywerk vanuit de 
vereniging veel meer aandacht is ontstaan voor de economie. Het 
verdwijnen van agrarische bedrijven moet worden opgevangen 
omdat anders slaapdorpen ontstaan. Een mooi voorbeeld uit de 
omgeving is de vestiging van een nieuwe bierbrouwerij in het 
nabijgelegen Macharen. De vereniging maakt zich sterk voor de 
mogelijkheden om in kernrandzones nieuwe, kleinschalige be-
drijvigheid te vergroten. Dat is belangrijk voor onze leefbaarheid 
in de toekomst’ 
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De Kerncommissie Loosbroek 

Gesprek met Antoon van der Wijst, voorzitter en Marietje van 
Pinxteren, secretaris, in Loosbroek (gemeente Bernheze) 
 
 
Geef zelfbouwers de ruimte  
De geschiedenis van de kerncommissie 
 
‘In 2000 heeft de Kerncommissie Loosbroek haar 25jarig bestaan 
gevierd. Er is toen een boekje uitgegeven, waarin elk ondernomen 
project van de afgelopen 25 jaar uitgebreid aan de orde is 
gekomen en waarvan elk Loosbroeks gezin één exemplaar heeft 
ontvangen. Daarnaast is er in samenwerking met het Instituut 
voor Publiek en Politiek een symposium georganiseerd en een 
tentoonstelling gehouden.’     
‘De kerncommissie is in april 1975 opgericht. Aanleiding was het 
plan van de provincie om de woningbouw in de kleine kernen op 
slot te gooien. Dat zou betekenen dat we onvoldoende 
mogelijkheden kregen om te bouwen voor onze jongeren. Tot op 
de dag van vandaag is het bouwen van voldoende geschikte 
woningen een probleem, ook in Loosbroek. Maar nu ligt er wel 
een plan om voor de komende tien jaar meer woningen te 
bouwen. In elke kern van Bernheze mag worden gebouwd voor 
de opvang van de natuurlijke groei. De kerncommissie zou wel 
graag zien dat er meer mogelijkheden kwamen voor zelfbouwers. 
Dat is hier altijd gebruikelijk geweest en er zijn nog steeds 
jongeren die dat graag willen.’ 
‘Al gauw kwamen er meer onderwerpen op de agenda die alle-
maal verband houden met de leefbaarheid van de kleine kernen; 
woningbouw is er maar een onderdeel van.’ 
 
 
Ons dorpshuis, een groot succes 
Burgers betalen mee 
 
‘In mei 1977 is ons nieuw sociaal-cultureel centrum De Wis 
geopend, dat is gekomen op de plek van het oude parochiehuis 
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dat leeg stond. De gemeente zag er destijds niet veel heil in. Met 
500.000 gulden subsidie is het ons toch gelukt de bouw voor 
elkaar te krijgen. Bij de opening zei burgemeester Breukel van 
Heeswijk-Dinther: ‘Loosbroek heeft nu een Rolls Royce gekregen, 
maar jullie moeten ook nog zien om hem rijdende te houden.’ De 
praktijk is dat het gemeenschapshuis in Loosbroek niet meer weg 
te denken is en dat het sindsdien loopt als een trein. Vanaf het 
begin is alle gezinnen gevraagd een wekelijkse bijdrage te leveren 
in de exploitatiekosten van toen nog 1 gulden; ongeveer 80% van 
de gezinnen betaalt nog steeds. Daardoor is het mogelijk dat alle 
verenigingen gratis gebruikmaken van De Wis, ons gemeenschaps-
huis.’ 
‘Het afgelopen jaar is de peuterspeelzaal van de Wis verhuisd naar 
de basisschool. Toen de basisschool werd verbouwd, is daar ook 
een multifunctionele sportzaal gekomen. Die gymzaal wordt nu 
door veel sportverenigingen gebruikt en er is in de basisschool vol-
doende ruimte aanwezig waar cursussen kunnen worden ge-
geven. Ook dat zag de gemeente aanvankelijk niet zo zitten. Ze 
vonden dat te veel voorzieningen voor een dorp met zo’n vijftien-
honderd mensen. Maar de gymzaal wordt wel bijna elke avond 
gebruikt…’ 
 
 
Vechten tegen windmolens? 
In gesprek met voor- en tegenstanders 
 
‘Al enkele jaren vonden er in Loosbroek heftige discussies plaats 
over het plaatsen van een aantal windmolens in Loosbroek De 
gemeente wilde hier 400 meter van de noordzijde van de 
Dorpsstraat en de Bleeken een aantal windmolens plaatsen. Voor 
ons als dorpsraad was dat een moeilijke zaak. Een aantal mensen 
in het dorp was vóór de bouw en had ook zitting in een initiatief-
groep. De kerncommissie kreeg ook te maken met felle tegen-
standers binnen Loosbroek. Er waren duidelijk tegengestelde 
belangen binnen onze dorpsgemeenschap. Wat kun je dan als 
dorpsraad doen? We hebben ons daarin terughoudend opgesteld. 
Uit een gemeentelijke enquête bleek duidelijk dat ongeveer 80% 
van de directomwonenden tegen was. Er was in de loop der tijd 
ook een actiegroep gevormd die tegen het plaatsen van wind-
molens in de Bleeken was en daarin was wel iemand van de kern-
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commissie vertegenwoordigd. Tegelijkertijd probeerden we wel in 
gesprek te blijven met de voorstanders. De strijd is hoog op-
gelopen. Uiteindelijk heeft de wethouder, toen tijdens een door 
de gemeente georganiseerde informatiebijeenkomst bleek dat het 
verzet heel sterk was, gezegd dat hij het plan met een negatief 
advies zou voorleggen aan de gemeenteraad. Die moet er uit-
eindelijk nog over beslissen. Geopperd wordt naar andere moge-
lijkheden van alternatieve energiebronnen te gaan zoeken. Wij als 
kerncommissie hebben uiteindelijk toch het meest geluisterd naar 
de tegenstanders toen bleek, dat die zo veel steun hadden onder 
de bevolking.’ 
 
 
Samenwerking die stroef verloopt  
Over veranderende verhoudingen  
 
‘Vroeger hadden we toch wel een redelijk goede relatie met de 
gemeente. Een ambtenaar functioneerde als contactpersoon. 
Destijds was die bij elk overleg met het college aanwezig, maar 
dat is sinds de invoering van het dualisme niet meer het geval. Het 
is niet dat de gemeente ons niet ziet zitten. De burgemeester zegt 
zelf dat hij de dorpsraad belangrijk vindt, hij spreekt zelfs over 
een ‘luis in de pels’. Maar dat willen wij helmaal niet zijn. We 
willen graag samenwerken met de gemeente, maar merken sinds 
een paar jaar dat dát steeds stroever loopt. Het heeft alles te 
maken met veranderingen bij de gemeente door de invoering van 
het dualisme.’ 
‘We spreken nog wel een keer per jaar met het college. Maar er 
liggen geen afspraken meer onder over onze rol en we krijgen 
veel minder informatie dan vroeger. Nu moeten we zelf ook vaak 
uit de krant lezen wat er voor plannen en initiatieven bestaan. 
Dat maakt ons werk erg moeilijk. Je holt achter de feiten aan en 
kunt maar moeilijk echt meepraten. Dat heeft ook een negatieve 
doorwerking op de relatie met je achterban. Die vraagt zich dan 
wel eens af wat voor belang een dorpsraad nog heeft. Het college 
ziet ons als hetzelfde als een buurtvereniging of een voetbal-
vereniging. Het praat ermee als dat nodig is, hoort dan de wensen 
aan, maar houdt zijn handen vrij en vooral zelf de regie.’ 
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Erkenning en waardering als randvoorwaarden  
Het functioneren van de kerncommissie 
 
‘Erkenning door alle partijen, de provincie, gemeente én de eigen 
bevolking, hebben we nodig om goed te kunnen functioneren. Als 
de gemeente erkent dat je als vertegenwoordiger een bepaalde 
inbreng hebt, wordt het veel gemakkelijker. Dat werkt door naar 
onze achterban toe, de inwoners van Loosbroek.’ 
‘In al die jaren hebben we wel veel waardering gekregen voor de 
dingen die we aangepakt hebben. Vooral voor de ondernomen 
projecten die in ons 25jarig jubileumboek beschreven staan. Maar 
je merkt dat dát nu ook moeilijker wordt. Je hebt informatie 
nodig en een zekere invloed om goed te kunnen functioneren. Als 
dat niet kan, haken mensen ook af. We merken dan ook dat door 
de ontstane complexe verhoudingen met de gemeente het nu 
moeilijker wordt om nieuwe mensen voor ons bestuur te vinden. 
Van de andere kant horen we ook dat mensen tevreden zijn over 
ons optreden in de windmolenkwestie.’ 
 
 
 

Dualisme en dorpsraden 
 

‘Het dualisme heeft veel veranderd in de verhouding dorpsraden-
gemeente Bernheze. Het college wil eigenlijk van het destijds 
afgesloten convenant af. Het ziet de gemeenteraad als volks-
vertegenwoordiging en daarmee de spreekbuis van de bevolking 
en niet de dorpsraden.’ 
‘Volksvertegenwoordigers moeten zichzelf informeren en zich 
verstaan met de bevolking. In de visie van het college is geen 
plaats meer voor de dorpsraden in het bestuurlijk systeem. 
Dorpsraden zijn immers niet democratisch gekozen. De Kern-
commissie Loosbroek is een stichting en die stelt haar eigen 
bestuur samen. De gemeente ziet ons als een soort actiegroep.’ 
‘De gemeente wil nu ook het convenant met de dorpsraden 
eenzijdig opzeggen. Ons convenant bestaat al sinds 1995. Of het 
convenant uiteindelijk wordt opgezegd is niet duidelijk. In de 
gemeenteraad gaan ook stemmen op dat er toch in ieder geval 
afspraken moeten worden vastgelegd over de verhouding 
gemeente-dorpsraden. Of je dat nu wel of niet een convenant 
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noemt, interesseert ons ook niet zo veel.’ 
‘Natuurlijk moet een gemeente bredere afwegingen maken dan 
alleen de belangen van Loosbroek. We willen ook geen derde of 
vierde bestuurslaag zijn, maar het is ook belangrijk dat we als 
dorpsgemeenschap onze stem kunnen laten horen en dat de 
gemeente die meeweegt bij het nemen van beslissingen die voor 
Loosbroek belangrijk zijn.’  
‘We moeten als dorpsraden wel goed nadenken over onze plek in 
het dualisme. We snappen dat er dingen zijn veranderd en dat wij 
ook moeten veranderen. Al rond 2000 hebben we de gemeente 
voorgesteld eens kritisch te kijken naar de afspraken in het 
convenant, maar ja, toen zei de gemeente: ‘doek het maar op’. 

 
 
 
Zorgen dat projecten van de grond komen 
De werkwijze 
 
‘Als we naar de toekomst kijken dan zien we wel dat er dingen 
moeten veranderen. Dat is niet alleen bij de gemeente het geval, 
maar ook bij onszelf. We denken er in ons bestuur over om meer 
met projecten te gaan werken. Nu pakken we nog te veel losse 
dingen aan. Voor projecten kun je dan commissies vormen waarin 
mensen vanuit de kerncommissie, maar ook uit andere geledingen 
zitting hebben. Als dat werkt, krijg je ook andere mensen in be-
weging. Mensen en vooral jongeren willen zich niet meer voor 
onbeperkte tijd aan een club binden. Ze willen een begin en een 
eind zien en als het project klaar is moeten ze kunnen zeggen: zo 
en nu heb ik mijn handen vrij om weer iets heel anders te gaan 
doen. Een mooi voorbeeld was het opknappen van de parochie-
tuin. Het project werd gesponsord door de Rabobank en nu is de 
klus geklaard door mensen die je anders niet warm krijgt voor 
bestuurswerk van de Kerncommissie. Onze rol als bestuur zou dan 
veel meer worden: zorgen dat er nieuwe projecten worden 
gestart.’ 
 
 
Blijven nadenken over veranderende verhoudingen 
De vereniging en overstijgende belangen 
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‘We hebben zelf aan de wieg gestaan bij de oprichting van de 
vereniging kleine kernen noord-brabant.’ 
‘We zijn heel tevreden over de informatie en de steun die we 
krijgen van de vereniging. Maar er is wel iets om over na te 
denken. Dat heeft weer alles te maken met de verhouding tussen 
de vereniging, als overkoepelaar van alle dorpsraden, en de over-
heid: in dit geval de provincie en de gemeenten. Hier speelt ook 
de vraag welke plaats en invloed wij eigenlijk hebben als vereni-
ging op het provinciale bestuur. In belangrijke kwesties, zoals de 
woningbouw, stuurt de provincie gemeenten aan en ook de 
reconstructie van het buitengebied is heel belangrijk voor de toe-
komst van de kleine kernen. In discussies daarover heeft de 
vereniging op provinciaal niveau geen plek gehad. Daarover moet 
je nadenken bij toekomstige kwesties en ook over de vraag hoe 
de vereniging ons effectief kan ondersteunen in de hele discussie 
tussen ons en de gemeente Bernheze over onze plaats in het 
dualisme.’ 
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Werkgroep Leefbaarheid Wouwse 
Plantage  

Gesprek met Jeanne Biemans, Cees van Gent en Danny Nelen, 
allen bestuursleden van de werkgroep, op 19 juli 2005 in de 
Wouwse Plantage (gemeente Roosendaal) 
 
 
Alle hens aan dek …  
Een doorstart op weg naar vernieuwing 
 
‘In december 2004 hield de grote roerganger van de Leefbaar-
heidsgroep Wouwse Plantage, mevrouw Hetty Elst, ermee op. Na 
dertig jaar vrijwillige en onvoorwaardelijke inzet voor de leef-
baarheid in de dorpskern heeft zij het voorzittersstokje door-
gegeven. Met haar stopten nog vijf andere leden van de groep 
hun werkzaamheden. Alles bij elkaar zijn er vele verbeteringen in 
de kern opgepakt. Handen uit de mouwen en aanpakken, dat was 
het motto.  
Omdat na twintig jaar trouwe dienst ook de vaste opbouwwerker 
vanuit het welzijnswerk zijn taak beëindigde, was het in die tijd 
alle hens aan dek voor de werkgroep leefbaarheid. Waar het om 
ging, was het mobiliseren van nieuwe energie voor een nieuwe 
doorstart. Terugkijkend kunnen we stellen dat dat in ieder geval is 
gelukt. Mede als gevolg van het aantreden van acht nieuwe leden 
in het voorjaar van 2005 heeft een frisse wind door de groep 
gewaaid. Onlangs is het echte werk weer hervat. We zijn er klaar 
voor. Tijdelijk ligt het voorzitterschap bij het SIW in Roosendaal. 
Het is vooral ook bemoedigend dat enkele jongeren de gang naar 
de club hebben weten te vinden. Het vinden en houden van aan-
sluiting met de jonge garde is natuurlijk van groot belang als je 
praat over het bijsturen van de toekomst.’  
 
 
Meedenken en meepraten … 
De ontwikkeling van een toekomstvisie  
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‘In hoofdzaak is aan de inhoud van het werk weinig veranderd. 
Het voornaamste doel van de werkgroep is het karakter van het 
dorp te bewaken en de leefbaarheid van het dorp in stand te 
houden.’  
‘De werkgroep is een onafhankelijk klankbord voor alle bewoners 
van de Wouwse Plantage en de bestuurders van de gemeente 
Roosendaal. De werkgroep heeft zichzelf drie taken gesteld. Aller-
eerst is daar het opsporen en in kaart brengen van de wensen en 
behoeften van de bewoners. De tweede taak is het meedenken en 
meepraten over de ontwikkelingen in de eigen woon- en leef-
omgeving van de mensen uit de kern te beoordelen. Als derde 
taak heeft de werkgroep de ontwikkeling van een toekomstvisie, 
in overleg met de gemeente en andere maatschappelijke instel-
lingen.’  
 
 
Wat willen de burgers? 
Een enquête als basis onder het werk 
 
‘De leden van de onze werkgroep staan midden in het dorpsleven 
en weten gemiddeld genomen wat er speelt. Toch is het goed om 
je visie en daarmee je concrete werk te funderen in datgene wat 
de dorpsbewoners zelf hebben aangegeven. We hebben daarom 
besloten om een enquête uit te zetten met daarin een aantal 
vragen rond een aantal kernpunten. We gaan niet alle deuren 
langs, maar hebben een stand op de zomerbraderie op 7 augustus 
en daarnaast gaan we bij de roemruchte fietskoers De hel van de 
Pin staan. We denken daar veel mensen te spreken. Dit jaar is het 
het vijftigste jaar dat deze wedstrijd plaatsvindt.’   
‘Een belangrijk punt uit deze enquête is het bouwen en wonen. 
We hebben een vraag gesteld over welke vorm van nieuwbouw 
men wil. Zijn er koop- of huurwoningen nodig? Moeten er meer 
starterswoningen, woningen voor senioren of zorgwoningen 
komen? Willen we appartementen, vrijstaande huizen of huizen 
in een rij? Ook bevragen we de mensen over het gebruik van het 
kerkgebouw. Tegen de achtergrond van fors teruglopend gebruik 
van de kerk is het goed om te peilen hoe men hiertegenaan kijkt. 
Moet een kerk enkel voor geloofsbelijdenis functioneren? Of is 
een multifunctionele invulling of een totaal andere invulling ook 
bespreekbaar? Of moet de kerk bij sluiting volledig afgebroken 
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worden? We vinden dat de bevolking van de Wouwse Plantage 
daar eens goed voor moeten gaan zitten.’  
‘Op zondag 2 oktober 2005 organiseren we dan een bijeenkomst 
over bouwen en wonen in het dorpshuis. We zullen daar de uit-
komsten presenteren en met iedereen over dit onderwerp in 
gesprek gaan. Op deze bijeenkomst hebben we ook vertegen-
woordigers van de gemeente Roosendaal en een projectontwikke-
laar uitgenodigd. Het belooft een spannende bijeenkomst te 
worden, want eindelijk mogen we dan weer eens bouwen hier! 
Tot 2010 hebben we toegewezen gekregen om dertig woon-
eenheden te mogen bouwen. Dat moeten we dus goed gaan 
invullen. De inschatting is dat het genoeg is voor deze periode. Nu 
komt het erop aan op de juiste plek ook het juiste huis neer te 
zetten. Leegstand kunnen we ons niet permitteren.’ 
 
 
 

Op zoek naar evenwicht 
 

‘Het bijzondere van onze natuurlijke omgeving is het Landgoed de 
Wouwse Plantage. Dit is een grote houtplantage die inmiddels 
onder momentenzorg valt. Het is een mooi gebied waarop je 
prachtig kunt wandelen. Voor de toekomst is dit privé-bezit met 
daarop ook van die typische arbeidershuisjes, een recreatief 
kroonjuweel dat het gehele dorp toevalt. Verder is er veel 
glastuinbouw rond de kern. Veel mensen uit het dorp hier vinden 
hun emplooi in de kassen. Het is een sterke economische drager. 
De vraag is in hoeverre de beschikbare grond aan nieuwe kassen 
moet toevallen. Het evenwicht tussen natuur en economie moet 
wel in stand worden gehouden. In het dorp wordt daar 
verschillend over gedacht. Als Werkgroep Leefbaarheid hebben we 
een taak om de visieontwikkeling daarover te stimuleren en tot 
gemeenschappelijk gedragen standpunten te komen. Het gaat 
hierbij niet om onze standpunten, maar om wat de gemiddelde 
bewoner ervan denkt. Gaan we links- of rechtsom?.’   

 
 
 
Jongeren zijn cruciaal 
Voorzieningen en vitaliteit  
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‘De kern heeft een aantrekkingskracht op de omgeving. Mede 
door de natuurlijke rijkdom en het voorzieningenniveau zijn 
mensen van buitenaf geïnteresseerd om hier te komen wonen.’  
‘Er wonen nu pakweg 1160 mensen in de Wouwse Plantage. Het 
voorzieningenniveau is er nog redelijk. Mede omdat er af en toe 
toeristen binnendruppelen is er een eetcafé, een pannenkoekhuis 
en een kroeg. Ook hebben we nog een aantal winkels, een super-
markt, een bakker, een tankstation, kapper, een makelaar en - last 
but not least - een basisschool en een peutercrèche. Deze laatste 
zijn absoluut belangrijk voor de onderlinge cohesie en de leef-
baarheid. Kijk, nu draaien we met de hele gemeenschap twintig 
verenigingen op alle fronten. Alleen met voldoende aanwas van 
onderop hou je dit vol. De school en de crèche zijn daarbij enorm 
belangrijk. Gezinnen met jonge kinderen geven een impuls aan de 
leefbaarheid. Zij houden de cirkel rond.’ 
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Stichting Ulicoten Vooruit   

Gesprek met Carla Dirven, voorzitter en To Verheijen, penning-
meester, in Ulicoten (gemeente Baarle-Nassau) 
 
 
Van woordvoerder tot waakhond 
Tijden veranderen  
 
‘Ulicoten Vooruit bestond al voor de Tweede-Wereldoorlog. Toen 
al maakte Ulicoten deel uit van de gemeente Baarle-Nassau; wat 
dat betreft is er niets veranderd. Ulicoten Vooruit is eigenlijk op-
gericht om alles wat de gemeente liet liggen op te pakken en 
ervoor te zorgen dat er alsnog iets mee gebeurde.’ 
‘Zo’n vijftien tot twintig jaar geleden kreeg Ulicoten Vooruit 
rechtspersoonlijkheid met de oprichting van een stichting. Met 
een paar mensen vormen wij het bestuur en runnen de stichting. 
De stichting komt niet zo vaak prominent in beeld. Ons doel zou 
je nu het beste kunnen omschrijven als ‘zorgen dat ze ons niet 
vergeten’ in Baarle-Nassau. We komen in actie als daar reden voor 
is. Elke vergadering stellen we wel de vraag: ‘Is dat een kwestie 
waar wij ons mee bezig moeten houden?’ 
‘Vandaag de dag hebben we vooral een waakhondfunctie. 
Twintig jaar geleden is er veel opgebouwd waar we nu nog van 
profiteren, zoals het dorpshuis. Dat is gevestigd in het vroegere 
parochiehuis dat al tien jaar leegstond. Uiteindelijk is het ver-
bouwd en is er een stukje aangezet, nu vinden daar veel vereni-
gingen onderdak.’ 
‘Een verschil met vroeger is dat veel zaken nu al worden opgepakt 
door de gemeente of de provincie. Vroeger werd je als Ulicoten 
Vooruit ook nogal eens gevraagd om bijvoorbeeld namens een 
vereniging bij het gemeentebestuur aan te dringen om iets voor 
ze te doen. Tegenwoordig zijn de mensen veel mondiger, ze 
stappen zelf wel naar de gemeente.’ 
 
 
Dat je weet wat er leeft... 
Over de relaties met de achterban 
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‘Het is belangrijk dat je weet wat er in het dorp leeft. Ulicoten 
kent zo’n twintig tot dertig verenigingen. Die hebben allemaal 
een vertegenwoordiger in Ulicoten Vooruit. Eens per jaar spreken 
we ze allemaal tijdens de jaarvergadering.’ 
‘Het gaat er niet alleen om de gemeente of anderen ervan te 
overtuigen dat er bepaalde dingen moeten gebeuren. Je moet 
ook oog hebben voor spanningen binnen het dorp en proberen 
die mee op te lossen. Zo speelde hier een tijdje geleden een pro-
bleem rond een voorziening om de snelheid van het verkeer af te 
remmen. Sommige mensen waren daar fel voor, maar door de 
manier waarop de gemeente de verkeersbelemmering had aan-
gepakt, ontstond grote irritatie bij anderen. Vrachtwagens van 
lokale bedrijven konden er bijna niet door. Uiteindelijk is het 
gemeentebestuur het komen uitleggen en hebben ze ook ge-
luisterd naar de bezwaren. Nu is het probleem opgelost en is 
iedereen weer tevreden.’ 
 
 
Dan bellen we hem op …  
De relatie met de gemeente 
 
‘Naast de stichting Ulicoten Vooruit bestaat er ook een fractie 
Ulicoten. Die heeft twee zetels in de raad; tot voor een paar jaar 
zat ze ook in het college van burgemeester en wethouders. Dat is 
nu niet meer, maar de lijntjes zijn nog steeds heel kort.’ 
‘Er is wel een onderscheid tussen de stichting en de fractie. Wij 
volgen als Ulicoten Vooruit de plaatselijke politiek wel goed, maar 
we zijn niet politiek gebonden. We gaan ook om met andere 
politieke partijen in het dorp.’ 
‘Een eigen wethouder maakt de toegang tot het gemeente-
bestuur natuurlijk wel gemakkelijk. Maar ook nu is dat nog geen 
probleem. Elke week houdt de wethouder spreekuur in ons dorp 
en wij kunnen daarvan ook gebruikmaken. Maar als er echt iets is, 
dan bellen we hem op. Dat is geen probleem. Je moet rekenen dat  
Baarle-Nassau maar klein is, er wonen zo’n 6500 mensen, waarvan 
1100 in Ulicoten.’ 
‘Over het algemeen zijn we best tevreden over de gemeente. Ze 
hebben sowieso wel oog voor onze belangen. Er wordt naar ons 
geluisterd en uiteindelijk komt het ook wel goed, alleen kan dat 
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soms wel erg lang duren. Als je maar aanhoudt komt het 
uiteindelijk wel goed.’ 
 
 
 

Veranderingen in het dorp 
 

‘Je ziet toch dat het dorp verandert. Geleidelijk aan komen er meer 
mensen wonen vanuit andere gemeenten, soms uit andere delen 
van het land. Of ze meedoen aan het sociale leven, aan de vereni-
gingen, dat is heel wisselend. We treden ze in Ulicoten niet tege-
moet met een uitstraling van ‘kijk hier zijn we’, maar we staan wel 
open voor nieuwe mensen die actief willen meedoen.’ 
‘Eigenlijk is de deelname van jongeren aan het dorpse leven een 
veel groter probleem. Voor een deel trekken ze weg, nood-
gedwongen omdat ze geen betaalbaar huis kunnen vinden. Maar 
daarnaast is er ook sprake van een andere gerichtheid van 
jongeren en ander interesses. Ze beschouwen veel dingen die wij 
als verworvenheden zien als vanzelfsprekend en ze zijn ook niet 
meer zo bezig met zaken in het dorp. Ze gaan bijvoorbeeld uit op 
andere plekken in Brabant of in België. Maar uiteindelijk willen 
veel jongeren hier zelfstandig gaan wonen en dat is voor henzelf 
een probleem.’ 

 
 
 
Druppelsgewijs bouwen als ideaal 
Over bouwen en wonen  
 
‘Voldoende woningbouw om de leefbaarheid op peil te houden is 
altijd onze belangrijkste zorg. We streven ernaar dat er druppels-
gewijs gebouwd wordt, elk jaar een paar huizen is het ideaal.’ 
‘Zo’n twintig jaar geleden zijn er in één keer twintig huizen 
tegelijkertijd neergezet en je ziet dat dat niet werkt. Jongeren 
willen hier graag blijven wonen, maar als het te lang duurt trek-
ken ze toch weg. Twintig huizen ineens is dan wel mooi, maar op 
dat moment zijn er niet genoeg gegadigden binnen het dorp. 
Uiteindelijk worden ze dan toch gekocht door mensen van buiten 
het dorp en moet je weer jaren wachten op nieuwe woningen.’ 
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‘Meestal gaat het bij de nieuwbouw om kavels waar mensen zelf 
een huis op zetten. Voor jongeren is dat bijna niet meer haalbaar 
door de gestegen grondprijzen. Nu komen er ook vier starters-
woningen.’ 
‘Op het ogenblik wordt er ook een plan gemaakt voor een aantal 
seniorenwoningen in Ulicoten. Maar dat staat nog in de kinder-
schoenen. Tussen de projectontwikkelaar en de gemeente bestaat 
er verschil van opvatting. De projectontwikkelaar wil het liefst 
koopwoningen realiseren, de gemeente ziet liever huurwoningen 
en wij zijn het daarmee eens. Wij schatten in dat de mensen hier 
dat ook het liefste willen. 
Aan seniorenwoningen bestaat een grote behoefte. Baarle-Nassau 
is de meest vergrijzende gemeente in Brabant en daarom mag de 
gemeente er wel wat harder aan trekken.’ 
‘Daarnaast zijn er steeds nieuwe zaken die je aandacht vragen, 
zoals het behoud van de buitenschoolse opvang en het instand-
houden van de busverbindingen. Al deze zaken hangen samen: 
zonder woningbouw komt het voortbestaan van de school in het 
geding en dan is het cirkeltje weer rond…’  
 
 
Een pin-kapelleke …  
Vechten om voorzieningen  
 
‘In Ulicoten zijn in de loop der jaren heel wat voorzieningen ver-
dwenen; dat is niet anders dan in andere kleine kernen. Een tijd 
terug is de Rabobank gesloten, we hebben er hard voor gewerkt 
dat er een pin-automaat in het dorp bleef. Probleem was echter 
dat niemand wist waar die moest staan. Het dorpshuis lag het 
meest voor hand; maar dat ging niet, om praktische redenen. 
Uiteindelijk kwamen we bij de kerk uit. Het kerkbestuur heeft 
samen met de Rabobank een oplossing gevonden door een kleine 
aanbouw aan de kerk;, sindsdien hebben we een soort pin-
kapelleke.’  
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Werkgroep Leefbaarheid Baarschot  

Gesprek met Jan van Dal, Adri van de Plas en Kees van Riel, 
bestuursleden van de Werkgroep leefbaarheid Baarschot, op 12 
september 2005 in Baarschot (gemeente Hilvarenbeek) 
 
 
Leefbaarheid én het Mar a Kapelleke  i

 

Over verenigingsleven en woningbouw 
 
‘Het Comité Baarschot, waar wij als Werkgroep Leefbaarheid 
Baarschot onderdeel van uitmaken, heeft een dubbelde opdracht. 
Wij onderhouden de Maria-grot en wij werken aan het versterken 
van de leefbaarheid van de kern Baarschot.’  
‘Dat van die Maria-grot, een kapelletje dus, is een serieuze zaak. 
Dat is dan ook statutair vastgelegd. Baarschot was zeer dankbaar 
dat zij als gemeenschap zonder doden uit de oorlog was ge-
komen. Deze dankbaarheid viel Maria ten deel. Er is voor haar een 
grot gemaakt en er is in die tijd afgesproken dat de grot voor 
altijd onderhouden zou worden. De club die dat toen op zich nam 
is langzaam uitgebouwd naar een comité met een bredere aan-
pak.’ 
‘Het Comité Baarschot richt zich op leefbaarheid en het stimuleren 
van het sociale contact en het verenigingsleven in de kern. Het 
comité is actief bij Carnaval, de Baarschotse kermis en bij sinter-
klaas. Er worden koffieconcerten, een barbecue, een jaarmarkt, 
een kinderreisje, een bonte avond, sjoelavonden en wedstrijden 
handboogschieten georganiseerd.’ 
‘De werkgroep die vijf jaar geleden binnen het comité is ontstaan 
is gericht op woningbouw en het dorpenplan. Ook zaken als 
verkeersveiligheid en openbare verlichting komen via de werk-
groep aan de orde. De werkgroep onderhoudt dan ook de con-
tacten met de lokale politiek in Hilvarenbeek en de vereniging 
kleine kernen noord-brabant.’ 
 
 
Van 0 naar 40
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Plan voor woningbouw  
 
‘Woningbouw is ook hier natuurlijk absoluut een issue. We wilden 
graag bouwen. Maar vanwege de stankcirkels van enkele boer-
derijen zat de hele kern op slot. In de loop van de tijd vertrokken 
een aantal boeren. En daarmee hun ‘cirkels’. En met een boer in 
het centrum van de kern hebben we als werkgroep gesprekken 
ingezet over een eventuele verhuizing. Zijn boerderij lag vrij 
cruciaal. De betreffende boer had daar gelukkig wel oren naar. 
Stap voor stap is toen een proces in gang gezet volgens alle pro-
cedures en regels om de uitkoop te regelen. Inmiddels is dat 
achter de rug. De gemeente, provincie en uiteindelijk ook de 
woningcorporatie hebben hun taken opgepakt en inmiddels ligt 
er een plan met ruimte voor starterswoningen, seniorenwoningen, 
een evenemententerrein en ook parkeerruimte. Dat laatste is ook 
een absolute must.’  
‘Het komt erop neer dat er voor de komende vijf jaar twintig 
wooneenheden zijn gepland. Daaropvolgend komen er dan nog 
twintig bij in een vergelijkbare periode. Alles bij elkaar zijn we 
daar heel tevreden mee. Maar dat mag ook wel na vijftien jaar 
van stilstand.’ 
 
‘Het definitieve plan om tot huizenbouw te komen is goed-
gekeurd op een druk bezochte bijeenkomst door een absolute 
meerderheid van de 180 aanwezigen. Een dergelijk draagvlak is 
voor ons als werkgroep natuurlijk wel een noodzakelijke rand-
voorwaarde. Kijk, dat er door sommigen bewoners die aan het 
plangebied grenzen op specifieke punten bezwaren worden 
geformuleerd, daar is niks mis mee. Maar je wilt wel een 
algemeen akkoord vanuit de gemeenschap. En dat hebben we.’ 
 
 
De basis is smal 
Te weinig draagvlak voor voorzieningen 
 
‘Tja, Baarschot is absoluut een kleintje onder de kleintjes. We tel-
len op dit moment 415 inwoners in pakweg honderdvijftig huizen. 
Een bijzonderheid is, dat deze honderdvijftig huizen bijna alle-
maal vrijstaand zijn. Er zijn slechts enkele blokken van twee-
kappers. Het lage aantal bewoners hangt rechtstreeks samen met 
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het ontbreken van voorzieningen. Afgezien van een tweetal 
horecavoorzieningen en een Landal Greenparks-project met 
vakantiehuizen tref je hier niets. Geen school, geen kerk.’  
‘Ook geen dorpshuis. Ons dorpshuis is Herberg de Schuur, een van 
die twee horecavoorzieningen. Gelet op het belang hiervan voor 
onze kern hielden we twee jaar geleden de adem in toen de toen-
malige eigenaar ermee stopte. Komt er een nieuwe? En kunnen 
we er dan weer in? Gelukkig heeft de nieuwe eigenaar de deur 
voor ons weer geopend. Er vinden nu weer volop gemeenschaps-
activiteiten plaats! Het verhaal geeft wel aan dat de basis smal is. 
Als er niet genoeg geld in het laatje komt voor een normale 
exploitatie voor een café met een zaal dan heeft Baarschot een 
probleem.’ 
 
 
 

Elke munt heeft twee kanten 
 

‘De absoluut kleine schaal van onze gemeenschap betekent dat er 
nauwelijks voorzieningen zijn. Nu levert dat nog geen grote 
problemen op. Ieder heeft zich erbij neergelegd. En twee kilo-
meter verderop in Diessen is al weer heel wat meer te doen. Het 
grote pluspunt van die leegte – want laten we dat ook noemen – is 
de rust die daarmee samenhangt. Het is niet voor niks dat 
Baarschot veel fiets-  en wandeltoeristen aantrekt. Elke munt heeft 
twee kanten.’  
‘Kijk, als de vergrijzing gaat toeslaan dan liggen de kaarten anders. 
Dan is er iets zoals een zorghuis nodig. Misschien moet er dan ook 
weer eens gekeken worden hoe het verder moet met het open-
baar vervoer. Nu is dat punt voor de jeugd een probleem, maar dat 
kan dan breder komen te liggen.’ 

 
 
 
Geen grote boodschappenlijsten 
Relatie met de gemeente 
 
‘Baarschot is een van de zes kernen van de gemeente Hilvaren-
beek. Wij zijn heel tevreden met onze relatie met de gemeente. 
Een keer per twee jaar krijgen we heel het college van B&W op 
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bezoek en voorts hebben we elk jaar een vergadering over 
projecten die wij en onze vijf collegakernen kunnen opzetten met 
het leefbaarheidsfonds. Dit fonds wordt gevoed met geld uit de 
grondverkoop; de kernen mogen hier projecten voor indienen.’ 
‘Het comité en de werkgroep hebben voor de rest geen grote 
boodschappenlijsten die we bij de gemeente neerleggen. We 
weten ze te vinden als er iets is en voor de rest loopt het wel. Het 
Brabants overlegmodel geloof ik, ja.’   
 
 
Die dorpendag, die motiveert  
Over de vereniging 
 
‘Over de vereniging kleine kernen hebben we geen grote 
woorden. We zijn lid van de club, bezoeken regelmatig de activi-
teiten en zijn blij met hun overkoepelend lobbywerk. Ook zo’n 
dorpendag ervaren we altijd als heel motiverend. Maar voor de 
rest zijn we erg op ons dorp gericht.’ 
‘Als we straks met die bouwplannen concreet aan de slag gaan, en 
zeker in fase twee als die zorgvoorziening ter sprake komt, dan 
zullen we zeker weer aankloppen bij de vereniging.’  
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Tekst achterflap 
 
 
 
Schaalvergroting, ingrepen in het landschap en maatschappelijke 
ontwikkelingen hebben het Brabantse platteland de afgelopen 
jaren veranderd. Door de toegenomen mobiliteit is het gemak 
waarmee de meeste plattelanders zich verplaatsen nog verder toe-
genomen. De scheidslijn tussen dorp en stad is daarmee heel klein 
geworden. Bestaande voorzieningen doen er alles aan om het 
hoofd boven water te houden. Het dorp, zoals ooit bezongen 
door Wim Sonneveld, vinden we op de Brabantse landschappelijke 
kaart al lang niet meer terug. 
 
Is dat erg? Sommige dorpsbewoners vinden van wel en proberen 
krampachtig vast te houden aan wat ooit was. Tegelijkertijd ont-
staan er ook nieuwe initiatieven. Denk alleen maar aan de bouw 
van multifunctionele voorzieningen, het terughalen van de coöpe-
ratiegedachte, het vernieuwde aanbod van de bibliotheken, de 
bouw van starterswoningen en het ontwikkelen van zorgarrange-
menten.  
Wellicht is innovatie, gekoppeld aan creativiteit en doorzettings-
vermogen, wel het toverwoord voor de komende vijf jaar. 
 
De kern van Brabant is uitgegeven ter ere van de eerste lustrum 
van de vereniging kleine kernen noord-brabant. In de publikatie 
komen twaalf leden aan het woord: dorpsraden of andere leef-
baarheidgroepen die in hun kleine kern de afgelopen vijf jaar 
hard gewerkt hebben om de leefbaarheid in stand te houden of 
te vergroten. Zij laten zien wat ze de afgelopen jaar hebben 
bereikt en wat hun eigen kern zo bijzonder of mooi maakt. 
 
 
Logo vkk 
Plus adresgegevens 
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