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Aanleiding en opdracht
• Vraag: van de algemene ledenvergadering 
• Opdrachtgever: vkk n-b
• kansen en bedreigingen zeer kleine kernen 
• onderzoek naar de positie van deze kleinste 
kernen.

• Resultaat: 
– beter inzicht in de positie van de zeer kleine kernen 
– handvatten bieden voor verbetering van de 

leefbaarheid. 
– eindresultaat brochure.



Aanpak PON
Fase 1: 5 dagen 
• Korte literatuurstudie
• Groepsgesprekken met dorpsraden zeer kleine 
kernen

Gaan of niet gaan 

Fase 2: nieuwe opdracht nader onderzoek



Overzicht kleinste kernen



Overeenkomsten met 
grotere kernen

• te weinig starters- en seniorenwoningen
• ontgroening en vergrijzing
• teruglopend vrijwilligersbestand
• wegvallen van voorzieningen
• bereikbaarheid (openbaar vervoer)
• te weinig huurwoningen (voor starters)
• Economische vitaliteit
Verschil: Kwetsbaarheid



Inwoners kleinste kernen
• Zijn trots op hun dorp, 
• wonen er met veel plezier 
• en willen dat graag ook zo houden. 

Traditioneel scoren hoog:
• saamhorigheid, 
• sociale cohesie, 
• het op elkaar aangewezen zijn 
• en tegelijkertijd de vrijheid van het buiten wonen 
en buiten zijn. 



Inwoners kleinste kernen
• Nemen het gemis van een aantal voorzieningen 
daarbij op de koop toe.

• In bijna alle dorpen ziet men echter 
ontwikkelingen die met name de saamhorigheid 
(op termijn) in de weg gaan staan.



Items 1
• Kleinste kernen zijn op alle leefbaarheidspunten
kwetsbaarder

• De ene kleinste kern is de andere niet
• Getalscriterium op zich is niet doorslaggevend
• Basisschool is het ijkpunt van het verschil in de 
beleving van inwoners

• Andere ijkpunten zijn het gemeenschapshuis, 
de vitaliteit van de kerk en het hebben van 
grotere algemene verenigingen.



Items 2
• Een evenwichtige en diverse bevolkingsopbouw 
is noodzakelijk

• Eigenschappen en aard van de nieuwkomers
• Relatie met gemeentebestuur / calimerogedrag
kleinste kernen

Kan leiden tot een nadere ordening kleinste 
kernen



Thema 1: 
Spanning tussen welbevinden en leefbaarheid

Thema 2:
Spanning tussen rust en ruimte en een vitaal dorp

Thema 3: 
Spanningen tussen autochtonen en nieuwkomers

Thema´s 1



Thema 4: 
Groeien versus behouden van het huidige karakter dorp

Thema 5: 
De nieuwe dorpsbewoner in het buitengebied

Thema 6: 
Ontwikkelingen waarop de inwoners geen grip meer 

hebben 

Thema´s 2
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