
Aanbieden petitie L & G  aan de commissaris van de koning Clemens Cornielje  
door de voorzitter van DKK Gelderland i.o Leidy van der Aalst  op 3 juni 2015 
 
 
Geachte voorzitter en leden van de provinciale staten,     
 
Als Vereniging Kleine Kernen en Federatie Dorpshuizen Gelderland zijn we blij met 
de steun die u als provincie al jaren biedt om de leefbaarheid van de kleine kernen te 
stimuleren. Eigenlijk liep u als provincie al vooruit op de participatiemaatschappij: de 
verantwoordelijkheid en het initiatief bij bewoners laten maar wel als overheid even 
dat zetje geven dat vaak nodig is om een idee vooruit te helpen. En met succes. De 
regeling Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen heeft in de dorpen zoveel 
energie losgemaakt dat bij herhaling het budget niet toereikend was. 
Dan kun je natuurlijk zeggen: jammer dan, dat is het risico van de aanvrager maar zo 
werkt het niet. Vrijwilligers steken ongelooflijk veel energie en tijd in hun aanvraag en 
hebben ook andere geldbronnen moeten zoeken om hun plan gerealiseerd te krijgen. 
Als je dat dan allemaal rond hebt en je wordt afgewezen is dat erg zuur en ondanks 
het feit dat dit risico van tevoren bekend was is het demotiverend voor actieve 
bewoners. 
Natuurlijk hebben we alle waardering voor de bijna 1.3 miljoen die nu weer aan 21 
projecten is toegekend. Deze initiatiefnemers  zien hun inspanningen beloond en 
kunnen enthousiast verder met de uitvoering van hun projecten.  
 
Maar ook bij de laatste tranche van de subsidieregeling Leefbaarheid en 
Gemeenschapsvoorzieningen zijn 16 projecten  afgewezen vanwege het bereiken 
van het subsidieplafond. Daarbij gaat het om een bedrag van ruim 1 miljoen. Al deze 
16 projecten voldeden aan de eisen en ook de externe financiering was rond. 
Daarnaast zijn er nog 20 projecten geweigerd omdat de aanvraag niet compleet was. 
Daarbij gaat het om ruim 1,6 miljoen.  
Als VKK en FDG hebben we het initiatief genomen voor  een petitie. In korte tijd 
hebben meer dan 500 mensen  gereageerd. 
Waar we in de petitie voor pleiten is dat u als provincie het bedrag  van ruim 1 
miljoen voor de 16 afgewezen projecten alsnog beschikbaar stelt  zonder dat er een 
nieuwe aanvraag hoeft te worden ingediend.  
Tevens pleiten we voor een tweede tender in september 2015 van 1,5 miljoen waar 
de geweigerde 20 projecten en nieuwe aanvragen conform de huidige criteria 
gebruik van kunnen maken.  
 
Ons verzoek aan u is in de commissievergadering ons voorstel te bespreken om in 
de voorjaarsnota 2,5 miljoen beschikbaar te stellen voor de regeling Leefbaarheid en 
Gemeenschapsvoorzieningen.   
 
Ik wil, u als voorzitter van de Provinciale Staten, graag namens de afgewezen 
aanvragers waarvan een aantal hier ook aanwezig is, en namens allen die de petitie 
getekend hebben deze nu  overhandigen en dank u voor uw aandacht. 


