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Dat	het	platteland	verandert,	is	van	al-
le	tijden.	We	zien	daarin	de	laatste	tijd	
een	aantal	nieuwe	ontwikkelingen,	ze-
ker	ook	in	de	provincie	Limburg.	Na	een	
eeuw	van	bevolkingsgroei	krijgen	we	nu	
te	maken	met	een	daling	van	het	bevol-
kingsaantal.	Bovendien	zijn	er	vergaan-
de	economische	veranderingen.	Die	ver-
anderingen	 vormen	 uitdagingen	 voor	
de	bewoners	en	het	bestuur.	Bewoners	
merken	dat	de	leefbaarheid	in	het	ge-
ding	is	en	willen	niet	alleen	meepraten,	
maar	ook	meedoen	als	het	om	hun	wijk	
of	dorp	gaat.	Dat	sluit	ook	aan	op	de	
inzichten	van	steeds	meer	gemeenten.	
En	alle	betrokkenen	verwachten	daarbij	
een	eenduidig	en	slagvaardig	beleid	van	
het	(provincie)bestuur.	
In	 het	 Dorpsakkoord	 dat	 in	 2006	 ge-
slo	ten	werd	aan	het	 slot	 van	het	 eer-
ste	Provinciaal	PlattelandsParlement	in	
Griendtsveen1,	staat	dat	we	in	Limburg	
willen	 komen	 tot	 een	 samenhangend	
beleid	voor	de	kleine	kernen.	Een	werk-
groep	van	de	Vereniging	van	Kleine	Ker-
nen	Limburg	(VKKL)	ging	met	die	opga-

ve	aan	de	slag.	Zo	werd	het	onderwerp	
onder	 andere	 besproken	 tijdens	 het	
tweede	 PlattelandsParlement	 in	 2008.	
De	resultaten	van	alle	inspanningen	zijn	
samengevat	in	deze	visie,	Agenda	2020	
Kleine	Kernen	Limburg.
In	paragraaf	2	van	deze	agenda	kijken	
we	kort	terug	op	de	historie	van	de	klei-
ne	kernen.	In	paragraaf	3	beschrijven	we	
de	(verwachte)	ontwikkelingen,	als	ach-
tergrond	voor	de	visie	in	paragraaf	4.	In	
paragraaf	5	staan	de	conclusies.

Bij	 het	 werken	 aan	 de	 kracht	 van	 de	
Limburgse	 dorpen	 zijn	 meerdere	 spe-
lers	betrokken.	De	belangrijkste	zijn:	de	
bewonersorganisaties,	de	VKKL,	de	ge-
meenten	en	het	provinciebestuur.	Deze	
Agenda	is	voor	elk	van	deze	spelers	ge-
schreven.	Omdat	in	2011	nieuwe	verkie-
zingen	worden	gehouden	voor	Provin-
ciale	Staten	zijn	in	paragraaf	5	aanbe-
velingen	voor	de	provincie	opgenomen.

1  Inleiding

1	In	2006	organiseerde	

de	Vereniging	Kleine	

Kernen	Limburg	het	

eerste	Provinciaal	

PlattelandsParlement.	

De	Limburgse	

bewonersorganisaties	

bespraken	met	leden	

van	Provinciale	Staten	

wat	nodig	is	om	de	

leefbaarheid	in	de	

kleine	kernen	in	stand	

te	houden	en	welke	rol	

de	provincie,	naast	de	

gemeenten,	daarbij	kan	

spelen.	De	afspraken	

zijn	vastgelegd	in	een	

Dorpsakkoord.	

Op	3	oktober	2008	

werd	het	2e	Provinciaal	

PlattelandsParlement	

gehouden.

Het Plattelands 

Parlement in 

Griendtsveen in 2006
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Elke bewoner in een dorp is ergens bij betrokken. Door 
ontmoetingen en gezamenlijke activiteiten werken bewoners aan 
gemeenschapsontwikkeling. Dat is de kern van hun dorp.

2.1 Autonome dorpen

Nog	tot	in	de	jaren	’60	waren	alle	dor-
pen	autonoom.	Dorpen	waren	een	be-
sloten	gemeenschap:	je	werd	er	gebo-
ren,	vond	er	werk	en	een	huwelijkspart-
ner	en	je	ging	er	ook	dood.	Er	was	een	
bakker,	een	slager	en	een	groenteman.	
Ook	was	er	tenminste	één	café,	een	kerk	
en	een	school.	Verder	was	er	een	actief	
verenigingsleven	met	onder	andere	een	
fanfare,	 een	 zangkoor,	 voetbalclub	 en	
gilde.	De	kerk	had	veel	invloed,	ook	op	
sociaal	gebied.	De	grote	boeren	en	de	
notabelen	bepaalden	wat	er	gebeurde.	
Bewonersorganisaties	zoals	dorpsraden	
bestonden	nauwelijks.	De	dorpen	groei-
den	en	de	gemeenschapszin	was	groot.	

Naoberschap,	 het	 bieden	 van	 buren-
hulp,	was	heel	gewoon.	Mindere	pun-
ten	waren	armoede,	sterke	sociale	con-
trole	en	grote	standsverschillen.

Ook	 de	 verzorgingsstaat	 kwam	 in	 die	
jaren	sterk	op	gang.	De	overheid	nam	
steeds	 meer	 de	 verantwoordelijkheid	
voor	 veel	 voorzieningen	 over.	 De	 in-
vloed	van	de	kerk	nam	af	en	ook	hier	
werden	de	taken	steeds	meer	overge-
nomen	door	de	overheid	en	door	maat-
schappelijke	organisaties	op	het	gebied	
van	wonen,	zorg	en	welzijn.	Deze	wer-
den	 verantwoordelijk	 gehouden	 voor	
een	goede	gang	van	zaken.	De	overheid	
subsidieerde	allerlei	voorzieningen.	Op	
lokaal	 niveau	 droeg	 de	 gemeente	 bij	
aan	parochiehuizen	en	gemeenschaps-
huizen.	Ook	op	andere	manieren	stelde	
de	overheid	zich	faciliterend	op.	
Voor	elke	zorgvraag	was	er	een	apart	
aanbod.	 Niet	 alleen	 in	 materiële	 zin,	
maar	ook	op	zorggebied	kregen	bewo-
ners	steeds	meer	de	rol	van	consument.	
In	de	jaren	’60	kwam	daar	een	inspraak-
beweging	bij:	bewoners	wilden	meepra-
ten	over	hun	dorp	en	richtten	daarvoor	
dorpsraden	op.	

2.2 Woondorpen

De	meeste	 dorpen	 veranderden	 in	 de	
jaren	’70	en	’80	van	autonoom	dorp	in	
een	woondorp.	Wonen	en	werken	wer-
den	 meer	 gescheiden.	 Dorpen	 gingen	
op	de	stad	lijken;	er	kwamen	verschil-
lende	woon-	en	leefstijlen,	een	grotere	
diversiteit	aan	mensen	en	een	andere	

2  Historie
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2	Vooral	in	de	Lim-

burgse	Peelregio	en	in	

enkele	Zuid-Limburgse	

gemeenten	ontstonden	

toen	dorpsraden.	

Vervolgens	heeft	deze	

ontwikkeling	ongeveer	

dertig	jaar	stilgestaan	

tot	begin	van	deze	

eeuw.	Na	de	oprichting	

van	de	VKKL	in	2003	is	

het	aantal	dorpsraden	

en	dorpsoverleggen	

gestegen	van	circa	20	

naar	85.

3	Om	op	peil	te	

blijven,	is	gemiddeld	

2.1	kind	per	vrouw	

nodig.	Inmiddels	

ligt	het	gemiddelde	

geboortecijfer	op	1.7.

samenstelling	van	huishoudens.	Wat	er	
in	het	dorp	ontbrak,	werd	ergens	anders	
gehaald.	Dat	gold	niet	alleen	voor	de	
boodschappen	of	culturele	uitjes,	maar	
ook	voor	hobby’s	en	sport.	Het	indivi-
dualisme	kreeg	alle	ruimte.	En	als	daar-
voor	een	eind	gereden	moest	worden,	
was	dat	geen	probleem.	
In	de	loop	van	de	jaren	’80	werden	de	
grenzen	van	de	verzorgingsstaat	zicht-
baar.	 De	 overheid	 kon	 het	 niet	 meer	
betalen.	Er	werd	bezuinigd	en	de	markt	
werd	ingeschakeld.	Het	moest	allemaal	
zakelijker	en	efficiënter,	wat	onder	meer	
schaalvergroting	 tot	 gevolg	 had.	 Die	
schaalvergroting	 is	 steeds	 verder	 ge-
gaan,	 zowel	 in	 de	 economie	 (van	 fa-
miliebedrijf	naar	megafarm,	van	buurt-
winkel	naar	regiosuper)	als	in	de	soci-
ale	sector	(fusies	in	de	zorgsector,	wel-
zijnsorganisaties,	schoolbesturen)	en	in	
het	bestuur	(gemeentelijke	herindeling).	
De	afstand	tot	overheid	en	andere	 in-
stanties	 groeide.	 De	 schaalvergroting	
had	 eveneens	 tot	 gevolg	 dat	 de	 klei-
ne	winkeliers	 in	de	dorpen	het	hoofd	

niet	meer	boven	water	konden	houden.	
Het	 buurtwinkeltje	 en	 de	 bakker	 ver-
dwenen	en	in	het	grote	buurdorp	ves-
tigden	zich	supermarkten	en	filialen	van	
landelijke	warenhuizen.	Dat	was	hoog-
uit	voor	oudere	mensen	vervelend.	De	
rest	had	inmiddels	allemaal	een	auto	en	
een	diepvries.	
In	de	jaren	’70	kwamen	in	Limburg	de	
eerste	dorpsraden	op2.	De	dorpsraden	
deden	in	deze	pioniersfase	hun	best	om	
ingangen	te	vinden	bij	de	overheid.	Ze	
vonden	het	hoog	tijd	dat	ze	als	verte-
genwoordigers	 van	 de	 bewoners	 wer-
den	gehoord.	De	zorgen	waren	gericht	
op	verschraling	door	schaalvergroting.	
Eigenlijk	was	hun	dorp	maar	stil	gewor-
den.	Mannen	en	vrouwen	werkten	alle-
bei,	de	winkeltjes	waren	weg	en	de	acti-
viteit	van	het	kleinschalige	boerenleven	
ook.	Jongeren	trokken	weg	om	elders	te	
gaan	studeren	of	omdat	ze	geen	baan	
of	betaalbaar	huis	in	het	dorp	vonden.	
Verenigingen	kregen	moeilijker	(kader)
leden.	
De	dorpsraden	reageerden	hier	eerst	op	
door	een	formele	rol	voor	zichzelf	te	ei-
sen.	Als	hun	rechten	en	plichten	officieel	
vast	lagen,	zouden	ze	ook	een	erkende	
gesprekspartner	zijn	voor	bijvoorbeeld	
de	gemeente.	Daarbij	zetten	ze	zich	in	
voor	het	behoud	van	de	overgebleven	
voorzieningen.	

2.3 Minder bewoners

Vanaf	2002	loopt	het	totaal	aantal	in-
woners	 van	 Limburg	 terug.	 Daarmee	
loopt	 Limburg	 voorop	 in	 Nederland,	
want	steeds	meer	andere	regio’s	heb-
ben	 inmiddels	 ook	 met	 bevolkings-
krimp	te	maken.	De	belangrijkste	reden	
is	dat	het	geboortecijfer	al	tientallen	ja-
ren	daalt3.	Daarbij	komt	dat	jongeren	de	
regio	verlaten	voor	studie	of	een	baan.	
Die	ontwikkeling	gaat	op	het	platteland	
sneller	dan	in	de	stad.	Het	wegtrekken	
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van	de	jongeren	versnelt	de	vergrijzing	
van	de	achtergebleven	bevolking.	Naar	
verwachting	zijn	er	in	2040	200.000	in-
woners	minder	in	Limburg	(een	daling	
van	18	procent).	Bovendien	hebben	we	
in	2040	ten	opzichte	van	1970	de	helft	
minder	jongeren,	een	derde	minder	wer-
kers	en	vier	keer	zoveel	ouderen.	
Daarbij	zijn	er	flinke	verschillen	per	re-
gio.	De	daling	van	het	inwoneraantal	is	
begonnen	in	Zuid-Limburg	en	de	daling	
is	daar	ook	het	sterkst.	In	Zuid-Limburg	
daalt	bijvoorbeeld	het	aantal	schoolkin-
deren	de	komende	vijftien	jaar	met	30	
procent.	

De	jongere	generatie	die	nog	wel	in	Lim-
burg	woont,	 heeft	 het	 erg	druk.	Deze	
mensen	moeten	werk	en	de	zorg	voor	
hun	kinderen	combineren	met	hun	soci-
ale	leven	en	de	zorg	voor	ouders	of	bu-
ren.	Hun	leefstijl	verandert.	Zij	worden	
niet	meer	‘automatisch’	lid	van	de	voet-
balvereniging	of	de	fanfare,	maar	zoe-
ken	in	hun	behoefte	aan	contact	gelijk-
gestemde	mensen.	Mannen	stappen	sa-
men	op	de	racefiets	en	vrouwen	trekken	
de	wandelschoenen	aan.	En	als	ze	vin-
den	dat	dat	nodig	is,	komen	ze	in	actie	
voor	hun	dorp.

Bewoners	blijven	niet	afwachten	en	pak-
ken	de	zaken	zelf	aan.	Her	en	der	zijn	
mooie	burgerinitiatieven	van	de	grond	
gekomen,	onder	andere	op	het	gebied	
van	gemeenschapshuizen,	zorg	en	land-
schap.	Opvallend	daarbij	is	de	focus	op	
de	 toekomst,	 bewoners	 zoeken	 duur-
zame	oplossingen	voor	de	uitdagingen	
waarvoor	 hun	dorp	 zich	 gesteld	 ziet4.	
Deze	ontwikkeling	komt	uit	de	mensen	
zelf.	Dat	betekent	dat	er	bewoners	zijn	
die	de	rol	van	consument	zijn	gaan	com-
bineren	met	een	andere	rol:	die	van	pro-
ducent	van	leefbaarheid.	
	
Overheden	 en	 bewonersorganisaties	
staan	 steeds	 voor	 nieuwe	 keuzes.	 Zo	
moeten	ze	bedenken	of	ze	een	goede	
leefomgeving	voor	hoofdzakelijk	oude-
ren	willen	creëren	of	per	se	een	mix	van	
alle	leeftijdsgroepen	in	hun	dorpen	wil-
len.	Ze	moeten	beslissen	of	ze	 in	een	
dorp	nieuwe	huurwoningen	laten	bou-
wen	of	niet.	En	blijft	de	basisschool	in	
stand?	Want	als	die	verdwijnt,	kan	dat	
een	 belangrijke	 reden	 zijn	 voor	 jonge	
gezinnen	om	zich	niet	in	het	dorp	te	ves-
tigen.	Openbaar	 vervoer	wordt	 steeds	
onrendabeler	 en	 lijnen	 worden	 opge-
heven.

4	Zie	voor	meer	

informatie	over		

dergelijke	burger-

initiatieven	de	VKKL-

publicatie	

‘Doe	Het	Zelf-Gids	

Kleine	Kernen’.
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Er	lijkt	een	tweedeling	tussen	dorpen	te	
ontstaan.	 Dorpen	 die	 gunstig	 gelegen	
zijn	 of	 andere	 sterke	 kenmerken	 heb-
ben,	hebben	meer	kansen	om	het	voor-
zieningenniveau	op	peil	te	houden	dan	
dorpen	die	minder	sterke	punten	heb-
ben.	Dat	betekent	dat	er	voor	de	min-
der	kansrijke	dorpen	extra	aandacht	no-
dig	is.	
Daarbij	moeten	we	niet	de	fout	maken	
dat	we	alle	 energie	 steken	 in	het	be-
houden	van	de	voorzieningen.	Immers;	
in	de	jaren	‘90	werd	al	duidelijk	dat	de	
leefbaarheid	 van	een	dorp	niet	 alleen	
afhankelijk	is	van	het	aantal	woningen	
en	voorzieningen.	Een	doorslaggevende	
factor	is	het	sociale	klimaat:	welke	acti-
viteiten	ondernemen	bewoners	met	el-
kaar	in	formele	en	informele	verbanden.	
Uit	 onderzoeken	 naar	 de	 leefbaarheid	
blijkt	dat	er	geen	evenredig	verband	is	
tussen	het	voorzieningenniveau	van	een	
dorp	en	de	mate	waarin	bewoners	met	
plezier	in	hun	dorp	wonen.	Soms	blijkt	
het	 tegenovergestelde	 en	 scoren	 hele	
kleine	dorpen	met	weinig	voorzieningen	
heel	hoog	op	hun	sociaal	klimaat.	
Kleine	kernen	hebben	zich	altijd	al	aan-
gepast	aan	veranderingen	(veerkracht)	
en	 ze	 hebben	 vaak	 een	 hoog	 niveau	

van	 gemeenschapsontwikkeling.	 Voor	
de	 toekomst	 is	het	vooral	van	belang	
dat	de	overheid	de	voorwaarden	schept	
zodat	de	bewoners	zelf	de	leefbaarheid	
kunnen	blijven	versterken.	

2.4 Dorpen veranderen 

Terugkijkend	zien	we	dat	de	ontwikke-
ling	 van	 kleine	 kernen	 een	 aantal	 fa-
ses	doormaakt.	Dorpen	hebben	een	ei-
gen	levensgeschiedenis.	Het	dorp	groeit	
en	het	aantal	inwoners	en	verenigingen	
neemt	toe.	De	overheid	wil	een	rol	spe-
len	in	het	dorp	en	stuurt	veel	zaken	aan.	
Vervolgens	 willen	 de	 inwoners	 mee-
doen	en	meepraten.	Uiteindelijk	groeit	
bij	de	overheid	het	besef	dat	bewoners	
een	 actieve	 inbreng	 (moeten)	 hebben	
in	hun	eigen	leefomgeving	en	dat	daar-
voor	interactief	beleid	nodig	is.	Het	be-
sef	dringt	door	dat	deelname	aan	een	
gemeenschap	 energie	 kost,	 maar	 ook	
energie	oplevert.	
De	dorpsraden	groeien	mee	met	deze	
periodes.	 Het	 kost	 tijd,	 zelfkennis	 en	
de	nodige	bereidwilligheid	om	mee	te	
veranderen	met	het	dorp	en	het	over-
heidsbeleid.	



“Een paar van de meest getroffen ver-
enigingen vroegen aan negen inwo-
ners of zij iets konden bedenken”, blikt 
Pierre Gubbels uit Melderso terug. De 
groep van negen wilde niet hals-over-
kop te werk gaan, maar vroeg iets 
meer tijd om onderzoek te doen naar 
de behoeften die het dorp over een jaar 
of tien zou hebben. De gemeente stem-
de daarmee in, op voorwaarde dat er 
op haar kosten een extern adviseur bij 
betrokken zou worden. 

“Vervolgens gingen we met iedereen 
in het dorp praten. Met de school, met 
ouderen, maar ook met clubs die ver-
baasd waren dat we op de koffie kwa-
men. Want zíj hadden toch niks met 
die grote zaal te maken? Maar wij 
dachten dat we een alternatief kon-
den bieden voor de peuterspeelzaal en 
sommige sportclubs, die zich moesten 
behelpen. Het geld dat de gemeen-
te aan hen betaalde, kon dan recht-
streeks naar het nieuwe mfc.”

8

Melderslo	is	trots	

op	het	nieuwe		

multifunctionele	

centrum		

De	Zwingel.

Eind 2005 zat Melderslo, kerkdorp van 
Horst aan de Maas, met de handen in het 
haar. De grote zaal werd gesloten. Wat nu? 

Melderslo bouwde 
zelf nieuw 
gemeenschapshuis
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 “We dachten ook aan een compacte 
cultuurzaal met een podium en een 
gymzaal. Door de tussenwand te ver-
wijderen, zou een grote zaal ontstaan 
waar carnaval gevierd kan worden. 
Verder hadden we het plan opgevat 
om dagopvang voor ouderen te gaan 
regelen. Want om te zien wat er ei-
genlijk mogelijk is in een kleine kern, 
waren we eens gaan kijken in Gras-
hoek. Dat dorp heeft ons echt geïnspi-
reerd, vandaar ook dat idee voor die 
dagopvang.”
“We hebben heel veel met het dorp 
gecommuniceerd”, zegt Gubbels. “Elk 
half jaar hadden we een dorpsverga-
dering. De mensen schrokken best van 
onze plannen, maar ze hadden ook zo-
iets van: ‘No guts, no glory.’ Dus gá er-
voor. Het enthousiasme werd alleen 
maar groter. De burgemeester zei: 
‘Als jullie de bevolking op zo’n ma-
nier kunnen mobiliseren, dan komt 
dat gebouw er wel’.”
“We hadden gezegd: ‘Twee keer car-
naval vieren in een tent gaat nog wel. 
Maar in 2009 moeten we onder de 
pannen zijn’. Daar werd om gelachen, 
maar in mei 2007 keurde de gemeen-
teraad de financiering goed en in mei 

2008 ging de eerste schop de grond in.”
 “Waar nodig schakelden we mensen 
uit het dorp in, want in een dorp zit 
heel veel kennis en kunde. Zo hadden 
we bijvoorbeeld de hulp van iemand 
uit de bouw, een stratenmaker en een 
interieurarchitecte. Als zo’n project 
eenmaal succesvol is, willen mensen 
vrij snel helpen.”
“We traden ook heel bewust op een 
positieve manier naar buiten. Na-
tuurlijk, er waren wel eens tegensla-
gen en we hebben ook wel eens diep 
gezucht, maar dat deden we binnens-
kamers. De vaart moest er in blijven.” 
“Het heeft wel heel veel tijd gekost en 
we hebben tegen de gemeente gezegd 
dat dit wat ons betreft wel het maxi-
mum is wat je van een dorp kunt vra-
gen, zelfs iets meer. Dat waren ze wel 
met ons eens. Maar nu staat in Mel-
derslo een prachtig gebouw dat volle-
dig bezet is door allerlei groepen uit 
het dorp.” 
“Een tijd geleden kwam een kritische 
inwoner mij zijn excuses aanbieden. 
‘Excuses? Waarvoor?’, vroeg ik. ‘Om-
dat ik er niet in had geloofd’, zei hij. 
Toen stond ik daar wel met tranen in 
mijn ogen.”

Pierre	Gubbels:	

“We	hebben		

heel	veel	met		

het	dorp		

gecommuniceerd.”

‘Bewoners 
zeiden: 
‘No guts, 
no glory!’
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De	Agenda	voor	de	Kleine	Kernen	2020	
wil	 inspelen	op	 (verwachte)	ontwikke-
lingen	 op	 het	 Limburgse	 platteland.	
Daarom	werpen	we	een	blik	op	de	toe-
komst.	In	2020	spelen	volgens	onze	in-
schatting	de	volgende	zaken:	

3.1 Economie in 2020

De	 economie	 op	 het	 platteland	 is	 in	
2020	 verder	 veranderd,	 vooral	 door	
schaalvergroting.	De	sector	waar	Noord-	
en	Midden-Limburg	vooral	bekend	om	
is,	de	agrarische	sector,	heeft	onder	in-
vloed	van	klimaatveranderingen,	regels	
van	de	overheid	en	de	roep	van	consu-
menten	een	omslag	gemaakt	naar	duur-
zaam	 produceren.	 Ook	 biotechnologie	
(de	 toepassing	 van	organismen,	 zoals	
planten,	 dieren,	 schimmels	 en	 bacte-
riën	voor	de	ontwikkeling	van	nieuwe	
stoffen,	energie,	voeding	en	medicijnen)	
neemt	een	steeds	hogere	vlucht	waar-
door	er	nog	meer	werkgelegenheid	voor	
hoger	opgeleide	mensen	ontstaat.	
Verder	is	er	sprake	van	beperkte	en	ge-
concentreerde	 bulkproductie,	 zoals	 in	
de	glastuinbouw.	
Kortweg	kan	worden	gesteld	dat	het	ac-
cent	ligt	op	onderzoek	en	ontwikkeling	
van	nieuwe	producten.	
Het	beeld	verandert	daarbij	ook.	Kleine	

boerenbedrijfjes	verdwijnen	uit	de	dor-
pen	 terwijl	 in	 het	 buitengebied	 enke-
le	grote	clusters	ontstaan.	Om	de	leef-
baarheid	 in	de	kleine	kernen	 in	stand	
te	houden,	is	economische	ontwikkeling	
van	heel	groot	belang.	Daarbij	moeten	
wel	oplossingen	gevonden	worden	voor	
bijkomende	effecten,	zoals	de	toename	
van	verkeer,	fijnstof,	stank	en	horizon-
vervuiling.	
In	 Zuid-Limburg	 wordt	 kleinschalige-
re	 landbouw	 over	 het	 algemeen	 juist	
gekoesterd.	Hier	zetten	de	agrariërs	in	
op	streekproducten,	landschapsbeheer,	
toerisme	 en	 recreatie.	 Waar	 mogelijk	
worden	 de	 krachten	 gebundeld	 zodat	
er	kleinschalige	samenwerkingsverban-
den	ontstaan.	

Mechanisatie	en	IT-toepassingen	vinden	
in	alle	sectoren	hun	weg.	Dat	betekent	
onder	 andere	dat	mensen	vaker	 thuis	
kunnen	gaan	werken.	Ook	dit	heeft	in-
vloed	op	de	 leefbaarheid	 in	de	kleine	
kernen.	
Dienstverlening	 wordt	 steeds	 belang-
rijker.	Er	komt	een	zwaarder	accent	te	
liggen	op	ontspanning	(zoals	toerisme)	
en	 senioren	 (zorghotels).	 Vanwege	de	
vergrijzing	en	bevolkingskrimp	zullen	er	
minder	mensen	zijn	om	al	het	werk	te	
doen.	 Dat	 betekent	 minder	 werkloos-

3  Ontwikkelingen



11

heid,	maar	ook	de	opgave	om	de	ar-
beidsproductiviteit	te	vergroten.	
De	grens	is	in	2020	nauwelijks	nog	een	
obstakel	 te	 noemen.	 Grensoverschrij-
dende	samenwerking	neemt	op	allerlei	
gebieden	 toe	en	mensen	gaan	 steeds	
gemakkelijker	 naar	 Duitsland	 en	 Bel-
gië	om	te	wonen,	werken,	naar	school	
te	 gaan,	winkelen	 enz.	Oost-Europese	
arbeidsmigranten	 zijn	 ook	 nadrukke-
lijk	woonachtig	en	werkzaam	in	de	Lim-
burgse	kleine	kernen.
Zeker	voor	de	jongeren	op	het	platte-
land	is	de	hele	wereld	een	dorp	gewor-
den.	Zij	zijn	voor	hun	activiteiten	minder	
gebonden	aan	het	fysieke	dorp.	

3.2 Ruimte

Wat	de	ruimtelijke	inrichting	van	de	pro-
vincie	betreft	blijven	er	verschillen	tussen	
Noord-	en	Zuid-Limburg.	Die	verschillen	
blijven	ook	van	invloed	op	de	economi-
sche	en	sociale	ontwikkelingen.	Noord-	
en	Midden-Limburg	hebben	in	2020	hun	
werklandschappen	 terwijl	 Zuid-Limburg	

een	parklandschap	heeft.	Overal	is	(nieu-
we)	natuur	geconcentreerd	(Peel,	Maas,	
Heuvelland,	Ecologische	Hoofdstructuur)	
met	 daartussen	 agro-industrieterreinen	
en	(ingeklemde)	woonkernen.	De	(ruim-
telijke)	scheiding	tussen	stad	en	platte-
land	vervaagt	steeds	meer.
Met	 name	 in	 Noord-Limburg	 blijft	 de	
schaalvergroting	in	de	agrarische	sector	
oprukken,	zoals	de	agro-industrie	in	de	
glastuinbouw	en	de	intensieve	veeteelt.	

De	 woningbouw	 in	 de	 kleine	 kernen	
staat	 onder	 druk	 door	 de	 bevolkings-
daling,	met	sterke	regionale	verschillen.	
Het	probleem	van	te	weinig	starterswo-
ningen	vermindert	door	de	(regionaal)	
dalende	huizenprijzen.	Er	zijn	stagnaties	
in	de	doorstroming,	er	is	minder	nieuw-
bouw	en	de	noodzaak	tot	sloop	en	her-
structurering	neemt	sterk	toe.	
De	concentratie	van	wonen	en	werken	in	
steden	en	regionale	kernen	wordt	ster-
ker.	In	de	kleine	kernen	komt	nog	meer	
het	accent	te	liggen	op	combinaties	van	
wonen	met	rust	en	ruimte.



3.3 Sociaal 

Het	karakter	van	de	dorpen	verandert.	
Zo	 ‘verburgerlijkt’	 het	 buitengebied	
steeds	 meer,	 omdat	 de	 overgebleven	
kleine,	agrarische	bedrijven	voorname-
lijk	een	woonfunctie	hebben.	De	sterke	
agrarische	 cultuur	 van	de	dorpen	ver-
dwijnt.	Ouderen	zien	dat	met	lede	ogen	
aan.	Zij	missen	in	toenemende	mate	hun	
‘oude’	(autonome)	dorp	en	klagen	va-
ker	over	alles	dat	verloren	gaat.	Jonge-
ren	en	nieuwkomers	zien	juist	de	kan-
sen	van	die	ontwikkelingen.
Sociale	voorzieningen	zoals	scholen	en	
het	verenigingsleven	brokkelen	af	door	
de	ontgroening,	de	bevolkingsdaling	en	
de	 trek	naar	de	 (rand)stad.	Overigens	
niet	in	alle	kernen:	in	sommige	gevallen	
is	deze	ontwikkeling	tot	staan	gebracht	
door	clustering	en	modernisering.	
Door	sterke	vergrijzing	in	de	dorpen	zijn	
er	meer	ouderen	beschikbaar	als	vrijwil-
liger,	dat	is	gunstig.	Daarnaast	betekent	
vergrijzing	 ook	 dat	 de	 groep	 oudsten	
die	 (specialistische)	 zorgvoorzieningen	

nodig	hebben	sterk	groeit.	Er	wordt	om	
meer	en	betere	zorg	gevraagd.	Als	de	
menskracht	ontbreekt	om	daar	iets	aan	
te	doen,	zal	een	groter	beroep	worden	
gedaan	op	de	gemeenschap.	
Waar	ouderen	en	gehandicapten	in	het	
verleden	 noodgedwongen	 naar	 grote	
zorginstellingen	 moesten,	 wordt	 hard	
gewerkt	aan	kleine	woon-	en	zorgvor-
men	in	dorpen	en	wijken.	Dat	is	onder	
meer	 al	 te	 zien	 aan	 de	 toename	 van	
zorgboerderijen.	Deze	‘omgekeerde	in-
tegratie’	wordt	in	toenemende	mate	een	
natuurlijk	proces.	

Actief	burgerschap	is	nodig	omdat	be-
woners	eigen	verantwoordelijk	willen	en	
kunnen	nemen	én	omdat	de	overheid	de	
taken	niet	(alleen)	aankan.	Leefbaarheid	
wordt	in	het	dorp	gemaakt,	niet	in	het	
gemeentehuis.	Op	steeds	meer	plaatsen	
komen	bewoners	zelf	met	creatieve	op-
lossingen	 voor	 knelpunten,	 onder	 an-
dere	op	het	gebied	van	wonen	en	zorg.
Overigens	zijn	er	in	2020	meer	buiten-
landse	arbeiders	en	nieuwkomers	(toe-
gelaten	 asielzoekers)	 op	 het	 platte-
land.	Dat	betekent	ook	dat	de	integra-
tievraagstukken	 op	 het	 platteland	 om	
meer	aandacht	vragen.
Dorpsgemeenschappen	 zullen	 steeds	
minder	 gesloten	 zijn,	 mensen	 maken	
hun	eigen	keuzes.	Omdat	 ze	 toch	be-
hoefte	hebben	aan	contact,	zal	de	so-
ciale	 verbondenheid	 zich	 langs	 ande-
re	wegen	organiseren.	Jongeren	kiezen	
nieuwe	wegen	om	elkaar	te	ontmoeten,	
deels	binnen	en	vooral	ook	buiten	het	
dorp	(bijvoorbeeld	via	(internet)forums	
als	Hyves,	Facebook	en	Twitter).	De	be-
hoefte	 aan	 fysieke	 ontmoetingen	 zal	
daardoor	 veranderen,	maar	 zeker	 niet	
verdwijnen.
En	tot	slot:	tussen	Noord-,	Midden-	en	
Zuid-Limburg	zullen	in	2020	nog	steeds	
wezenlijke	cultuurverschillen	bestaan.

12
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3.4 Bestuur

In	2020	zijn	de	gemeenten	groter	en	heb-
ben	ze	meer	kernen.	Strategisch	gezien	
zullen	ze	sterker	naar	buiten	treden.	Ge-
meenteraden	en	gemeentebesturen	zul-
len	zich	nog	meer	bezig	houden	met	de	
hoofdlijnen	van	beleid	en	controle,	waar-
door	ze	minder	tijd	hebben	voor	concre-
te	zaken	in	wijken	en	dorpen.	
De	 afstand	 tussen	 het	 bestuur	 en	 de	
bewoners	van	de	kleine	kernen	groeit	
en	 om	 deze	 ontwikkeling	 te	 bege-
leiden,	 zullen	 gemeenten	 anders	 be-
stuurd	(moeten)	worden	(van	besturen	
naar	 aansturen).	Hiervoor	 zullen	 nieu-
we	structuren	ontstaan	met	vormen	van	
binnengemeentelijke	decentralisatie	of-
tewel	burgerparticipatie.	
Gemeenten	nemen	meer	de	regie	over	
het	eigen	grondgebied	en	de	regiona-
le	 samenwerking,	 terwijl	 de	 provincie	
zich	 concentreert	op	 ruimtelijke	opga-
ven,	cultuur	en	grootschalige	projecten	
in	het	kader	van	gebiedsontwikkeling.

De	overheid	zet	samen	met	de	bewoners	
de	stap	van	de	2e	generatie5	sturings-
middelen	(inspraak	voor	bewoners)	naar	
de	3e	generatie	(ruimte	voor	eigen	ver-
antwoordelijkheid	van	burgers).	
Het	besef	zal	steeds	meer	doordringen	
dat	de	focus	bij	het	uitvoeren	van	pro-
jecten	 in	dorp	of	wijk	moet	 liggen	op	
eigenaarschap	 en	 gemeenschappelijk-
heid	 van	 bewoners	 zelf,	 omdat	 daar-
mee	duurzamere	resultaten	te	behalen	
zijn.	Vertrekpunt	is	de	dialoog	met	al-
le	betrokkenen.	Verandering	kan	meer	
kans	krijgen	als	de	betekenis	ervan	ge-
voeld	en	ervaren	kan	worden.	Als	de	ge-
meente	heldere	kaders	aangeeft	en	er	
een	klimaat	is	van	elkaar	ruimte	en	ver-
trouwen	geven,	kan	de	benodigde	cre-
ativiteit	ontstaan	om	projecten	succes-
vol	uit	te	voeren.	
In	 de	 kleine	 kernen	 ontstaan	 verschil-
lende	vormen	van	zelfsturing.	 In	2020	
zijn	 er	 veel	 meer	 variaties	 van	 bewo-
nersorganisaties.	 Voor	 een	deel	 zullen	
dat	 nieuwe	 vormen	 zijn,	 bijvoorbeeld	
omdat	burgers	zich	tijdelijk	organiseren	
om	een	bepaald	vraagstuk	op	te	lossen.	
Voor	een	ander	deel	gaat	het	om	dorps-
raden	die	zich	verder	hebben	ontwikkeld	
in	verschillende	variaties	van	zelfsturing.	
Het	model	van	de	klassieke	dorpsraad	
-	 als	 klachtenbus	 voor	 gemeente	 en	
dorp	 -	 is	 achterhaald.	 Was	 het	 in	 de	
jaren	 ‘90	 nog	 zo	 dat	 gemeenten	 dui-
delijk	maken	wat	zij	onder	welke	om-
standigheden	aan	kernen	overlaten	(fa-
se	 van	 interactief	 beleid	 en	 participa-
tieladders),	 tegenwoordig	 ligt	 het	 ac-
cent	op	zelfsturing.	Het	dorp	is	daarbij	
veel	meer	richtinggevend	voor	het	ge-
meentelijk	beleid	en	de	dienstverlening	
van	maatschappelijke	organisaties.	De	
	VKKL	zal	zich	verder	ontwikkelen	als	een	
professionele	organisatie	die	dat	proces	
krachtig	 ondersteunt,	 als	 kennismake-
laar,	adviseur	(ook	van	gemeenschaps-
voorzieningen)	en	belangenbehartiger.	

5	De	1e	generatie	

burgerparticipatie	

kwam	op	in	de	jaren	

’60,	toen	burgers	

om	inspraak	gingen	

vragen.	De	2e	generatie	

kwam	op	aan	het	eind	

van	de	vorige	eeuw	

toen	bewoners	geen	

genoegen	meer	namen	

met	alleen	reageren	

op	overheidsplannen,	

maar	al	vanaf	het	

begin	bij	die	plannen	

betrokken	wilden	zijn	

(interactief	beleid).	Bij	

de	3e	generatie	trekt	de	

overheid	zich	juist	terug	

en	laat	het	ontwikkelen	

en	uitvoeren	van	

plannen	voor	het	dorp	

over	aan	de	bewoners	

zelf,	maar	helpt	daar	

wel	bij	(zelfsturing).
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3.5 De bewoners 

Bewoners	van	dorpen	en	steden	worden	
steeds	mondiger	en	zelfstandiger.	Het	
aantal	dorpsraden	in	Limburg	is	de	af-
gelopen	vijf	jaar	fors	gestegen	(zie	voet-
noot	 2).	 Bovendien	worden	 bewoners	
door	(lokale)	overheden	ook	meer	ge-
stimuleerd	om	voor	hun	gemeenschap-
pelijke	belangen	op	te	komen	en	hun	ei-
gen	leefomgeving	mee	in	te	richten.	Een	
voorbeeld	van	deze	overheidsstimulans	
is	de	Proeftuin	Leefbaarheid	en	Zelfstu-
ring,	zoals	die	in	de	gemeenten	Peel	en	
Maas	en	Valkenburg	aan	de	Geul	gestal-
te	krijgt.	Bewoners	worden	hierin	onder-
steund	in	‘zelfsturing’,	zodat	ze	zelf	in-
ventariseren	welke	wensen	en	behoef-
ten	in	de	kern	leven	en	daar	concreet	
mee	aan	de	slag	gaan.	Bewoners	 zijn	
altijd	 ergens	 bij	 betrokken	 en	 ze	 wil-
len	ook	de	verantwoordelijkheid	nemen	
voor	hun	dorp	als	ze	daarvoor	de	ruim-
te	en	het	vertrouwen	krijgen.	Het	wel-
slagen	van	zo’n	onderneming	leidt	tot	
zelfbewuste	bewoners	die	meer	betrok-
ken	zijn	bij	hun	dorp.	Het	leidt	tot	ster-
ke	(dorps)gemeenschappen.

De	rol	van	de	gemeente	hierbij	 is	na-
tuurlijk	essentieel.	Zij	zal	zo	nodig	dit	
proces	in	gang	moeten	zetten	en	ruim-
te	en	ondersteuning	moeten	bieden.	Be-
woners	en	gemeente	moeten	samen	op-
trekken,	met	begrip	en	respect	voor	el-
kaar.	
De	ervaring	tot	nu	toe	laat	zien	dat	be-
woners	 die	 van	 hun	 gemeente	 inder-
daad	de	ruimte	krijgen,	de	handschoen	
oppakken	en	 zelf	 richting	gaan	geven	
aan	hun	dorp.	Zoals	de	kern	Grashoek	
(gemeente	Peel	en	Maas),	waar	een	re-
novatieplan	voor	het	gemeenschapshuis	
werd	stilgelegd	zodat	bewoners	in	een	
toekomstvisie	konden	aangeven	wat	zij	
zelf	 wilden.	 Dit	 leidde	 niet	 alleen	 tot	
een	grotere	betrokkenheid	van	de	be-
volking,	maar	ook	tot	een	nieuw	en	sa-
menhangend	verbouwingsplan	voor	het	
gemeenschapshuis,	hetgeen	weer	resul-
teerde	in	nieuwe	activiteiten	zoals	een	
eetpunt	voor	ouderen	en	een	woonpro-
ject	voor	ouderen.
Er	 zijn	 al	 een	 aantal	 indrukwekkende	
voorbeelden	in	de	provincie	van	burgers	
die	zelf	de	mouwen	opstropen.	Op	die	
manier	 verrees	 in	Melderslo	 (gemeen-
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te	Horst	aan	de	Maas)	 in	 relatief	kor-
te	tijd	een	schitterend	multifunctioneel	
centrum.	In	Lottum	besloot	een	groep	
jonge	starters	om	de	handen	ineen	te	
slaan	en	in	eigen	beheer	te	gaan	bou-
wen.	En	in	Vijlen	(gemeente	Vaals)	ont-
stond	 vanuit	 de	 Dorpscommissie	 een	
werkgroep	 Gemeenschapszorg	 die	 de	
zorgbehoefte	én	het	zorgaanbod	in	het	
dorp	in	kaart	bracht.	De	werkgroep	re-
gelt	 onder	 andere	 regelmatig	 uitstap-
jes	voor	ouderen	en	hulpbehoevenden.	

Nog	 lang	niet	alle	mensen	vinden	het	
normaal	om	zich	in	te	spannen	voor	hun	
eigen	omgeving.	Veel	bewoners	vinden	
het	 nog	 lastig	 om	 de	 traditionele	 rol	
van	afwachtende	consument	los	te	la-
ten.	Ook	dorpsraden	en	dorpsoverleg-
gen	zitten,	ondanks	alle	goede	bedoe-
lingen,	vaak	nog	verstrikt	 in	oude	pa-
tronen.	 Enerzijds	 doordat	 ze	 door	 de	
gemeente	en	instellingen	worden	aan-
gesproken	op	de	traditionele	rol	van	be-
langenbehartigers	en	doorgeefluik	van	
de	wensen	van	de	mensen.	Anderzijds	
doordat	veel	bewoners	het	vertrouwen	
kwijt	zijn	in	eigen	kwaliteiten	en	capa-

citeiten	 om	 te	 investeren	 in	 gemeen-
schapsontwikkeling	 (“laat	de	gemeen-
te	het	maar	doen”).	Zelfsturing	vraagt	
om	bewonersorganisaties	die	de	bewo-
ners	informeert,	stimuleert	en	activeert.	
De	overheden	kunnen	hier	ieder	hun	ei-
gen	rol	spelen	om	bewoners	te	prikke-
len	 en	 te	motiveren	om	op	een	nieu-
we	manier	naar	hun	dorp	te	kijken.	Be-
woners	moeten	 zich	 realiseren	 dat	 ze	
niet	 alleen	 taken	 op	 zich	 kunnen	 ne-
men,	 maar	 ze	 moeten	 dat	 ook	 graag	
wíllen.	Ze	kiezen	immers	ook	hun	eigen	
kleren	uit	en	richten	hun	eigen	huis	in.	
Dan	is	het	niet	meer	dan	logisch	dat	ze	
ook	meebeslissen	over	hun	eigen	straat	
en	meewerken	aan	de	voorzieningen	in	
hun	dorp.
Naar	verwachting	zullen	steeds	meer	be-
woners	producent	van	leefbaarheid	wil-
len	zijn	en	het	heft	in	eigen	handen	wil-
len	nemen.	Dat	kan	prima,	want	de	dor-
pen	zelf	herbergen	enorm	veel	kennis,	
kunde,	kracht	en	creativiteit.



John Timmermans is al twaalf jaar 
voorzitter van het Dorpsoverleg (voor-
heen dorpsraad) in Beringe, een dorp 
met circa 2100 inwoners. Hij zag hoe 
er eind jaren ’90 iets begon te veran-
deren in de toenmalige gemeente Hel-
den. “Er werd bij ons al lang gewerkt 
aan plannen voor de verbouwing van 
het oude patronaatsgebouw tot ge-
meenschapshuis. Maar eerlijk gezegd 
hadden we veel liever een nieuw ge-
meenschapshuis. Toen zei de gemeen-
te: ‘Vertel dan maar eens wat jullie 
willen, dan kijken wij wel of het kan’. 
Nou, dat was hard wennen. We waren 
gewend dat we altijd meereden met 
de gemeente, maar opeens mochten 
we zelf het stuur vasthouden.”

“Het dorp was argwanend”, herinnert 
hij zich. “Eerst zien en dan geloven, 
dachten de mensen en ze moesten er 
echt van overtuigd worden dat ze mee 
mochten praten. Er werden een paar 
werkgroepen opgericht en gaandeweg 
ontstond er wat enthousiasme.
Maar er veranderde pas echt iets toen 
de gemeenteraad besloot om minder 
geld beschikbaar te stellen dan nodig 
was voor onze plannen. De gymzaal 
in het dorp was nog goed, vonden de 
raadsleden, dus zou er geen nieuwe 
gymzaal bij het gemeenschapshuis 
gebouwd hoeven worden.”

Prikkelen
Die beslissing van de gemeenteraad 
prikkelde de bewoners. Plotseling slo-
ten de rijen zich en zei het dorp: ‘Als 
wij die gymzaal willen, moet die er 
komen.’
Er volgde veel overleg en nog meer 
passen en meten. Tot in Brussel wer-
den subsidiepotjes aangeboord en het 
oude patronaatsgebouw, een café, 
winkel en woonhuis moesten tegen de 
grond. Maar uiteindelijk had Beringe 
zijn nieuwe multifunctionele centrum 
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“Dit is geen Hosannaverhaal, want het invoeren van zelfstu-
ring in Beringe ging met het nodige vallen en opstaan. Soms 
hebben we zelfs gedacht: moeten we dit eigenlijk wel doorzet-
ten? Maar nu is het zo dat een goed doordacht plan dat door 
een groot deel van de bevolking gedragen wordt, wel degelijk 
door de gemeente wordt opgepakt. En het dorp wordt daar ster-
ker en hechter van.”

Zelfsturende 
gemeenschap in Beringe

Nieuwbouw	aan	

het	kerkplein	

in	Beringe.	Een	

werkgroep	van	

het	Dorpsoverleg	

ontwikkelde	met	

de	gemeente	de	

plannen	hiervoor.	
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De Wieksjlaag, mét gymzaal. En met 
een café, pinautomaat, dagopvang, al-
lerlei ruimtes en een grote zaal voor 
twintig verenigingen. 

Van dorpsraad naar dorpsoverleg
“Vroeger werden leden van de dorps-
raad gekozen”, vertelt Timmermans. 
“Zo ben ik er ook in terechtgekomen. 
De gemeente vond ‘raad’ zo formeel 
klinken, en stelde de naam Dorps-
overleg voor. Bovendien merkten we 
ook dat mensen zich niet graag offici-
eel voor vier jaar aan zo’n raad wil-
den binden.” De naamsverandering 
was snel een feit, en die werd gevolgd 
door een andere manier van werken. 
Nu kunnen mensen voor langere of 
kortere tijd deelnemen aan een pro-
ject. 
“Je hebt altijd kartrekkers nodig”, 
meent Timmermans. “Maar door 
mensen te laten kiezen of ze bij willen 
dragen aan een project, kun je ieders 
kwaliteiten optimaal benutten. Daar 
wordt het dorp alleen maar beter van. 
Dat gaat niet allemaal vanzelf, men-
sen moeten ervan overtuigd worden 
dat het ook in hun eigen belang is. Bo-
vendien heb je de juiste mensen nodig 
die anderen over de streep trekken.”

Doorgeschoten
“De gemeente zal best vinden dat we 
doorgeschoten zijn”, lacht Timmer-
mans. “Daar zijn ook nog steeds men-
sen die eraan moeten wennen dat een 
dorp zegt wat het wil. In het begin wa-
ren we lacherig en onzeker, wilden we 
financiële kaders zien. En nu denken 
we: ‘Knappe lui die er tegenin willen 
gaan als een dorp iets wil.”
“We kunnen best zelfcorrigerend zijn, 

elkaar even in de arm knijpen en zeg-
gen: ‘Dat is niet realistisch’. Maar 
eerst werd alles maar geaccepteerd 
van de gemeente, nu zijn de men-
sen mondiger en kritischer. Het dorp 
is hechter geworden. Nu er successen 
zijn behaald, willen andere mensen 
ook iets doen. Ook andere kernen van 
Peel en Maas zijn goed met zelfstu-
ring bezig.”
Timmermans is positief over de toe-
komst. “Neem het openbaar groen, 
(sociale) veiligheid, speeltoestellen en 
het tegengaan van verpaupering. Ik 
zie voor Beringe nog allerlei kansen 
liggen.”

‘Ineens mochten 
we zelf het stuur 
vasthouden, dat 
was wennen’

John	Timmermans:	

“Knappe	lui	die	

er	tegenin	willen	

gaan	als	een	dorp	

iets	wil.”
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Zoals	blijkt	uit	voorgaande	trendanaly-
se	zal	het	platteland	blijven	veranderen.	
Het	beleid	van	gemeenten,	provincie	en	
landelijke	overheid	zal	daar	ook	voort-
durend	op	aangepast	moeten	worden.	
Daarbij	draait	het	om	de	volgende	vra-
gen:	
•	Wat is op de korte en langere termijn 

nodig om de leefbaarheid in de klei-
ne kernen op peil te houden of te ver-
beteren?

• Welke rol kan de overheid daarbij 
spelen, naast de rol die inwoners zelf 
vervullen? 

Laten	 we	 eerst	 even	 duidelijk	 maken	
wat	we	onder	kleine	kernen	en	leefbaar-
heid	verstaan.	

Een kleine kern	is	een	gemeenschap	van	
op	elkaar	betrokken	mensen	en	bebou-
wing	plus	omringend	buitengebied,	met	
een	aantal	gezamenlijke	voorzieningen	
(bijvoorbeeld	 kerk,	 school,	 gemeen-
schapshuis).	 Limburg	kent	naar	 schat-
ting	230	kleine	kernen.
Leefbaarheid	is	de	mate	waarin	de	soci-
ale	en	fysieke	leefomgeving	voldoet	aan	
de	waarden,	normen	en	behoeften	van	
de	gebruikers.	

Om	aan	te	geven	dat	de	aandacht	voor	
de	 leefbaarheid	 in	 kleine	 kernen	 niet	
nieuw	is,	citeren	we	uit	“Kleine	dorpen	
in	Limburg”	(Provinciale	Planologische	
Dienst	in	Limburg,	1966!!):	
“Summier kunnen de voornaamste pro-
bleemcomplexen als volgt worden ge-
duid:
a. Er bestaan qualitatieve en quantitatie-

ve tekorten in het voorzieningenstel-
sel van de kleinere dorpen;

b. De mentale aanpassing van de inwo-
ners van kleine dorpen aan de nood-
zakelijke maatschappelijke schaal-
vergroting ontbreekt nog in vele ge-
vallen.”

Ook	anno	2010	 (en	 in	2020	ook	nog)	
gaat	het	in	de	kleine	kernen	aan	de	ene	
kant	om	het	voortdurend	veranderende	
voorzieningenniveau	en	aan	de	andere	
kant	om	de	manier	waarop	de	inwoners	
met	veranderingen	omgaan.	De	opgave	
voor	het	in	stand	houden	van	vitale	ker-
nen	zal	zich	dus	op	twee	kernthema’s	
blijven	concentreren:	

“Vooruitgang is als tegen de wind in zeilen; je moet op het goede 
moment overstag gaan en in een andere richting gaan varen.” 
(Oud-banktopman Herman Wijffels)

4  Visie
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1.	Het	op	basis	van	lokaal	maatwerk	blij-
ven	investeren	in	een	voorzieningen-
niveau	 dat	 optimaal	 aansluit	 bij	 de	
wensen	en	mogelijkheden	van	de	be-
treffende	kleine	kern;

2.	Het	 investeren	 in	sociale	 innovatie,	
zodat	inwoners	mee	blijven	bewegen	
met	de	dynamiek	van	het	platteland.	

De	uiteindelijke	doelen	zijn:	
• een goede balans tussen economi-

sche ontwikkeling en leefbaarheid;
• goede samenwerking tussen bewo-

ners onderling (gemeenschapsont-
wikkeling);

• goede samenwerking tussen bewo-
ners en overheid.

De	belangrijkste	stap	voor	de	overheid	
om	deze	doelen	te	bereiken	is:	
• ga terug naar de bewoners.
• Praat met elkaar en vertrouw elkaar.

De	geschetste	ontwikkelingen	 in	2020	
leiden	 tot	 een	 veranderende	 rol	 voor	
iedereen;	 van	 bewoners	 tot	 landelij-
ke	overheid,	iedereen	moet	een	ande-
re	 koers	gaan	varen.	We	kunnen	ont-
wikkelingen	 zoals	 de	 bevolkingskrimp	
en	de	schaalvergroting	niet	met	alleen	
oude	recepten	oplossen.	Bij	het	zoeken	
naar	nieuwe	oplossingen	zullen	we	de	
bewoners	 als	 vertrekpunt	 moeten	 ne-
men.	Als	we	daarbij	alleen	kijken	naar	
wat	we	 verliezen,	 zien	we	niet	 dat	 er	
juist	veel	te	winnen	is.	
Denk	positief	en	denk	 in	uitdagingen.	
Dat	was	immers	altijd	al	de	kracht	van	
het	 platteland.	 Als	 bijvoorbeeld	 ver-
enigingen	het	moeilijk	krijgen,	kunnen	
juist	daardoor	wellicht	hele	leuke,	nieu-
we	dingen	ontstaan.	Alle	betrokkenen	
moeten	zich	dus	realiseren	dat	een	nieu-
we	situatie	ook	nieuwe	kansen	biedt.	
En	vergeet	niet:	iedereen kan zelf ook 
zaken van de grond tillen.	

Nieuwe	 ontwikkelingen	 betekenen	 in	
eerste	instantie	moeilijkheden	en	obsta-
kels.	Er	moet	eerst	tegen	de	heuvel	op	
worden	gelopen	en	dat	is	zwaar.	Daar-
na	gaat	het	heuvel	af	en	komen	men-
sen	en	organisaties	in	een	soort	flow.	
De	positieve	effecten	versterken	elkaar.	
Er	ontstaat	 iets	dat	we	synchroniciteit	
noemen:	 ambtenaren,	 bewoners,	 ge-
meenteraad,	 college,	 dorpsraden,	 wo-
ningbouwverenigingen	en	welzijnsorga-
nisaties	vinden	elkaar	en	werken	samen	
in	dezelfde	 richting.	Want	 ze	 zijn	met	
een	gelijksoortig	proces	bezig.	En	 ‘als	
de	heuveltop	eenmaal	genomen	is,	wil	
iedereen	deelgenoot	zijn	aan	het	succes	
van	de	onderneming	 en	 er	 dus	 graag	
zijn	steentje	aan	bijdragen.	
Bedenk	ook:	bij	de	 realisatie	van	een	
project	 begint	 het	werk	pas.	 Een	 eer-
ste	steen	leggen	of	een	lintje	doorknip-
pen	is	niet	zo	moeilijk,	maar	de	conti-
nuïteit	waarborgen	vraagt	voortdurend	
inzet.	Gebeurt	dit	niet,	dan	vervliegt	het	
succes	snel	en	zakt	het	zelfvertrouwen	
bij	de	bewoners	weg.	
Maar	als	bewoners	zien	dat	hun	initia-
tief	goed	blijft	draaien,	durven	en	wil-
len	ze	ook	andere	projecten	aanpakken	
en	groeit	hun	betrokkenheid.	Zorg	dus	
samen	voor	goede	borging!

Gemeenten	moeten	 de	 bewoners	 ver-
trouwen	en	waar	mogelijk	de	regie	over	
dorpse	zaken	overdragen.	Het	draait	om	
faciliteren,	niet	om	heersen.	Aansturen,	
niet	besturen.	
Die	 andere	 manier	 van	 denken	 geldt	
voor	 ambtenaren,	 maar	 ook	 voor	 het	
college	en	de	gemeenteraad.	Als	een	of	
twee	partijen	een	andere	koers	kiezen	
om	vooruit	te	komen,	zullen	die	de	ove-
rige	partijen	mee	moeten	zien	te	krijgen.	
Maatschappelijke	 organisaties	 op	 de	
terreinen	 van	 wonen,	 zorg,	 onderwijs	
en	welzijn	zullen	ook	moeten	aanslui-
ten	op	de	ontwikkeling	van	zelfsturing.	
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Zij	 vervullen	 ieder	op	hun	 terrein	 een	
belangrijke	rol	in	het	proces	van	actie-
ve	bewoners	die	investeren	in	gemeen-
schapsontwikkeling.	

Van	de	 bewoners	wordt	 verwacht	 dat	
zij	de	touwtjes	veel	meer	in	eigen	hand	
nemen.	Sterker	nog:	steeds	vaker	eisen	
bewoners	 die	 taak	 ook	 op.	 Bewoners	
moeten	de	 ruimte	nemen	en	de	over-
heid	moet	waar	mogelijk	die	ruimte	bie-
den.	Stimuleer	de	tendens	van	zelfstu-
ring	en	maak	er	optimaal	gebruik	van.	
Daardoor	krijgen	bewoners	vertrouwen	
in	 hun	 eigen	mogelijkheden	 en	 in	 de	
overheid.	
Zelfsturing van burgers is een essenti-
eel onderdeel van de toekomst van het 
platteland.

Actief	 burgerschap	 betekent	 dat	men-
sen	 iets	voor	elkaar	over	hebben,	bij-

voorbeeld	in	de	vorm	van	vrijwilligers-
werk.	Waar	mensen	bereid	zijn	om	zich	
belangeloos	 voor	 elkaar	 in	 te	 zetten,	
dient	 de	 overheid	 de	 verbondenheid	
en	 gemeenschapszin	 te	 versterken	 en	
te	benadrukken	door	vrijwilligers	de	fa-
ciliteiten	te	bieden	die	ze	nodig	hebben.	

De	provincie	moet	zich	aanpassen	op	al-
lerlei	gebieden	die	van	belang	zijn	voor	
de	kleine	kernen,	zoals	op	het	gebied	
van	ruimte	(woningen),	vervoer,	veilig-
heid,	 plattelandseconomie	 en	 sociaal	
beleid	 (sport,	 cultuur	 en	 accommoda-
ties).	 De	 rol	 van	 de	 provincie	 is	 mo-
menteel	in	discussie.	De	provincie	zou	
zich	moeten	concentreren	op	een	over-
koepelende	rol.	Bijvoorbeeld	door	het	
vormen	van	steunpunten	zoals	voor	ge-
meenschapsaccommodaties.	Maar	 ook	
door	zich	telkens	af	te	vragen	hoe	de	
overheid	moet	omgaan	met	de	gevol-
gen	van	de	huidige	en	toekomstige	ont-
wikkelingen.

Neem	bijvoorbeeld	de	dreigende	twee-
deling	 tussen	 kernen,	 onder	 andere	
door	 de	 bevolkingsdaling.	 Voor	 extra	
kwetsbare	 dorpen	 dient	 de	 provincie	
zich	samen	met	de	gemeenten	af	te	vra-
gen:	Wat	betekent	dat	voor	het	open-
baar	vervoer?	Voor	de	basisschool?	Voor	
de	overige	voorzieningen?	Wat	kunnen	
en	willen	de	bewoners	doen?	Maar	de	
belangrijkste	vraag	voor	de	provincie	is	
natuurlijk:	 wat	 moeten	 wij	 zelf	 doen?	
Moeten	we	dorpen	die	krimpen	te	hulp	
schieten?	En	op	welke	manier	doen	we	
dat	dan?	Wie	schakelen	we	daarbij	in?	
Waar	 ligt	de	grens	van	onze	hulp?	En	
ga	zo	maar	door.		

Neem	 het	 verdwijnen	 van	 de	 basis-
school	 in	 Vredepeel	 (gemeente	 Ven-
ray)	als	er	te	weinig	leerlingen	zijn.	Op-
nieuw:	wat	betekent	dat	voor	de	bewo-
ners?	Daalt	hun	welbevinden?	Willen	an-
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dere	mensen	zich	nog	wel	vestigen	in	
een	dorpje	zonder	school?	Gaan	men-
sen	om	deze	reden	juist	weg	uit	Vrede-
peel?	Is	het	mogelijk	om	een	schoolbus	
te	laten	rijden?	Wat	betekent	dit	verlies	
voor	de	overige	voorzieningen?	Kan	er	
iets	voor	in	de	plaats	komen?
Ook	hier:	wat	kunnen	en	willen	de	be-
woners	zelf	doen?	Kunnen	ze	niet	beter	
over	de	dorpsgrenzen	heen	kijken	om	te	
zien	of	ze	iets	moois	tot	stand	kunnen	
brengen	met	de	buurdorpen?	
En	wat	moet	de	overheid	doen?	

Nog	eentje:	mensen	willen	elkaar	blij-
ven	ontmoeten	en	zoeken	daarvoor	ge-
lijkgestemden.	Deze	ontwikkeling	komt	
vanuit	de	mensen	zelf.	Welke	rol	speelt	
de	overheid	daarin?	En	hoe	betrek	je	an-
dere	mensen	daarbij?	

Steeds	 vaker	 gaat	 het	om	voorzienin-
gen	die	voor	een	belangrijk	deel	of	ge-
heel	door	bewoners	zelf	van	de	grond	
zijn	getild	en/of	worden	gedragen,	zo-
als	verenigingen,	gemeenschapshuizen	
en	scholen.	Hoe	ga	je	hier	als	overheid	
mee	om?	
En	hoe	kijk	je	aan	tegen	schaalvergro-

ting	 bij	 voorzieningen?	Moet	 de	 over-
heid	 stimuleren	 dat	 basisscholen	 en	
voetbalclubs	clusteren?	Of	hebben	verti-
caal	geclusterde,	‘brede’	voorzieningen	
uit	het	eigen	dorp	de	voorkeur?	Hoe	re-
aliseer	je	die	eigenlijk?	

Het	andere	doel	was	een	goede	balans	
te	vinden	tussen	economische	ontwik-
keling	en	 leefbaarheid.	Nu	 is	die	eco-
nomie	op	het	platteland	snel	en	dras-
tisch	 aan	 het	 veranderen.	 Zo	 blijft	 er	
werk	en	vitaliteit	op	het	platteland,	wat	
belangrijk	is	voor	de	leefbaarheid.	Die	
veranderingen	kunnen	echter	ook	zaken	
meebrengen	die	ten	koste		gaan	van	de	
leefbaarheid.	De	overheid	moet	daarop	
inspelen	en	ervoor	zorgen	dat	de	ver-
schillend	belangen	of	keuzes	elkaar	zo	
min	mogelijk	bijten.	Zorg	dus	voor	een	
goede	inpassing	van	bedrijven,	met	oog	
voor	de	volksgezondheid	en	het	land-
schap.	

Investeringsplannen	 voor	 regio’s	 lei-
den	tot	grote,	meerjarige	projecten	zo-
als	Klavertje	Vier,	de	Gebiedsontwikke-
ling	Midden-Limburg	en	de	Maasarm	bij	
Ooijen.	Het	betrekken	van	burgers	bij	
dat	soort	megaprojecten	is	een	opgave	
voor	gemeenten	en	provincie.	Dergelij-
ke	projecten	zijn	zo	omvangrijk	dat	de	
individuele	inbreng	van	een	inwoner	of	
zelfs	een	dorp	al	snel	ondersneeuwt.	De	
gemeenten	en	de	provincie	moeten	zich	
beraden	op	nieuwe	middelen	om	men-
sen	te	betrekken	bij	het	beleid.	‘Oude’	
middelen	 zoals	websites	 en	 een	 info-
centrum	zijn	daar	niet	meer	toereikend	
voor.	
Door	op	een	krachtige	en	heldere	ma-
nier	mensen	betrokken	te	maken	bij	het	
beleid,	wordt	de	verstandhouding	tus-
sen	burgers	 en	de	overheid	beter.	 En	
dat	zou,	zoals	gezegd,	een	van	de	uit-
eindelijke	doelen	van	de	overheid	moe-
ten	zijn.



Het	platteland	blijft	veranderen,	altijd.	
De	kracht	van	bewoners	om	die	veran-
deringen	mee	mogelijk	te	maken	en	zich	
daarop	aan	te	passen	is	groot.	En	ook	
al	 lijken	 de	 uitdagingen	 zwaar,	 het	 is	
beter	om	ze	te	omarmen	dan	ze	uit	de	
weg	te	gaan.	Als	die	uitdagingen	met	al-
le	betrokkenen	gezamenlijk	worden	om-
armd,	 is	 de	 kans	 op	 succes	 vele	ma-
len	groter.
Heb	vertrouwen	in	de	kracht,	flexibiliteit	
en	aanpassingsvermogen	van	mensen.	
Als	 alle	 partijen	 elkaar	 vertrouwen	 en	
respecteren,	 ontstaat	 een	 synchronici-
teit	die	het	onmogelijke	mogelijk	maakt.	
Daarbij	 zullen	 de	 bewoners	 zelf	 meer	
verantwoordelijkheid	moeten	nemen	en	
zullen	de	gemeenten	daarin	moeten	in-
vesteren.	De	VKKL	zal	dat	proces	krach-
tig	ondersteunen.	Omdat	deze	Agenda	
2020	Kleine	Kernen	Limburg	zich	van-
wege	de	verkiezingen	in	2011	wat	meer	
richt	op	de	provincie,	werken	we	die	rol	
verder	uit.	

5.1 Opgaven voor de provincie

Zoals	gezegd	ziet	de	provincie	Limburg	
zich	onder	andere	geconfronteerd	met	
•	snelle	economische	ontwikkelingen;
•	een	 terugloop	 van	 het	 aantal	 inwo-
ners	en	een	andere	bevolkingssamen-
stelling,	vooral	op	het	platteland;

•	een	noodzaak	om	bewoners	van	dor-
pen	 en	 wijken	 meer	 eigen	 verant-
woordelijkheid	 te	 geven	 (onder	 an-
dere	zelfsturing).	

Deze	drie	belangrijke	tendensen	beteke-
nen	nieuwe	opgaven	voor	de	provincia-
le	overheid,	met	in	het	achterhoofd	on-
ze	uitgangspunten:	
• een goede balans tussen economi-

sche ontwikkeling en leefbaarheid;
• samenwerking tussen bewoners on-

derling (gemeenschapsontwikkeling;)
• goede samenwerking tussen bewo-

ners en overheid.

5  Conclusies
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5.2 Opgaven met betrekking tot 
de economische ontwikkelingen

•	Kijk	verder	dan	de	economische	crisis	
en	blijf	investeren	in	een	sterk	platte-
land.	Een	vitale	economie	is	een	be-
langrijke	 pijler	 voor	 de	 leefbaarheid	
(werkgelegenheid	 op	 korte	 afstand,	
betere	infrastructuur,	meer	geld	voor	
gewenste	ontwikkelingen	 in	de	klei-
ne	kern);

•	Investeer	samen	met	andere	overhe-
den	en	woningcorporaties	niet	alleen	
in	stenen,	maar	ook	in	mensen	(oplei-
dingen)	en	voorzieningen	(maatwerk).	
Alleen	stenen	houden	de	leefbaarheid	
in	dorpen	niet	overeind;

•	Kijk	 of	 de	 verschillende	 oplossingen	
voor	een	kleine	kern	elkaar	niet	bijten	
en	zoek	oplossingen	waar	dat	wel	het	
geval	is.	Bewaak	daarbij	de	ruimtelijke	
kwaliteit	van	het	platteland,	de	bewo-
ners	hebben	niet	voor	niets	een	lande-
lijke	omgeving	gekozen	om	te	wonen;	

•	Biedt	 bewoners	 zoveel	 mogelijk	 de	
ruimte	om	nieuwe	kansen	voor	eco-
nomische	 ontwikkeling	 te	 realiseren	

bij/in	hun	kleine	kern.	Daardoor	blijft	
de	 ondernemingszin	 van	 het	 platte-
land	sterk.	

•	Wanneer	de	Gebiedscommissies	op-
geheven	 worden,	 verdwijnt	 een	 be-
langrijke	directe	relatie	van	de	provin-
cie	met	de	leefbaarheid	van	het	platte-
land.	De	provincie	zou	naar	alternatie-
ven	moeten	zoeken	om	de	verbinding	
van	regionale	plannen	(pMJP)	en	Eu-
ropese	programma’s	met	bewonersi-
nitiatiefgroepen	 en	 lokale	 onderne-
mers	te	verbeteren.

5.3 Opgaven met betrekking tot 
de verhouding met bewoners 

•	Kijk	bij	elke	uitdaging	waarvoor	kleine	
kernen	zich	gesteld	zien	naar	wat	de	
bewoners	zelf	kunnen	doen,	in	com-
binatie	met	wat	de	overheid	kan	doen	
om	de	dorpen	vitaal	te	houden.	Zelf-
sturing	is	essentieel	voor	de	toekomst	
van	het	platteland;	

•	Prikkel	mensen	om	zelf	producent	van	
leefbaarheid	te	worden.	Kijk	waar	en	
op	welke	manier	 daarbij	 ondersteu-
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ning	nodig	is.	Ook	al	zal	die	onder-
steuning	 in	de	eerste	plaats	van	de	
gemeenten	moeten	 komen,	 de	 pro-
vincie	heeft	de	taak	om	te	zorgen	voor	
samenhang	en	ondersteuning	op	ho-
ger	niveau;	

• Onthoud	dat	bij	die	activiteiten	waar-
bij	de	provincie	regie	voert,	ze	dat	op	
zo’n	manier	moet	doen	dat	de	andere	
partners,	zoals	bewonersorganisaties,	
er	inspiratie	en	energie	uit	putten.

5.4 Opgaven met betrekking tot 
bevolkingskrimp

•	Besef	dat	het	inwonertal	van	Neder-
land	structureel	gaat	afnemen	en	dat	
deze	ontwikkeling	in	Limburg	al	dui-
delijk	merkbaar	is;

•	Zie	 minder	 inwoners	 niet	 als	 een	
ramp,	maar	als	onvermijdelijke	opga-
ve.	Nederland	is	de	afgelopen	decen-
nia	bijzonder	sterk	gegroeid	en	om	al-
le	middelen	met	wat	minder	mensen	
te	 delen	 is	 helemaal	 niet	 verkeerd.	
Zoek	de	kansen	en	benut	ze!

•	Oké,	krimp	doet	inderdaad	meer	pijn	
dan	groei	omdat	voorzieningen	moe-
ten	worden	ingeleverd,	maar	het	eind-
doel	kan	een	betere	balans	zijn;	

•	Inventariseer	gezamenlijk	de	gevolgen	
van	krimp	voor	mensen,	leefomgeving	
en	 stenen.	 Zorg	 dat	 die	 kennis	 ook	
bij	 bewoners(organisaties)	 beschik-
baar	komt	en	betrek	daar	de	VKKL	bij;

•	Begeleid	 de	 gevolgen	 van	 krimp	 zo	
goed	mogelijk,	 zorg	 voor	maatwerk	
in	de	kleine	kernen.	Ook	hier	geldt:	
investeer	 niet	 alleen	 in	 gebouwen	
(sloop	 en	 herstructurering),	 maar	
vooral	ook	in	mensen;

•	Stimuleer	 mensen	 om	 over	 dorps-
grenzen	te	kijken,	door	samen	te	wer-
ken	met	buurdorpen	is	veel	mogelijk;

•	Oude	 recepten	 werken	 niet	 meer.	
Werk	samen	aan	nieuwe	recepten	die	
een	aantrekkelijk	resultaat	opleveren;

•	Waar	mensen	elkaar	opzoeken,	kun-
nen	ze	samen	opgaven	te	lijf	gaan;

•	Houd	 rekening	met	de	mogelijkheid	
dat	een	tweedeling	kan	ontstaan	tus-
sen	 kansarme	 en	 kansrijke	 dorpen,	
bijvoorbeeld	omdat	een	dorp	geïso-
leerd	ligt.	Stuur	op	de	mogelijkheden	
die	er	altijd	zijn.	

De	VKKL	wil	de	komende	tijd	graag	sa-
menwerken	 met	 de	 provincie	 om	 de	
Agenda	 2020	 Kleine	 Kernen	 Limburg	
samen	in	te	vullen.


