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Een addertje onder
het gras
Het voorstel van de Onderwijsraad om basisscholen onder de
100 leerlingen te sluiten is door staatsecretaris Sander Dekker en de
coalitiepartijen niet overgenomen. In plaats daarvan heeft de Tweede
Kamer heeft haar steun betuigd aan een voorstel om kleine basisscholen niet meer direct te bekostigen. Dit bleek tijdens het debat op
27 juni over krimp in het onderwijs.
De opheffingsnorm wordt dus niet
opgeschroefd, maar er zit een addertje
onder het gras: de kleine scholentoeslag verdwijnt. Deze toeslag is ervoor
bedoeld om de hogere kosten per
leerlingenplaats te kunnen dragen en
wordt verstrekt aan scholen tot 145
leerlingen.
De vrijval van de af te schaffen toeslag
zal deels worden teruggesluisd in de
vorm van een samenwerkingsbonus.
Scholen worden zo aangemoedigd
om via fusies en samenwerking de
problemen met teruglopende
leerlingenaantallen te ondervangen.
Nochtans erkent de staatssecretaris
dat door deze maatregel een aantal
kleine scholen zal moeten verdwijnen.

staansrecht, zo horen we uit de
dorpen. Dit gaat ten koste van de
leefbaarheid. De school zorgt namelijk
voor een terugkerende onderlinge
verbondenheid tussen de bewoners
van de dunbevolkte gebieden,
generatie na generatie. Kinderen
houden het dorp levendig. Traditionele feesten en evenementen
ontstaan doorgaans ook via de school.
Voor jonge gezinnen word het
onaantrekkelijk om in een kleine kern
te wonen zonder de school dichtbij.
Staatssecretaris Dekker verwacht
medio 2014 met een wetsvoorstel te
komen voor aanpassing van de
bekostiging van kleine scholen. Het
nieuwe systeem zal niet eerder dan
2016 zijn ingevoerd.

Inspiratieboek
Het Reggedal wordt
mooier en mooier. Dit
dankzij de Reggeherstelprojecten van
Waterschap Regge en
Dinkel. Informatie over
deze activiteiten is
gebundeld in het
inspiratieboek Samen
maken we het Reggedal.
In het inspiratieboek
worden de projectactiviteiten vooral bekeken
vanuit het perspectief van
de bewoners van het
Reggedal. Wat betekenen
de Reggeherstelprojecten
voor hen, hoe gaan zij om
met het veranderende
landschap? Ruim 25
mensenkomen aan het
woord.
Een gratis exemplaar kunt
u bestellen via info@ovkk.
nl. Downloaden kan via de
website van het waterschap: www.wrd.nl.

De kleine school verliest haar be1

Prettig oud worden in Agelo
Voor Dorpsplanplus is de OVKK actief in Agelo. Wat zijn de eerste bevindingen? Aan het woord is Hans Lubbers, voorzitter van Buurtschapsraad
Agelo.
In januari 2013 is de buurtschap Agelo
in samenwerking met de Gemeente
Dinkelland van start gegaan met
Dorpsplanplus, een programma voor
het maken van dorpsplannen in heel
Overijssel.

Dorpstafel
Dorpsplanplus kent een plan- en een
uitvoeringsfase. In de planfase worden
de gezamenlijke wensen en behoeften verzameld. Tijdens de ‘dorpstafel’,
waaraan 70 inwoners van Agelo

hebben deelgenomen, werd ons door
Karola Schröder van de OVKK de vraag
voorgelegd: ‘Wat is benodigd om
prettig oud te worden in Agelo?’
Ideeën
De verzamelde ideeën werden op
grote vellen papier genoteerd.
Vervolgens konden de aanwezigen
met behulp van gekleurde etiketten
aangeven welke onderwerpen het
hoogst op de dorpsagenda zouden
moeten komen te staan. Twee ervan

kregen met afstand de meeste stickers:
Woonmogelijkheden voor jong en
oud
Voortbestaan van basisschool ’n
Baoken

•
•

Werkgroepen
Vanaf april 2013 zijn er vier werkgroepen gestart om een en ander, in
samenwerking met de gemeente, uit
te werken tot concrete ideeën en
plannen van aanpak. Deze plannen
zullen in aanwezigheid van de
burgemeester en de kernwethouder
in september 2013 worden gepresenteerd. De uitvoering volgt in 20142016.

Stichting voor behoud
kleine school

Plattelands
Parlement

De stichting Behoud Kleine Scholen is opgericht door ouders van leerlingen en
heeft als doel op te komen voor de belangen van een kleine school. U kunt deze
stichting steunen door als dorpsraad, school of andere belangenorganisatie een
bijdrage van € 25,- te verlenen. Deze bijdrage is bedoeld om acties, die door
vrijwilligers worden uitgevoerd, mogelijk te maken.
Daarnaast zal de stichting haar begunstigers vermelden op haar website. Momenteel maakt de stichting zich hard voor behoud van de kleine scholentoeslag. Meer
informatie: www.behoudkleinescholen.nl.
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Zaterdag 16 november vindt in
Lunteren de vijfde editie van het
PlattelandsParlement plaats.
Belangrijke thema’s zijn onder
andere de zorg, de kleine scholen,
de inrichting van de ruimte en
breedband internet. Goede initiatieven krijgen ruimte zich te presenteren en de aanwezige politici
worden op de hoogte gesteld van
de belemmeringen die actieve
bewoners tegenkomen. En
natuurlijk wat zij, de politici, er aan
zouden kunnen veranderen.
De inschrijving voor het PlattelandsParlement begint in september.

Leefbaarheidsschouw in Zenderen
Op dinsdag 18 juni reisde het
OVKK-bestuur af naar Twente,
teneinde in Zenderen een leefbaarheidsschouw af te leggen.
Tijdens zo’n schouw wordt een
wandeling door het dorp gemaakt
en kunnen bewoners hun verhaal
kwijt over goede en minder goede
ontwikkelingen in hun dorp. Het
bezoek begint altijd met een
bestuursvergadering in het
dorpshuis.
Sindron, de nieuwe multifunctionele
accommodatie van Zenderen, vormde
het startpunt van de excursie. De
naam Sindron is niet zomaar uit de
lucht gegrepen. Middeleeuwse
handschriften tonen aan dat het dorp
vroeger zo heette.
De eerste aanzet voor de bouw van
MFA Sindron werd gegeven door
Dorpsplanplus. Samen met de bewoners ging de OVKK aan de slag met een
dorpsagenda, die in 2008 gereed
kwam. Uit de agenda kwam de wens
naar voren om meer voorzieningen
voor het dorp te creëren. Een aanknopingspunt werd toen gevonden in het
concept van de brede school, bestaande uit de basisschool Sint Stephanus,
kinderdagverblijf Duimelot en de
buitenschoolse opvang. Hieraan
werden een kleine bibliotheek, een
ontmoetingsruimte, vergaderruimtes
en een buurtsuper toegevoegd.
Het gezelschap begaf zich vervolgens
naar het voetbalveld van Zenderen
Vooruit, waar sinds vorig jaar een
kunstgrasveld ligt. De aanschaf ervan
heeft heel wat voeten in de aarde
gehad. De gemeente en de provincie
droegen het hunne bij, maar het dorp
zelf moest ook een flink bedrag
ophoesten. Dit gebeurde door de
symbolische verkoop van kleine
perceeltjes aan donateurs.
Een toonbeeld van zelfredzaamheid is
de begraafplaats van Zenderen. Aan
de ingang prijkt een poortgebouw dat
door vrijwilligers is opgemetseld. De
ingangspartij wordt bekroond met
een torentje waarin twee luiklokken

hangen die afkomstig zijn van het
voormalige seminarium.

bij het karmelietenklooster.

Wandelend door het dorp word je
getroffen door het vele verkeer. Het is
er een drukte van jewelste. Dwars door
het dorp loopt namelijk de N743, de
weg van Almelo naar Borne, met in
het centrum bovendien de afslag naar
Albergen. Wat je daardoor mist is een
dorpshart waar het aangenaam
winkelen en verpozen is. Een oplossing lijkt ver weg. Plannen voor een
rondweg zijn er al wel, maar de
uitvoering ervan wacht op realisering
van een alomvattend mobiliteitsplan.

Voor katholiek Twente vormt Zenderen een begrip. Het karmelietenklooster met de parochiekerk, het karmelietessenklooster en het
bezinningscentrum De Zwanenhof
getuigen van een rijke geloofscultuur.
In de jaren 2006 – 2010 is de parochiekerk geheel gerestaureerd. Vooral de
nieuwe muurschilderingen van
Randolph Algera trekken de aandacht.
Ze verbeelden het leven van de
profeet Elia; voor de karmelieten een
belangrijke inspiratiebron. Vlakbij de
kerk bevindt zich het startpunt van de
Kuierroute Zenderen.

Al heeft Zenderen niet echt een
verblijfskern, de aanwezigheid van
prachtige woonwijken en het lommerrijke buitengebied maakt veel goed.
De OVKK-delegatie zette schouw voort
met een wandeling door de wijk Erve
Oosterveld om tenslotte uit te komen

De leefbaarheidsschouw werd
afgesloten met een bezoek aan het
kinderdagverblijf Duimelot. Eigenaresse Jeanine Mulder verzorgde een
informatieve rondleiding.

Kinderopvang Duimelot
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Breedbandproject Provincie Overijssel wordt uitgevoerd!
Het is zover, de buitengebieden
van Overijssel worden definitief
voorzien van een breedband-infrastructuur met glasvezel. Eind mei
nam Provinciale Staten met 41
stemmen voor en 4 tegen het
projectvoorstel aan. Voor dit stuk
kunt u terecht bij ons breedbanddossier.
Met de goedkeuring van PS kan
projectleider Johan Meijerhof aan de
slag. Er ligt een omvangrijk en complex scenario klaar, dat gaat voorzien
in het aansluiten van een ruwweg

38.000 aansluitingen van particulieren
en bedrijven in de zogenaamde ‘witte
gebieden’. Dat zijn de regio’s waar
geen infrastructuur aanwezig is en
commerciële partijen in de komende
drie jaar ook niet zullen investeren in
de aanleg van breedband.
De totale uitrol, die een aantal jaren
gaat vergen, zal ongeveer 50 miljoen
kosten. Ook de OVKK gaat hierin een
rol spelen. In nauwe samenwerking
met de provincie zult u aan
het eind van de zomer een speciale
nieuwsbrief ontvangen die geheel zal

worden gewijd aan de procedures
rond de realisatie van het breedbandnetwerk.
Ook gaat de OVKK een drietal regiobijeenkomsten organiseren waar de
provincie de spelregels rond de
organisatorische opzet zal uitleggen.
Deze avonden zijn bedoeld voor onze
leden, daar hun inzet van vitaal belang
is voor de uitvoering van de plannen
van projectleider Johan Meijerhof. Let
dus daarom in de komende tijd op uw
(analoge en digitale) postbus en onze
aankondigingen op de website.

Dorpsplanplus in ogenschouw
Het dorpsontwikkelingsprogramma Dorpsplanplus loopt ten einde. Een
klein interview met programmamanager Bart Buijs door Petra Versluis
van Het Oversticht.
Waar staan we nu, juli 2013, in het
proces?
‘Bijna vijf jaren zitten er op. Eén dorp,
Haarle, gaat na de zomer nog van
start. De eerste dorpen ronden het
traject nu af. In Buurse bijvoorbeeld,
waar Gees Kuit vanuit de OVKK
aanjager is geweest, hebben we het
hele traject net geëvalueerd.’
Hoe heeft Buurse ingezet op een betere
leefbaarheid?
‘Buurse had een agenda met twaalf
concrete agendapunten die bijna
allemaal zijn uitgevoerd. Daar zat een
top vijf bij met ambitieuze doelstellingen zoals het realiseren van starterswoningen, een fietspadverbinding
met Enschede, een multifunctioneel
kunstgrasveld bij het buurthuis en
verbetering van de verkeersvoorzieningen.’
Wat was voor het dorp de topper?
‘Dat de bouwkavels daadwerkelijk
beschikbaar zijn gekomen en dat er
veel belangstelling voor is vanuit de
doelgroep: starters en senioren.
Daarnaast was het zeer gewenste
‘ommetje’ een prestatie van formaat.
Daar moest een behoorlijke hobbel
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genomen worden. Bewoners hebben
dit zelf opgelost met een prachtig
resultaat. En misschien wel even mooi:
het zelf mobiliseren en realiseren geeft
weer energie voor nieuwe ontwikkelingen.’
Zoals?
‘Er zijn werkgroepen gevormd die
doorgaan om Buurse toekomstproof
te maken. Want ook hier zijn er zorgen
over de krimp, vergrijzing en ontgroening. Er zijn nu al ideeën om buurthuis
De Trefkoel toegankelijker te maken
voor ouderen. De activiteiten voor
jongeren die er zijn, wil men verbreden naar jongeren tot 25 jaar. Ook wil
men de voorzieningen die buiten
Buurse liggen beter bereikbaar maken.
Kan de buurtbus bijvoorbeeld nog
slimmer ingezet worden?’
Wat leerde de evaluatie jou?
‘Dat een traject in Buurse niet alleen
waardevol is voor de mensen in het
dorp; ook de mensen die er vanuit de
gemeente bij betrokken zijn geweest
hebben een bijzondere ervaring opgedaan. Zij gaven in de evaluatie aan, dat
het heel goed is om dingen los te
laten en door bewoners zelf te laten

regelen. Ook voor hen was het een
waardevol proces geweest.’
Hoe kun je dorpen als Buurse ondersteunen die verder willen werken aan
een vitale toekomst?
‘Het programma DOP+ is inmiddels in
de afrondingsfase. Het programma
wordt niet vervolgd, maar heeft wel
opvolging gekregen. De provincie
heeft onder andere geld beschikbaar
gesteld voor een dorpshuizenconsulent – die vanuit de OVKK opereert in
de persoon van Tom Jannink – en voor
een dorpencoach. Ik vervul die laatste
functie met als doel dorpen en
gemeenschappen te helpen bij het
agenderen en op gang helpen van
projecten die de sociale kwaliteit
versterken.’
Dorpencoach Bart Buijs is
bereikbaar bij Het Oversticht:
bbuijs@oversticht.nl of
tel. 038-4254561
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Uit de vraagbaak
De vraagbaak is een onderdeel van
de website www.dorpshuizen.nl.
Deze website wordt beheerd door
de verschillende provinciale
verenigingen van kleine kernen,
waaronder de OVKK. De vraagbaak
is een erg nuttig onderdeel. Hierop
is informatie te vinden over zaken
waarmee bestuurders van dorpshuizen in de dagelijkse praktijk te
maken krijgen.
We lichten in deze nieuwsbrief het
onderdeel Drank- en Horecawet uit.
Met ingang van 1 januari 2013 is die
op een aantal punten gewijzigd.
Per 1 januari 2013 is de nieuwe Drank
en Horecawet in werking getreden.
Doel van de aanpassing van de wet is
het terugdringen van drankgebruik
onder jongeren en de verlichting van
administratieve lasten. Daarbij is het
toezicht op de naleving van de wet
verlegd van de Nederlandse Voedsel en
Warenautoriteit (VWA) naar de gemeenten. De wetgever is van oordeel
dat gemeenten beter kunnen anticiperen op lokale omstandigheden.

SD
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Eén van de gevolgen van de nieuwe
wet voor dorpshuizen is dat gemeenten verplicht zijn een verordening op
te stellen met regels aangaande
paracommercie. De VNG (Vereniging
van Nederlandse Gemeenten) heeft
een voorbeeld modelverordening
Drank en Horecawet opgesteld.
Gemeenten krijgen tot 1 januari 2014
de tijd om deze verordening voor hun
eigen gemeente vast te stellen. Dit is
echter niet de enige verordening. Ook

De Wiekelaar Oudleusen

STAP (Stichting Alcohol Preventie) en
de BEM (Bureau Eerlijke Mededinging)
hebben een modelverordening
opgesteld.
De nieuwe Drank en Horecawet biedt
meer ruimte aan gemeenten om
rekening te houden met de lokale
omstandigheden. Daarbij is het
standpunt van de regering – zoals
verwoord in de Memorie van Toelichting- dat ‘gemeenten bij het vaststellen van de verordening de belangrijke
maatschappelijke functie van de
verschillende para commerciële
instellingen in acht zullen nemen en
geen onnodige beperkingen zullen
opleggen daar waar de mededinging
niet in het geding is en er geen sprake
is van onverantwoorde verstrekking
van alcohol, met name aan jongeren.’
Met andere woorden: de nieuwe wet
biedt gemeenten de kans om lokaal
maatwerk te leveren. Als er geen
reguliere horeca in de omgeving

aanwezig is die een reëel alternatief
biedt, kan de gemeente besluiten dat
er geen sprake is van oneerlijke
mededinging en geen of minder
beperkingen opleggen. Onder de
oude wet was een dergelijk besluit
nog niet mogelijk.
Let op: Als de gemeente gedurende
2013 eenmaal een verordening
heeft opgesteld, dan kan hiertegen
geen bezwaar meer worden
gemaakt, omdat dit een algemeen
bij wet vastgesteld verbindend
voorschrijft betreft. Het is van groot
belang bij uw gemeente te informeren naar de stand van zaken en of
er nog inspraak mogelijk is.
Indien nadere informatie of ondersteuning gewenst is, neem dan contact op
met de consulent Dorpshuizen,
Tom Jannink, via 06-10 419 491 of
tomjannink@ovkk.nl

Fondsenwerving
Wat zijn fondsen
Fondsen zijn zelfstandige organisaties
die een aanzienlijk deel van de
jaarlijkse inkomsten schenken aan
goede doelen, non-profit instellingen
en andere maatschappelijke activiteiten. Ze worden opgericht en beheerd
door particulieren, bedrijven of
overheden, en zijn vaak een reactie op

een gemis vanuit het maatschappelijk
vangnet. Ook voor activiteiten en/of
plannen van dorpshuizen zijn bijdragen vanuit fondsen mogelijk.
Door onze collega’s van BKOD/SDD in
Drenthe (www.bokd.nl) is een stappenplan ontwikkeld ten behoeve van
het werven van fondsen.

Fondsen en subsidies
Om fondsen en subsidies te kunnen
verwerven dient u een rechtspersoon
zijn, een vereniging of stichting.
Aanvragen van natuurlijke personen
worden meestal niet in behandeling
genomen.
lees verder op pagina 6
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Overheid
Gemeenten en provincie hebben
verschillende potjes waar mogelijk
gelden kunnen worden aangevraagd.
Informeer bij hen en/of zoek via
internet. Sommige fondsen willen pas
meefinancieren als ook de overheid
meebetaalt. Vraag altijd na of dat een
harde eis is. Mocht de gemeente of
provincie niet willen meebetalen, laat
u zich dan niet weerhouden vermogensfondsen aan te schrijven. Misschien sluit uw plan wel heel erg goed
aan bij hun eigen doelstellingen of is
het akkoord omdat er wel andere
cofinanciering is.

Vermogensfondsen
Er zijn talloze fondsen. Het merendeel
is te vinden op de fondsendisk of het
fondsenboek, dat jaarlijks wordt
gereviseerd. Het boek/de disk is soms
te leen bij Welzijnsinstellingen of
bibliotheken. Fondsen zijn in verschillende categorieën in te delen:
landelijk, regionaal en lokaal, maar ook
naar doel of doelgroep:
• landelijke fondsen
Iedere organisatie kan een aanvraag
indienen bij landelijke fondsen, zoals

STAPPEN

Stap 1: ken uzelf!
Wie bent u? Voor wie en waarom is
de stichting/vereniging actief?
Formuleer een goede doelstelling
voor de organisatie; vaak staat deze al
in de statuten of akte van oprichting.
Maak keuzes, probeer niet alles te
zijn.
Stap 2: omschrijf wat u wilt
bereiken
Welke wens of behoefte hebt u? Wat
is het doel dat u wilt bereiken?
Formuleer de wens of het doel zo
concreet mogelijk. Een dorpsommetje? Een nieuwe bar in het dorpshuis?
Een pannakooi voor de jeugd? Een
cursus sociale media voor ouderen?
Het doel moet een relatie hebben
met de doelstelling van uw organisatie.
Stap 3: maak een projectplan
Hoe gaat u uw wens realiseren? Wie
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het Oranjefonds, VSB fonds, Stichting
Doen, Prins Bernhard Cultuurfonds,
Jantje Beton, Skanfonds, etc.
• regionale fondsen
Regionale fondsen nemen alleen
aanvragen uit de eigen regio in behandeling. Een voorbeeld is de Rabobank.
• lokale fondsen
Tot slot zijn er ook nog de (kleinere)
lokale fondsen, die in een zeer beperkt
gebied werkzaam zijn. Voorbeelden
daarvan zijn het jeugdsportfonds en
het jeugdcultuurfonds. Er zijn er
ongetwijfeld veel meer! Deze fondsen
hebben vaak geen website. Ze zijn
meestal wel bekend bij een lokale
welzijnsinstelling, de gemeente of een
notaris. Soms is er een folder waarop u
informatie kunt vinden of anders zal
een gesprek met een bestuurslid u
meer informatie verschaffen.
• fondsen naar doel/doelgroep
Sommige fondsen, zoals het Oranjefonds en het Prins Bernhardfonds,
richten zich op verschillende doelen.
Andere fondsen zijn specifieker qua
doel. Denk bijvoorbeeld aan het
Madurodamfonds dat zich richt op
jeugdwerk en speelruimten of het
Sluyterman van Loo fonds dat zich
hebt u nodig? Waar moet u allemaal
rekening mee houden. Breng in
beeld wat allemaal gedaan moet
worden en schat ook in hoeveel tijd
dit gaat kosten.

sterk maakt voor het welbevinden van
ouderen.
• bedrijven/organisaties
Bedrijven of organisaties hebben soms
speciale (sponsor)faciliteiten voor hun
eigen medewerkers of voor leden.
Wees hierop alert, ook al gaat het vaak
om kleinere bedragen.
• crowdfunding
Crowdfunding is een vrij nieuwe vorm
van fondsenwerving voor kleinschalige initiatieven. U zoekt supporters,
veelal particulieren, die bereid zijn een
bedrag te investeren in uw plan,
omdat ze zich daarmee verbonden
voelen. Soms geeft u ze er ook iets
leuks voor terug. Het zoeken van deze
gelijkgestemden gaat vaak via de
sociale media, een eigen website,
Facebookpagina en Twitter. Er zijn ook
officiële websites, crowdfunding
platforms, waar u uw project kunt
aanmelden.

Meer informatie?
Zijn er nog vragen over fondsenwerving? Of is aanvullende informatie of
ondersteuning hierbij gewenst? Neem
dan contact op met de consulent
Dorpshuizen, Tom jannink, op
06-10 419 491 of tomjannink@ovkk.nl
bij die potentiële sponsor? Doe wat u
beloofd heeft.

Op basis van het plan, kunt u gericht
acties uitvoeren. U gaat in gesprek
met de juiste instanties. U vraagt
vergunningen aan als dat nodig is. U
werft fondsen, sponsoren en vrijwilligers en u brengt de omgeving op
de hoogte van wat u doet door
middel van nieuwsbrieven, persberichten, de social media, etc.

Stap 6: stel uw plan bij als dat
nodig is
U heeft fondsen aangeschreven,
maar u krijgt minder geld dan
gevraagd? De vergunningsaanvraag
duurt langer dan verwacht door
onverwachte problemen?
Stel het plan dan tussentijds bij, zodat
u wel het einddoel haalt. Eén
vertraging kan soms (grote) gevolgen
hebben voor het hele plan. In een
goed plan (stap 3) is al een aantal
“reddingscenario’s ” ingebouwd.

Stap 5: bewaak de voortgang
Zorg dat nauwkeurig wordt bijgehouden wat u hebt gedaan. Wanneer
heeft u instanties benaderd? Wanneer kunt u antwoord verwachten?
Trek aan de bel als dat niet gebeurt.
Wanneer zou u ook weer langs gaan

Stap 7: nawerk
U heeft het doel gerealiseerd. Wees er
trots op en laat dit aan de wereld
weten. Zorg dan dat fondsen,
vrijwilligers en instanties die u
geholpen hebben op een passende
manier worden bedankt.

Stap 4: voer het plan uit

WaardeWijzer als visie-instrument breed inzetbaar
In de gemeente Hardenberg is in
vijf dorpen een leefbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Als vervolg
hierop ging Kloosterhaar, één van
de vijf dorpen, met begeleiding
van Stimuland aan de slag met de
WaardeWijzer: een methode om te
komen tot nieuwe activiteiten en
producten voor de leefbaarheid.
Deze aanpak, aanvankelijk
ontwikkeld voor dorps- en kulturhusen, blijkt ook goed geschikt te
zijn voor verenigingen, dorpen en
groepen ondernemers. De WaardeWijzer is kosteloos beschikbaar.
Mooi boekje
Ruud de Jong, voorzitter Plaatselijk
Belang Kloosterhaar: ‘We hebben de
resultaten van de bijeenkomst meteen
vertaald in actiepunten, die zijn
samengevat in een mooi boekje met
als titel Kloosterhaar, voor elkaar.

Intussen zijn we al volop aan de slag
met het oog op uitvoering. We zijn erg
trots op de betrokkenheid en daadkracht van de mensen in ons dorp.’ Het
boekje is te downloaden via de site
www.kloosterhaar.com.
In den lande
Intussen is de methode ook succesvol
toegepast in Dedemsvaart en Lutten
en hebben verschillende verenigingen
van kleine kernen in den lande
belangstelling getoond om er ook
gebruik van te maken. Arend-Wim
Estié, voorzitter van Plaatselijk Belang
Lutten: ‘We vinden het heel prettig om
op deze manier het gesprek aan te
gaan met de mensen waar we het
uiteindelijk allemaal voor doen.
Informeel en toch doelgericht.’
Meerwaarde
Met de WaardeWijzer worden nieuwe

kansen in beeld gebracht en wordt de
maatschappelijke meerwaarde bepaald
en geconcretiseerd. Hiermee kunnen
bijvoorbeeld passende mede-investeerders worden gevonden.
De WaardeWijzer is ontwikkeld met
financiële steun van provincie Overijssel. Via http://tinyurl.com/pbx9r26 is
de handleiding te vinden. Meer
weten? Neem contact op met Jeroen
Geerdink via jgeerdink@stimuland.nl
of (0529) 47 81 80

Dorpssuper herleeft in Zenderen
Een dorpssuper is een zeldzaamheid geworden. In Zenderen heb je
er nog een. DK super opende in
20123 haar deuren in de nieuwe
multifunctionele accommodatie
Sindron. Of de winkel het zal
redden? Dat is aan de bewoners
zelf. Als elk gezin er wekelijks €
20,- spendeert, kan het uit.
Zenderen telt 450 gezinnen.
DK Super staat voor DorpsKern Super.
De plaatselijke bakker en slager
leveren dagelijks verse producten aan.
Voor het overige betrekt de supermarkt haar waren van Van Tol en de
Versunie: groothandelaren die
gespecialiseerd zijn in het leveren aan
kleinschalige winkels. Klanten kunnen
in de winkel terecht voor al hun
boodschappen. Voorts kunnen ze
gebruik maken van de bezorgservice
en de webwinkel.
Het starten van een winkel vereist
nogal wat. De aanloopkosten zijn

hoog en eer de zaak rendabel wordt,
moet de loop er goed in komen. In
Zenderen krijgt de winkel in meerdere
opzichten een steuntje in de rug. Voor
de bedrijfsvestiging kon DK Super
aanhaken bij de plannen voor een
nieuwe multifunctionele accommodatie. De exploitatie van de winkel is in
handen van Bas te Velthuis, in dienst

bij zorginstelling Allerzorg en tevens
beheerder van de accommodatie. De
overige personeelsbezetting wordt
verzorgd via een re-integratieproject
van Allerzorg. Mensen die om de een
of andere reden moeilijk aan het werk
komen, kunnen in de winkel werkervaring opdoen.
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Website voor noaberschap
De website www.wehelpen.nl is
een online platform voor patiënten, mantelzorgers en vrijwilligers.
Met slimme functies voor het
vinden en verbinden, organiseren
en plannen van hulp geeft de site
gerichte informatie aan hulpverleners en hulpbehoevenden.

Hulp vragen
Boodschappen nodig? Een muur die
toch echt eens behangen moet
worden? Administratie waar u niet
uitkomt? Vervoer van en naar het
ziekenhuis? Geef aan wat er benodigd
is en een ander kan hierop reageren. U
kunt zelf bepalen of de vraag voor
iedereen te zien is, of enkel voor de
mensen die u binnen een groep heeft
geplaatst.

Hulp bieden
U kunt ervoor kiezen direct te reageren op een hulpvraag, maar u kunt ook
zelf hulp aanbieden. Wat is geschikt

om te doen waar een ander ook wat
aan kan hebben? Op de aanbodkant
kan aangegeven worden in welke
regio u hulp aan wilt bieden.

Mantelzorg
Als mantelzorger kunt u een agenda
bijhouden waarin de taken opgenomen zijn die verricht moeten worden
voor bijvoorbeeld uw ouders. De
agenda kan gedeeld worden met de
overige mantelzorgers rondom uw
ouders hebben. Op die manier is het
allen duidelijk wie wat doet. Tenslotte
vindt u er informatie voor voorzieningen en ondersteuning rondom
mantelzorg en informele hulp. Nadat u
een profiel hebt aangemaakt, kunt u
onderling hulp organiseren. U bepaalt
daarbij zelf wie uw vraag kan zien. Zo
creëert u een vertrouwd netwerk om u
heen. Voor meer informatie: zie
www.wehelpen.nl

Landbouwvoertuigen mogen straks
alleen de openbare weg op als de

Nog geen Kernpunt
in de bus?
Op verzoek kunt u Kernpunt
digitaal toegezonden krijgen.
Mail hiervoor naar info@ovkk.nl.
Mocht u de nieuwsbrief tot nu toe
per post ontvangen, maar willen
overschakelen naar digitaal; ook dat
kan. Laat het ons per mail weten
8

Waterschap Groot Salland
Beter Wonen IJsselmuiden
Salland Wonen Raalte
Wetland Wonen Vollenhove
Woningstichting Hellendoorn
Woonconcept Meppel
Woningstichting Tubbergen

Kernpunt is mede mogelijk
gemaakt door
Provincie Overijssel

Colofon

Kernpunt is een uitgave van de
OVKK en verschijnt 4 x per jaar.

OVKK

Op de tractor met een T-rijbewijs
Het kabinet heeft ingestemd
met de invoering van het
zogenaamde T-rijbewijs. Dit
rijbewijs wordt verplicht voor
bestuurders van landbouw- en
bosbouwtractoren en motorrijtuigen met een beperkte
snelheid.

Vrienden
van de OVKK

bestuurder in het bezit is van het
T-rijbewijs. Dit geldt niet voor het
gebruik van voertuigen op de akker.
Het T-rijbewijs is te behalen door
personen van 16 jaar en ouder.
Door de invoering van het T-rijbewijs
komt het certificaat van vakbekwaamheid te vervallen. Houders daarvan
hebben na invoering een jaar de tijd
om dit om te wisselen voor een
T-rijbewijs. Mensen die op het
moment van invoering een B-rijbewijs
hebben, kunnen nog tien jaar het
T-rijbewijs krijgen zonder daarvoor een
aanvullend examen te hoeven doen.
Het T-rijbewijs wordt ingevoerd om
het aantal ongelukken op plattelandswegen te verminderen. Overigens
moet de Tweede Kamer nog met het
kabinetsbesluit instemmen.

Vilsterseweg 11,
7734 PD Vilsteren
0548-634 445
info@ovkk.nl
www.ovkk.nl
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