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Horeca in Herthme

Subsidie zonder veel
poespas
Vanaf 2 juni is het mogelijk om bij de Provincie Overijssel subsidie aan
te vragen voor maatschappelijke initiatieven. De subsidie bedraagt
minimaal € 1.000,- en maximaal € 3.000,- per aanvrager. Op 1 januari
2016 moet de activiteit waarvoor subsidie is verkregen zijn afgerond.
De subsidie is laagdrempelig en
bedoeld voor initiatieven die zich
richten op het algemeen belang,
zonder winstoogmerk en die
openbaar toegankelijk zijn. Voorbeelden hiervan zijn nieuwe ontmoetingsplekken in het dorp, het
gezamenlijk inrichten en onderhouden van het dorpsplein of het
organiseren van culturele activiteiten
voor het dorp.
Aanvragen gaat eenvoudig. Op 2 juni
komt op de website www.overijssel.
nl/loket/subsidies een aanvraagformulier beschikbaar. Bij het invullen
zal niet nodig zijn om het initiatief
met veel tekst te onderbouwen en
binnen drie tot vier weken krijg je al
uitsluitsel of het subsidieverzoek is
gehonoreerd. Over de besteding van
de subsidie hoef je achteraf geen
verantwoording af te leggen.
De aanvragen worden behandeld op
volgorde van binnenkomst, dus: wie
het eerst komt, het eerst maalt.

Wacht niet te lang, want naar
verwachting zal de subsidiepot snel
leeg zijn, ook al is er budget voor
minimaal 320 aanvragen. De
aanvrager moet trouwens wel een
Overijsselse rechtspersoon zijn.
Initiatiefgroepen die dat niet zijn
kunnen hun aanvraag via een
omweg, bijvoorbeeld een Plaatselijk
Belang of een bedrijf, indienen.
Er kunnen per aanvraag ook meerdere initiatieven tegelijk worden
aangedragen. De totale subsidie is
dan wel maximaal € 3.000,-. De
subsidie mag ook aangewend
worden voor cofinanciering, of met
andere subsidies gestapeld worden
om zo met een groter bedrag een
maatschappelijk initiatief te financieren. Voor buurtfeesten wordt geen
subsidie verstrekt.
Initiatiefnemers kunnen hun plannen
vermelden op de website
www.jijenoverijssel/initiatiefkaart.nl.

Anton Bosch
verlaat OVKK
Op 12 mei jongstleden
is Anton Bosch benoemd als wethouder
in de gemeente
Olst-Wijhe. Als OVKK
feliciteren wij hem van
harte met zijn benoeming. Aangezien deze
functie onverenigbaar
is met het voorzitterschap van de OVKK,
heeft Anton Bosch de
voorzittershamer
neergelegd. Binnenkort
volgt er een special
waarin wordt teruggeblikt op de vele jaren
gedurende welke
Anton Bosch zich
verdienstelijk heeft
gemaakt voor de
vereniging. Bestuur en
medewerkers van de
OVKK wensen hem veel
succes toe bij het
uitoefenen van zijn
nieuwe functie.

Lees verder op pagina 2
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Subsidie zonder veel
poespas

Dorpsplanplus feestelijk
afgesloten

Voor gehonoreerde initiatieven is dit
verplicht. Zo kun je zien wat er
allemaal gedaan wordt, met als
bijkomend voordeel dat initiatiefnemers over en weer hun kennis en
ervaringen kunnen uitwisselen.
Deskundigen krijgen de gelegenheid
om hun expertise aan te bieden. Zo
wordt deze website een soort marktplaats voor initiatieven.
Heb je nog vragen of wil je ondersteuning bij het invullen van het aanvraagformulier? Nadere informatie vind je
via het berichtenvenster van onze
website. Of neem contact met ons op.
Wij helpen je graag verder.

Burendag: wees er
tijdig bij
Begin juni gaat het Oranje Fonds weer
van start met de campagne Burendag.
Wil je ook meedoen en voor een subsidie van 500,- in aanmerking komen?
Wees er dan tijdig bij. Anders dan in
vorige jaren het geval was, worden de
aanvragen nu behandeld op volgorde
van binnenkomst. Ga voor het
inschrijfformulier eind deze maand
naar www.burendag.nl.

Gedeputeerde Bert Boerman
kreeg vrijdag 31 januari het
eindrapport van Dorpsplanplus
(DOP+) overhandigd. Dit gebeurde
tijdens een informele afsluitende
bijeenkomst met DOP+ begeleiders in het Sportorant te Haarle.
In 2007 is de eerste start gemaakt met
de DOP+ trajecten in Overijsselse
dorpen en recent is het 70e en tevens
laatste DOP+ traject ondertekend. Het
consortium Dorpsplanplus, bestaande
uit Het Oversticht, Landschap Overijssel, de Overijsselse Vereniging van
Kleine Kernen en Stimuland, heeft in
totaal 44 trajecten begeleid.
Gedeputeerde Boerman bedankte alle
DOP+ begeleiders voor hun bijdrage

aan de ontwikkeling van dorpsinitiatieven: ‘Dorpsplanplus heeft binnen de
pjmp-doelstellingen aanmerkelijk
bijgedragen aan de sociale kwaliteit
van Overijssel. Initiatieven van
inwoners staan centraal en dat
omarmen wij als coalitie. Daarnaast
geeft de sterk veranderende verhouding tussen overheden en lokale
initiatiefnemers ruimte voor andere
manieren van ondersteuning. De
consortiumpartijen gaan mee in deze
ontwikkeling.’ Overigens loopt de
uitvoeringsbegeleiding voor een deel
van de dorpen nog wel eventjes door.
Dorpsplanplus is mede mogelijk
gemaakt door de Provincie Overijssel
en de deelnemende gemeenten.

Pinnen in je dorp
Begin maart heeft de OVKK haar
leden gepeild over het weghalen
van geldautomaten. In Nederland waren dat er de afgelopen
vijf jaar al meer dan duizend en
de komende jaren volgen er
alleen maar meer. Zo zijn er in de
tweede helft van 2013 opnieuw
vijftig geldautomaten opgedoekt.
Zorgelijk is dat deze voorziening de
laatste tijd ook verdwijnt uit de wat
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grotere dorpen, waar nog winkels en
bedrijven aanwezig zijn. Dit versterkt
de zorg over de economische vitaliteit
van de kleine kernen. Elders geld
opnemen beïnvloed namelijk het
bestedingsgedrag en zal leiden tot het
weglekken van omzet.
Een kleine tien procent van onze leden
heeft aan de peiling meegedaan. Bijna
geen van deze dorpen heeft nog een
geldautomaat. Waar mogelijk biedt de
lokale middenstandstand de service

om bij het afrekenen een klein
geldbedrag extra te pinnen.
Mariënheem heeft als enige kern
een nieuwe automaat gekregen.
De resultaten van onze peiling zijn
doorgegeven aan de Landelijke
Vereniging van Kleine Kernen (LVKK).
De LVKK is in gesprek met De
Nederlandsche Bank en de landelijke
politiek om de geldautomaat voor
de kleine kernen te behouden.

Kleine scholen voorlopig uit de zorgen
De toeslag voor kleine scholen
blijft bestaan. Eerder wou het
kabinet deze toeslag omzetten in
een bonus, op voorwaarde dat
kleine scholen gingen samenwerken. ChristenUnie, SGP en D66
hebben echter met het kabinet
afgesproken dat de toeslag behouden blijft.
In mei 2013 besloot staatssecretaris
Sander Dekker dat het anders moest
met die toeslag. Die moest overgeheveld worden van de kleine scholen
naar gemeenten en provincies en dan
kon het geld mooi gebruikt worden
om er samenwerking en fusies mee te

stimuleren. De maatregel leidde tot
veel onrust op het platteland. Gevreesd werd dat de dorpsschool zou
moeten verdwijnen.
Of de kleine scholen nu definitief uit
de zorgen zijn staat nog te bezien.
Naar verluidt wordt het budget voor
de kleinescholentoeslag bevroren. Na
verloop van tijd zal er minder geld
beschikbaar komen. Door de krimp
stijgt immers het aantal kleine scholen
terwijl het budget niet meegroeit.
Ook zijn kleine scholen eraan gehouden om deel te nemen aan regionaal
overleg over een toekomstbestendig

Basisschool Vilsteren

en kwalitatief goed onderwijsaanbod,
wat uiteindelijk toch weer zal uitmonden in schaalvergroting.

Van spookdorpen geen sprake
Op 15 en 16 april hield de OVKK
een themabijeenkomst met als
titel Spookdorpen of Vitaal
Platteland? Drie onderwerpen passeerden de revue: Tendensen op
het platteland, Snel internet en de
provinciale ondersteuning van
Burgerparticipatie.

Tendensen op het platteland
Tijdens de themabijeenkomst gaf
Hans Peter Benschop een overzicht
van de verschillende ontwikkelingen
die zich op het Overijsselse platteland
voordoen en werd inzicht geboden in
de daarmee samenhangende kansen
en mogelijkheden. Van spookdorpen
zal in de toekomst gelukkig geen
sprake zijn.

Snel internet
In de Overijsselse buitengebieden lijkt
Snel internet vooralsnog niet tot de
mogelijkheden te behoren. Hoge
aanlegkosten weerhouden kabelmaatschappijen ervan om het benodigde
glasvezelnet aan te leggen. En dat
terwijl snel internet steeds belangrijker
wordt voor trends als thuiswerken,
zorg op afstand, online leeromgeving
en digitale interactieve televisie.

Eind vorig jaar organiseerde de OVKK
drie regionale bijeenkomsten waar
uitleg werd gegeven over de mogelijkheden om Snel internet in huis te
krijgen. Belangrijke uitganspunten: de
bereidheid van de bewoners om
gezamenlijk met initiatieven te komen
en de ondersteuning door de provincie.
Sindsdien zijn er meerdere initiatieven
van de grond gekomen en is er verder
gewerkt om de uitrol van het glasvezelnet mogelijk te maken. Cees
Timmer en Gábor Oolthuis van de
Provincie Overijssel gaven een overzicht van de huidige stand van zaken.

Burgerparticipatie
De provincie heeft besloten in 2014
initiatieven te ondersteunen die de
maatschappelijke participatie, het
noaberschap maar ook de eigen
kracht van boeren, burgers en
buitenlui te vergroten. Eén van de
onderdelen uit het ondersteuningsaanbod is een laagdrempelige
subsidieregeling. Joyce Honigh en
Walther de Haas van de Provincie
Overijssel gaven tekst en uitleg. Elders
in Kernpunt kunt u lezen hoe u van
deze regeling gebruik kunt maken.
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Uitrol glasvezel in het buitengebied
Op 22 januari 2014 hebben
Provinciale Staten van Overijssel ingestemd met het voorstel
om de uitrol van glasvezel in
het buitengebied van Overijssel te ondersteunen. Ter
voorbereiding op de uitrol zijn
er meerdere pilots opgestart.
Voor huisaansluitingen betreft
dit Salland Breed, Hellendoorn
en Steenwijkerland.

moet gepaard gaan met een business
case en een ontwerp van de netwerkstructuur.

Voor de verdere uitrol van glasvezel
heeft de provincie drie routemogelijkheden uitgestippeld. In volgorde van
voorkeur zijn dat:
1. via een marktpartij
2. via een gebiedsinitiatief van
bewoners in combinatie met een
marktpartij
3. via een gebiedsinitiatief zonder
marktpartij

2. Via gebiedsinitiatieven in
combinatie met een marktpartij
In deze route nemen bewoners het
initiatief. Zij maken een ontwerp van
de netwerkstructuur, maken een
business case en leggen deze voor aan
de marktpartijen. Daarna volgen er
onderhandelingen over financiering,
eigendom, zeggenschap, kosten,
vraagbundeling en dienstverlening. In
deze route dragen de bewoners zelf
zorg voor een belangrijk deel van de
financiering, bijvoorbeeld via een
financieringscoöperatie, die ook de
provinciale bijdrage aanvraagt. De
bewoners betalen aan de financieringscoöperatie een tijdelijke vastrechtbijdrage.

1. Via een marktpartij
Marktpartijen zijn bijvoorbeeld Ziggo,
Reggefiber, Cogas en Greenet. Hun
aanvraag voor een provinciale bijdrage

3. Via gebiedsinitiatieven zonder
marktpartij
Indien er geen geïnteresseerde
marktpartijen zijn, kan een groep

bewoners zelf een aanvraag indienen.
Ter ondersteuning hiervan wordt via
de provincie een Shared Service
Center (SSC) ingericht, die de benodigde professionele begeleiding
verzorgt ten aanzien van netwerkstructuur, aanleg, beheer en dienstverlening. In deze route dragen de
bewoners zorg voor alle financiering.
Ook bij deze route is er sprake van een
tijdelijke vastrechtbijdrage.
Bij alle routes gaat de Provincie
Overijssel ervan uit dat minimaal 60%
van de adressen in het gebied een
actieve aansluiting wil. Aanvragen
dienen een omvang te hebben van
minimaal 2.000 aansluitingen.
Voor vragen kunt u contact opnemen
met:
Cees Timmer, programmaleider,
cj.timmer@overijssel.nl, 038 – 499 8777
Gábor Oolthuis, projectleider,
g.oolthuis@overijssel.nl,
038 – 499 8421

Eerst met de fiets
In de Overijsselse kleine kernen
is heftige beroering ontstaan
naar aanleiding van de provinciale bezuinigingen op het
openbaar vervoer. In het ergste
geval zullen dorpsbewoners
eerst de fiets moeten pakken
om in een buurdorp vijf kilometer verderop de bus te kunnen
nemen.
Het kernnet van sterke buslijnen en de
regionale treinlijnen blijft buiten schot.
De bezuinigingen zullen vooral het
aanvullende netwerk van buslijnen
treffen, dat verder wordt uitgedund.
Ook wordt per 1 januari 2016 gestopt
met het OV-regiotaxivervoer in de
huidige vorm.

len enigszins aangepast. De invulling
van het bezuinigingspakket moet
namelijk gebeuren in samenwerking
met de Overijsselse samenleving, zoals
gemeenten, scholen, bedrijven en…
de plaatselijke belangenorganisaties.

Via een amendement in de Provinciale
Staten zijn de vbezuinigingsvoorstel-

De OVKK roept haar achterban op om
van deze inspraakmogelijkheid
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gebruik te maken. Mocht het zo zijn
dat u, door wat voor oorzaak ook, er
niet in slaagt uw stem te laten horen,
neem dan contact met ons op. De
OVKK neemt deel aan ROCOV Overijssel (Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer).

Ommetjes in Overijssel
Ommetjes zorgen ervoor dat
bewoners en recreanten vanuit een dorp weer door het
boerenland kunnen wandelen
en genieten van verdwenen
paden. Door de historische
kennis en gebiedskennis van
lokale vrijwilligers lopen de
ommetjes langs de mooiste en
meest bijzondere plekjes in het
buitengebied. De ommetjes
zijn grotendeels in het Wandelnetwerk opgenomen.
Op vrijdag 11 april werd op feestelijke
wijze het ommetje Kerspel Goor
geopend. Dit ommetje biedt een
schitterende wandeling door het
Twentse platteland en de bossen van
landgoed Weldam. Graaf zu Solms
-Sonnenwalde en burgemeester
Nauta - van Moorsel van de gemeente
Hof van Twente trokken het doek van
het informatiepaneel.
Het informatiebord heeft een plek
gekregen naast het buurthuis ‘t Kaspel
in Kerspel Goor, waar ook een rek met
routefolders aanwezig is. Hier, onder
de nieuwe overkapping, werd de
opening met een gezellige middag
gevierd. Na de openingshandeling
werden de aanwezigen met een oude
schoolbus vervoerd naar een punt

halverwege het ommetje voor een
korte wandeling.
Donderdag 6 maart vond op de
Johanneshoeve in Westerhaar de
opening plaats van het ommetje Het
Veenschap. Gedeputeerde Rietkerk en
wethouder Engberts van de gemeente Twenterand verzorgden de openingshandeling. Het start- en eindpunt
is bij de Johanneshoeve aan de
Dalweg 39, vanwaar de route naar de
unieke veengebieden van Het
Veenschap voert. Het ommetje komt
ook langs het veenmuseum.
Bijzonder aan dit ommetje is de
toegankelijkheid voor mensen met
een scootmobiel. Op de Johanneshoeve en bij het Veenmuseum
bevinden zich oplaadpunten.

De geschiedenis van de Molukse wijk
vormt een belangrijk thema in het
ommetje. Daarnaast gaat de wandeling langs eeuwenoude buurtschappen en het waterwingebied van
Vitens.

En op 11 maart opende gedeputeerde
Hester May samen met wethouder Ria
Broeze het ommetje in Wierden. De
route is opgebouwd uit meerdere
lussen, die tezamen een dagtocht van
maar liefst 18 kilometer mogelijk
maken. Er kan onder andere worden
gestart bij gebouw Kandjoli in de
Molukse wijk. Daar hangt ook het
startpaneel met informatie over de
route.

De ommetjes kunt u lopen met
behulp van de app Ommetjes in
Overijssel, die te downloaden is in de
Playstore op uw smartphone of tablet.
Ommetjes zijn een gezamenlijk
project van Landschap Overijssel en
de OVKK en worden mede mogelijk
gemaakt door de Provincie Overijssel.
Daarnaast worden bijdragen geleverd
door de deelnemende gemeenten en
de Nationale Postcodeloterij.

Enquête bezuinigingen
Eind vorig jaar heeft de OVKK
onder haar leden een kleine
enquête verspreid over de
impact van gemeentelijke
bezuinigingen op maatschappelijke activiteiten. Van de
verzonden formulieren kwam
ongeveer tien procent retour.
Ongeveer een derde van de
plaatselijke belangenorganisaties
heeft aangegeven dat hun een
korting op de gemeentelijke
subsidie staat te wachten. Het
merendeel daarvan hoopt voldoen-

de besparing te kunnen realiseren op
de eigen kosten (vergaderkosten). In
een enkel geval is aangegeven dat
besnoeid zal worden in de uitgaven
voor de vrijwilligersvergoeding,
alsmede hun activiteiten voor het
dorp.
Tevens is gevraagd in hoeverre de
gemeentelijke bezuinigingen van
invloed zijn op het investeringsklimaat
in het dorp. Vooral de stagnerende
woningbouw en het afstoten van
huurwoningen door woningcorporaties (Wesepe) zijn genoemd. Daarnaast

blijkt dat gesnoeid wordt op de
bibliotheek, de sportvoorzieningen
en de vuilnisophaal (Zenderen). Van
Rossum kwam nog de reactie dat
voorzieningen gecentraliseerd
worden in de grote kernen.
Opmerkelijk:
Een Plaatselijk Belang geeft aan een
rol krijgen bij de verdeling van de
gemeentelijke activiteitensubsidies.
Een dorpshuis laat weten dat het
probleem niet de subsidie betreft,
maar de stijging van de kosten.
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Maak werk van een lege kerk
Sluiting van een kerkgebouw
vormt een fikse aderlating
voor de leefbaarheid. Immers,
niet alleen de kerkganger is
begaan met het gebouw. Voor
alle dorpsbewoners vormt het
kerkgebouw een beeldbepalend element dat bijdraagt aan
de identiteit van hun dorp.

Op 19 februari vond in Tilburg een
symposium plaats over herbestemming van kerkgebouwen. De organisatie gebeurde door de Werkgroep
Vrijkomende Kerken. In deze werkgroep zitten onder meer Bisdom Den
Bosch, Bisdom Breda, de PKN, de
provincie Noord-Brabant en de
Vereniging van Kleine Kernen NoordBrabant.
Gesignaleerd werd dat vaak te laat
wordt gereageerd op de dreiging van

sluiting. Het is de kunst om tijdig de
belangen van alle betrokkenen in
kaart te brengen en dan te bekijken
hoe je elkaar tegemoet kunt komen.

Kerk en dorp
samen?

De algemene conclusie van deze
bijeenkomst was dat voor herbestemming het beste gekozen kan worden
voor multifunctioneel gebruik; met
behoud van de gebedsruimte. Er
werden vier concrete suggesties voor
alternatief gebruik aan de hand
gedaan:
1. Gebruik de kerk als ontmoetingsplaats, naast religieuze bijeenkomsten ook voor bijvoorbeeld
culturele activiteiten.
2. Creëer meerdere ruimtes in de kerk,
zoals een tearoom, een boekhandel
en een vergaderruimte.
3. Kiers voor de coöperatie als
eigenaarsvorm, zodat mensen zich
mede-eigenaar voelen.
4. Gebruik de kerk als energieopwekker door het dak te bedekken met
zonnepanelen.

Als we niet gericht werken
aan het vitaliseren van de
lokale gemeenschap wordt
het gebouw dat erbij hoort
op enig moment te duur:
dan worden we dakloos.
Dat geldt ook voor de kerk.

Zie voor meer informatie:
www.kerkelijkwaardebeheer.nl
www.herbestemdekerkeninoverijssel.nl
Handboek Behoud en beheer van
kerkgebouwen, bestellen via
www.vbmk.nl
Het boek Meer dan hout en stenen,
ISBN 9789023926313

Dream Cook Jump
Dream Cook Jump is een nieuw
project van Composing Community
Global Organization in samenwerking
met het Wilminktheater Enschede,
Odeon de Spiegel theaters Zwolle en
de Deventer Schouwburg. Via de
website www.dreamcookjump.com
kun je meedoen aan challenges. Hier
wordt gevraagd om bijvoorbeeld een
foto of filmpje te uploaden van
hetgeen waar jij blij van wordt. Met de
uploads wordt er een bijzondere
samenstelling van antwoorden, foto’s
en filmpjes gemaakt. Deze verzameling wordt op 5, 6 en 7 juni aan het
publiek getoond.
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De gedachte achter het project is
‘noaberschap’. Wat doe je allemaal met
je buren? Je speelt spelletjes, kookt
samen en gaat na een gezellig
avondje heerlijk slapen. Een bijzonder
project waarbij de theaters voor een
dag veranderen in een slaapkamer,
keuken en speeltuin. Iedereen is
welkom om te komen dromen, te
koken of te spelen.
Dream Cook Jump wordt mede
mogelijk gemaakt door Stichting 4
Oost en de Provincie Overijssel.
Ook op facebook: Like us

Het dak van een kerk is niet
zomaar een dak boven wat
hoofden. Dak en wanden staan
symbool voor de lokale gemeenschap, vroeger en nu. Ook de
activiteiten in het gebouw
worden gedragen door de
gemeenschap. Maar hoe staat het
met de toekomst? Nu al staan veel
dorpskerken op de nominatie om
gesloten te worden.
Voor lang niet alle bewoners
speelt het dagelijks leven zich
alleen in het dorp af, laat staan in
de kerk. Hun netwerken voor werk
en vrije tijd reiken tot ver buiten
de lokale gemeenschap. Als
kerkgemeenschap is het van
belang om mee te liften in deze
ontwikkeling door de verbinding
aan te gaan met nieuwe netwerken. Open staan hiervoor biedt
nieuwe perspectieven. Vooral als
dit leidt tot betrokkenheid van
mensen met andere ideeën. Dan
ontstaan visie en ruimte voor
nieuwe impulsen die gedragen
worden.
Netwerken verbinden? We helpen
u verder als u de geloofsgemeenschap wilt betrekken bij uw idee,
probleem of initiatief. Neem
contact op voor een eerste
verkenning.
Eddy Oude Wesselink, Katholiek
Centrum voor Welzijnsbevordering Overijssel.
eddyoudewesselink@kcwo.nl

Nieuwsbrief Dorpshuizen
Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen
Mei 2014

Dag van het Dorpshuis
In het Platform Dorpshuizen Nederland, onderdeel van de LVKK,
hebben wij afgesproken landelijk een Dag van het Dorpshuis te
organiseren. Door te kiezen voor zaterdag 27 september kunnen
wij aansluiten bij de nationale Burendag, die mede mogelijk wordt
gemaakt door het Oranjefonds.
Georganiseerde activiteiten op
Burendag kunnen de dag van het
dorpshuis verbreden en versterken.
Het zou immers prachtig zijn wanneer
de buurt- en dorpshuizen, multifunctionele accommodaties en Kulturhusen
in heel Nederland op deze dag hun
deuren openen. Wij zien dit als dè
perfecte kans om de mogelijkheden
van deze gemeenschapsvoorzieningen op één dag nog eens onder de
aandacht te brengen van de (lokale)
inwoners, de (potentiële) gebruikers
en de gemeentelijke en provinciale
politiek.
Burendag is een initiatief van het
Oranjefonds en Douwe Egberts en

vindt plaats op zaterdag 27 september.
Iedereen die op deze dag iets met het
dorpshuis doet kan dat op www.
burendag.nl melden. Het Oranjefonds
heeft een financiële bijdrage beschikbaar om activiteiten tijdens Burendag
(en de dag van het dorpshuis) mede
mogelijk te maken. De voorwaarden
vindt u op de website.

Voor een gezonde exploitatie is
verbreding van activiteiten nodig,
waartoe bijvoorbeeld de Wet Maatschappelijke Ondersteuning een
mogelijkheid biedt. Maar ook de
decentralisatie van zorgtaken kunnen
tot nieuwe activiteiten leiden. En
welke ontwikkelingen vanuit duurzaamheid en energiebesparing
kunnen de exploitatie positief beïnvloeden?

Kort voor Burendag (donderdagmiddag 25 september) zal de OVKK, in
samenwerking met Stimuland, een
provinciale Dag van het Dorpshuis
organiseren. Doel van deze bijeenkomst is het onder de aandacht
brengen van het belang en de
mogelijkheden van buurt- en dorps-

Kortom noteer 25 september en maak
werk van de Dag van het Dorpshuis op
zaterdag 27 september. Voor meer
informatie: Tom Jannink, buurt- en
dorpshuizenconsulent, telefoon 06-10
419 491 E-mail tomjannink@ovkk.nl

Whatsapp-buurtwacht
De buurtwacht is inmiddels een bekend begrip. Wat nieuw is, is
dat Whatsapp (en Twitter) steeds vaker worden gebruikt als een
aanvulling op het huidige buurtwacht systeem. Whatsapp is een
manier om met een mobiele telefoon (smartphone) zonder kosten
korte berichten te versturen.
Deze berichten kunnen door een of
meerdere personen direct gelezen
worden mits ze als ontvanger zijn
toegevoegd. Bij Twitter wordt een
bericht op een soort website geplaatst
en is direct te lezen door vrienden,
maar ook door anderen. Middels deze
systemen kan snel een grote groep
mensen bereikt worden, dit kan
bijvoorbeeld nuttig zijn bij het
waarschuwen van mensen in een wijk
of buurt.
Er zijn inmiddels steeds meer buurt-

huizen, multifunctionele accommodaties en Kulturhusen bij de provinciale
en gemeentelijke bestuurders en
beleidsambtenaren. Daarnaast wordt
het ook een interessante middag voor
de bestuurders en beheerders van
dorpshuizen.

wachten die via Whatsapp, op lokale
schaal een buurt veiliger proberen te
maken. Er zitten nog wel wat haken en
ogen aan het systeem, bijvoorbeeld dat
mensen zonder smartphone nog niet
mee kunnen doen.
Deze wijze van buurtwacht is dus nog
volop in ontwikkeling. Uit een
rondgang op internet blijkt dat
buurtbewoners het afgelopen halfjaar
in tientallen gemeenten een ‘digitale
buurtwacht’ hebben gevormd. Met
name het informeren van de buurt

gaat sneller zodat er sneller gehandeld
kan worden. Voorkomen is immers
beter dan genezen.
In Oudleusen is de dorpswhatsapp al
met succes ingezet. Daar werd een
maand na oprichting van de Whatsappgroep ingebroken bij een
motorzaak. Doordat iemand in deze
groep alarm sloeg, werden inbrekers in
de motorzaak op heterdaad betrapt.
Het is belangrijk in te zien dat Whatsapp geen vervanger van de buurtwacht is maar een communicatiemiddel om sneller en adequaat te
reageren.
Voor meer informatie over de inzet
van dorpswhatsapp kunt u contact
opnemen met de OVKK op nummer
0529-478194
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WMO-scan voor dorpshuizen
De gemeenten gaan uitvoering geven
aan de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, waar vanaf 1 januari 2015
ook grote delen van de langdurige
zorg een plek in krijgt. Er zijn drie
doelen verbonden met de WMO:
1) Het bevorderen van sociale
samenhang, de mantelzorg, het
vrijwilligerswerk, en de leefbaarheid
in de gemeente.
2) Het ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van
personen met een beperking of
met chronisch, psychische of
psychosociale problemen, zoveel
mogelijk in de eigen omgeving.
3) Het bieden van opvang voor
speciale doelgroepen (o.a. verslavingszorg).

dorpshuis? We kijken naar de fysieke
toegankelijkheid, naar de activiteiten
en deelnemers, de rol van het dorpshuis als ketenpartner en de verhouding tussen dorpshuis en gemeente.
Daarnaast onderzoeken we welke
ambities het dorpshuis heeft wat
betreft de uitvoering van de WMO en
welke stappen het dorpshuis kan
zetten om deze ambities te realiseren.

Dorpshuizen kunnen in deze opdracht
een rol nemen. Vanuit hun missie
willen dorpshuizen er zijn voor alle
inwoners van het dorp en dus ook
voor de inwoners met een beperking.
Daarnaast hebben veel dorpshuizen
met name een hoge bezetting in de
avonduren. Overdag is er veel ruimte.
De combinatie tussen informele zorg
vanuit het dorp en de formele zorg is
in een laagdrempelige voorziening als
het dorpshuis relatief gemakkelijk te
leggen.

De WMO-scan maakt besturen van
dorpshuizen bewust van de kansen
die de WMO ze biedt. Daarnaast is het
ook een instrument dat binnen de
muren van het gemeentehuis de ogen
kan openen. Met goed geëquipeerde
dorpshuizen heeft de gemeente goud
in handen voor een laagdrempelige
uitvoering van de nieuwe gekantelde
WMO.

De samenwerkende dorpshuisondersteuningsorganisaties hebben de
WMO-scan ontwikkeld. Met de
WMO-scan kunnen we vaststellen in
hoeverre het dorpshuis nu al WMOproof is. In hoeverre worden er nu al
WMO-taken uitgevoerd door het

Van oudsher vervullen de meeste
dorpshuizen al een rol in de eerste
doelstelling. De tweede doelstelling
biedt voor veel dorpshuizen kansen.
De derde doelstelling gaat over
specifieke opvang en zal voor de
meeste dorpshuizen minder relevant
zijn.

Wij kunnen de scan samen met u
uitvoeren voor een bedrag van
€ 800,- per dorpshuis. Mocht u als
gemeente of als dorpshuisbestuur
geïnteresseerd zijn in de uitvoering
van een scan, neem dan contact op
met onze consulent buurt- en
dorpshuizen Tom Jannink: tomjannink@ovkk.nl of 06-10 419 491.

Kernpunt voortaan digitaal
De nieuwsbrief Kernpunt verschijnt
voortaan uitsluitend digitaal. De
aangesloten plaatselijke belangenorganisaties en dorpshuizen van de
OVKK ontvangen de digitale nieuwsbrief vanzelf in hun mailbox, evenals
de overige organisaties van wie de
OVKK een financiële bijdrage ontvangt.
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Daarnaast kent de OVKK een grote
schare geïnteresseerden die graag op
de hoogte wil blijven van onze
activiteiten. Degenen die de nieuwsbrief tot op heden alleen op papier
hebben ontvangen, kunnen via
info@ovkk.nl zich opgeven voor gratis
digitale toezending.

Vrienden
van de OVKK
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
Vilsterseweg 11
7734 PD Vilsteren
0529 47 81 94
info@ovkk.nl
www.ovkk.nl

Redactie
Kor Pollema
Tom Jannink (Dorpshuizen)

Vormgeving
Wil Scholten Art & Design

Bestuur
J.O.R. Alberda van Ekenstein,
secretaris
Staphorst, Tel. 0522 46 06 24
A.G.J. Bosch, wnd. voorzitter
Welsum, Tel. 06 55 5602 04
J. van Sandwijk
Elshof, Tel. 0570 52 44 18
W. Schoneveld-Woestenenk
Markelo, Tel. 0547-362406
M.M. Timmerman
Vollenhove, Tel. 0527 24 97 10
R. de Jong, penningmeester
Kloosterhaar, Tel. 06 21 833 425

Erelid
T.M.W.A. Ibes, Luttenberg

