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Kiosk Bathmen

Winkels in kleine kernen
Gelukkig zijn er nog kleine kernen waar een dorpwinkel aanwezig is.
Veelal gaat het om de dorpssupermarkt en is het de laatst overgebleven winkel in het dorp. Winkels als deze zijn kwetsbaar. Krimp,
schaalvergroting, prijzenoorlogen en veranderende koopgewoontes
leggen een zware druk op hun omzetmogelijkheden. Op zeker
ogenblik zal menigeen zich afvragen: Heeft mijn zaak nog wel
toekomst?

Winkels brengen levendigheid in het
dorp. Het is een komen en gaan van
klanten en een praatje is dan gauw
gemaakt. Tevens zal de winkelier niet
ongenegen zijn om bij minder
mobiele dorpsbewoners de boodschappen thuis af te leveren. Sluit de
laatste winkel zijn deuren, dan is vooral
deze bevolkingsgroep de klos. Daarbij
vertoont het dorp een leeg straatbeeld, met een haveloos pand op de
koop toe. Bepaald niet het toonbeeld
van leefbaarheid.
Magneet
Nog altijd leggen dorpssupermarkten
het loodje en naar verwachting zet
deze trend zich nog wel even door
ook; vooral in de allerkleinste kernen.
Winkelcentra, waar de keus ruimer is
en andere voorzieningen zich onder
handbereik bevinden, werken als een
magneet en trekken klanten uit de

omliggende dorpen aan. De ouderwetse dorpwinkel met een beperkt
assortiment en een gedateerd
interieur redt het dan niet meer.
Schoon
De OVKK bezoekt momenteel dorpssupermarkten in de kleinere kernen.
Wat houdt de zaak overeind? Onze
eerste bevindingen: winkels die
floreren zijn schoon en netjes en
hebben een moderne uitstraling. Hun
assortiment sluit aan op de behoeften
van de klant, het personeel is vriendelijk, de winkel ligt mooi centraal in het
dorp en – wel zo belangrijk – je kunt er
gemakkelijk met de auto komen.
Bovendien is de afwezigheid van
andere supermarkten in de wijde
omgeving van groot belang voor de
levensvatbaarheid.

Lees verder op pagina 2

Cultuurhistorie
online
Sinds kort verschijnt
het magazine
MijnStadMijnDorp
online; gratis en voor
niets, zodat u het ook
kunt doorsturen aan
vrienden en kennissen. Het blad vormt
een welkome bron van
informatie voor
iedereen die geïnteresseerd is in de
cultuurhistorie van
Overijssel.
Vooralsnog verschijnt het
online magazine vier keer
per jaar. De redactie van
het blad gaat interactief
in zijn werk, wat wil
zeggen dat de lezers zelf
ook teksten en foto’s over
een onderwerp kunnen
aanleveren.
Het magazine is te
bekijken op http://
onlinemagazine.mijnstadmijndorp.nl.
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Winkels in
kleine kernen
Bakens
Dat het zo goed als gedaan is met de
kleine dorpssupermarkt is een
voorbarige conclusie. Er liggen wel
degelijk omzetmogelijkheden, al zal
het gros van de klanten er alleen voor
de kleine boodschappen komen. De
meeste ondernemers hebben
derhalve de bakens verzet en zijn
actief met een verbreed aanbod van
goederen en diensten.

Huisvesting senioren
Een speciale werkgroep van
Plaatselijk Belang Luttenberg
heeft het voor elkaar gekregen: het verzorgingstehuis
Mariaoord wordt een appartementencomplex voor ouderen.
Tegelijk wordt in dorpshuis
Elckerlyc een dagopvang voor
ouderen gerealiseerd.
Ouderen moeten langer thuis blijven
wonen, zo wil de rijksoverheid. Zelf
willen de ouderen dat liefst ook wel,
mits er voldoende zorg voorhanden is
en er overdag wat te doen is in de
omgeving.
Zorggroep Raalte kreeg van de
overheid niet meer de middelen om
Mariaoord open te houden. Tegelijk
kreeg Raalte wel de middelen het
dorpshuis Elckerlyc een speciale
vleugel te geven waarin ouderen
overdag activiteiten aangeboden
krijgen.
Mariaoord wordt verkocht om
verbouwd te worden tot een appartementencomplex. Als Zorggroep Raalte
het pand verkocht heeft, zal een
investeerder er negentien appartementen in kwijt kunnen, onder meer
door een vleugel achter het pand bij
te bouwen. Met die schaalvergroting
kunnen de bewoners dan gezamenlijk
zorg inkopen.

Nieuwe dienstregeling OV Twente
Vanaf 8 december 2013 verzorgt
Syntus Twente onder de naam
‘Twents’ het openbaar vervoer in
heel Twente. Voor reizigers betekent dat een nieuwe dienstregeling, een andere huisstijl en
aangepaste bussen en treinen. Wie
goed geïnformeerd wil zijn over de
veranderingen, de actuele reisinformatie, het laatste nieuws en de
toegankelijkheid, kan zich nu
aanmelden voor de digitale
nieuwsbrief van Syntus Twente, die

maandelijks verschijnt. Dit kan via
www.syntustwente.nl.
Syntus heeft toegezegd om met
een overzicht uit te komen, waaruit
voor iedereen blijkt wat voor zijn of
haar reizigersgedrag de beste kaartoptie is. De OVKK en Syntus zijn
vertegenwoordigd in het Regionaal
Overleg Consumentenbelangen
Openbaar Vervoer Twente (Rocov
Twente). Informatie over Rocov
Twente: www.rocovtwente.nl

Kom ook naar het
PlattelandsParlement!
Op 16 november vindt in
Lunteren voor de vijfde keer het
Nationale PlattelandsParlement
plaats. Politici en plattelandsbewoners treden direct in contact
om problemen én oplossingen
uit te wisselen. Dit jaar staat het
parlement volledig in het teken
van burgerinitiatieven.
Een burgerinitiatief opzetten vraagt
inzet en doorzettingsvermogen.
Sommige initiatieven stuiten op
hindernissen die nogal eens door
overheden worden opgeworpen.
Wat krijgen burgers op eigen kracht
voor elkaar op belangrijke thema’s
als wonen, zorg en duurzame
energie? Wat verwachten ze van de
overheid?

Laat uw stem horen
Kom op zaterdag 16 november

naar het PlattelandsParlement 2013
en wissel met leden van de Tweede
Kamer van gedachten over de
vraag hoe de rijksoverheid burgerinitiatieven beter kan faciliteren.
Kom kennis delen, ontmoet en
inspireer elkaar en zet elkaar aan tot
acties voor een leefbaar platteland.
We bieden een afwisselend
programma met workshops,
inspirerende sprekers, speeddates
met Kamerleden en meer.

Meer informatie
en aanmelden
Aanmelding kan via de website
www.plattelandsparlement.nl.
Tevens vindt u hier nieuws, blogs
en informatie over de thema’s, het
programma en de aanwezige
Kamerleden.
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Social Media voor Dorpshuizen

Wat is Social Media?
Social Media een verzamelbegrip voor
programma’s op een computer
waarop personen informatie met
elkaar delen op een gebruiksvriendelijke en vaak leuke wijze. Social Media
is niet iets wat je opnieuw hoeft te
leren. Het zijn vaardigheden die je al
hebt en die je op een nieuw platform
vanaf een computer kunt toepassen.
Het gebruik ervan is ook nog eens
gratis.

en op een overzichtelijke manier de
activiteiten aan een breed publiek
laten zien;
ó In het dorpshuis vindt een nieuwe
activiteit plaats en je wilt daarvan
(in korte tijd) een grote groep
mensen van op de hoogte stellen;
Dit zijn slechts twee voorbeelden uit
een breed scala aan mogelijkheden
van Social Media voor dorpshuizen.

Social Media en Dorpshuizen

Training Social Media

Wij zien een grote meerwaarde van de
inzet van Social Media voor dorpshuizen: een uitbreiding om te communiceren, een handvat om te verbinden
en ‘gratis’ reclame te maken naar de
digitale buitenwereld.

Om u op weg te helpen in deze
wereld, organiseren we als OVKK een
training ‘omgaan met Social Media
voor dorpshuizen’. Je leert over Twitter,
Facebook en Linkedin en krijgt inzicht
of het ook iets voor het dorpshuis is.
De training zal in eerste instantie
bestaan uit één avond. Op deze avond
wordt uitleg gegeven over Social
Media. Daarna gaat u, samen met een
trainer, zelf aan de slag. Indien
gewenst kunnen we een tweede
avond organiseren waarbij het
mogelijk is om de opgedane ervaringen te delen en waar nodig de kennis
over Social Media verder uit te
breiden.

Even wat praktische voorbeelden.
ó Je wilt als dorpshuis vindbaar zijn
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Je komt het tegenwoordig overal tegen, vaak zelfs onopgemerkt, op
internet wanneer je achter een PC zit of op TV; Social Media. Maar wat is
dat nou precies? De bakker twittert over zijn brood, de wethouder zet een
status op Facebook en op TV zie je een tweede scherm met allemaal
nieuwe, vreemde tekens en zinnen.

Deze avond is voor OVKK-leden gratis.
Niet leden betalen € 10,-.
Interesse? Geef je dan snel op! Dat
kan natuurlijk via Twitter: @tomjannink. Uiteraard kan dat ook per mail:
tomjannink@ovkk.nl of per telefoon:
06-11358030. Naar aanleiding van de
opgaven zullen we datum en locatie
met u afstemmen.

Glasvezel
in uw dorp
Het is zover. De provincie gaat
beginnen aan de eerste stappen
om de kleine kernen en het
buitengebied van Overijssel te
voorzien van glasvezel, zodat
iedereen de beschikking kan
hebben over snel internet. Twee
pilots gaan op korte termijn van
start: SallandBreed (de driehoek
Deventer, Raalte en Olst-Wijhe) en
Hellendoorn. Hoe gaat het nu
verder in de rest van de provincie,
wie zijn de andere kandidaten en
vooral: wat gaat het de gebruiker
nu kosten?
Dat gaat allemaal aan de orde
komen op de drie regio-avonden
die de OVKK, in nauwe samenwerking met de provincie, gaat
organiseren. Provinciaal projectleider Johan Meijerhof geeft op die
avonden antwoord op al uw
vragen.
14 nov 2013
Brookshoes, Bornerbroek.
19 nov 2013
MFA de Burght (Toutenburgzaal), Vollenhove.
21 nov 2013
De Schalm, Mariënheem.
Aanvang: 20.00 uur.

De dorpshuizenconsulent
aan het woord
Inmiddels ben ik ruim een half jaar actief als dorpshuizenconsulent voor
de OVKK. Als consulent ondersteun ik vrijwilligersbesturen bij bijvoorbeeld programmering en visieontwikkeling. Zo kunnen besturen bij mij
terecht voor vragen over o.a. exploitatie (-begrotingen); uitvoeren van
gebruikers enquêtes; technisch en facilitair beheer; programmabeheer
(activiteiten); huurovereenkomsten en pachtcontracten met derden;
wet- en regelgeving en collectieve regelingen.

In het eerste halfjaar heb ik een rondje
langs de meeste deelnemende
gemeenten gemaakt. Doel daarvan
was om een beeld te krijgen van de
aanwezige dorpshuizen, MFA’s en
Kulturhusen. Daarnaast krijg ik
hierdoor een indruk over hoe gemeenten omgaan met de aanwezige
accommodaties. Ook is per gemeente
besproken hoe mijn aanwezigheid
nog beter naar de besturen van de
verschillende dorpshuizen kenbaar
gemaakt kan worden. Ik ben voornemens om in enkele gemeenten een
interactieve avond te organiseren voor
dorpshuisbestuurders. Per gemeente
wordt bekeken welke thema’s voor
deze avond op de agenda worden
gezet.

Daarnaast fungeer ik als intermediair
tussen enerzijds de vrijwilligersbesturen en anderzijds de gemeente,
woningbouwcoöperatie, andere
maatschappelijke organisaties,
fondsen en subsidieverleners. Ik
probeer de opgedane kennis en
ervaring zoveel mogelijk te delen door
de inzet van nieuwsbrieven, informatieverspreiding via de moderne media
en het organiseren van themabijeenkomsten en workshops.
Om gebruik te kunnen maken van
mijn diensten hoeft u geen lid te zijn
van de OVKK.

Naast een ronde langs de gemeenten
heb ik al een flink aantal dorpshuizen
bezocht. Zo ben ik in totaal inmiddels
bij enkele tientallen dorpshuizen
geweest. Bij deze bezoeken kwamen
verschillende zaken aan de orde. Zo
werd onder andere gesproken over
mogelijkheden voor het verkrijgen van
middelen voor (ver)bouwwerkzaamheden uit subsidies en fondsen. Over
het optimaliseren van de exploitatie
en over mogelijkheden van het
onderbrengen van zorg gerelateerde
functies in dorpshuizen.
Terugblikkend kan ik zeggen dat veel
dorpshuisbestuurders mij al wisten te
vinden. Ik denk echter dat mijn
aanwezigheid nog niet overal bekend
is. Mocht ik u van dienst kunnen zijn,
schroom dan niet om mij te bellen of
te mailen. Dat kan op 06-10 419 491 of
tomjannink@ovkk.nl

VNG schenkt
klare taal
De website van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) bevat een
pagina met bondige en
praktische informatie over
actuele beleidsthema’s;
vooral gericht op raadsleden, maar ook voor de
geïnteresseerde burger.
Zo passeren de thema’s
bevolkingskrimp, woningcorporaties, decentralisatie AWBZ en de woonopgave de revue.
Per thema doen zowel burgers
als raadsleden hun voordeel met
antwoorden op vragen als: Hoe
kan een raadslid in dit geval nu
sturen en controleren? Hoe kan
een raadslid de rol van volksvertegenwoordiger invullen? Dit
alles in klare taal.
De pagina kunt u vinden door te
gaan naar: www.vng.nl en
vervolgens te klikken op
Producten&diensten, Diensten,
Raadsledenprogramma en
Raadgevers.

Colofon
OVKK nieuwsbrief Dorpshuizen
is een uitgave van de OVKK en
verschijnt als bijlage bij Kernpunt.

OVKK
Vilsterseweg 11, 7734 PD Vilsteren
0529-478194, info@ovkk.nl
www.ovkk.nl

Redactie:
Tom Jannink, Kor Pollema

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.

Bedrijfshulpverlening
(BHV)
Bedrijfshulpverlening valt het
beste te omschrijven als al die
activiteiten die in geval van
calamiteiten voor de veiligheid
van medewerkers, vrijwilligers en
andere aanwezigen binnen een
accommodatie moeten worden
verricht. De aangewezen persoon
om in deze situaties hulp te bieden
is de bedrijfshulpverlener (BHV-er).
Elk bedrijf is onderhevig aan
veranderingen. Sommige veranderingen kunnen van invloed zijn op
de BHV. Het is daarom verstandig
om minimaal eenmaal per jaar de BHV
te doorlopen en te kijken of er
dusdanige veranderingen plaats
hebben gevonden dat de BHV
aangepast dient te worden.
Het NIBHV heeft een BHV checklist
opgesteld welke als hulpmiddel kan
dienen in het controleren of alle BHV
aspecten binnen een bedrijf geregeld
zijn. Deze aspecten komen voort uit
wettelijke eisen. De door het NIBHV
opgestelde checklist kan tevens
gebruikt worden bij het opstellen van
een BHV-plan. De checklist en meer
informatie betreffende het BHV is
terug te vinden op www.nibhv.nl.

Wetgeving
De wet bepaalt dat de bedrijfshulpverlening maatwerk is. Uw BHV-organisatie wordt ingericht op grond van resultaten van de Risico-Inventarisatie en
Evaluatie (RI&E). Het is daarom van
belang dat u een RI&E uitvoert. Meer
informatie is te vinden op www.rie.nl.
Als u een goed inzicht wilt krijgen in
de veiligheidssituatie van uw gebouw,
kunt u ook gebruik maken van de
quick scan veiligheid. Dit is een handig
hulpmiddel, waar u via diverse clusters

van vragen in kaart kunt brengen hoe
veilig uw gebouw is. Daarnaast geeft
de scan risico’s aan en oplossingsmogelijkheden. U kunt de scan opvragen
bij Tom Jannink. Contactgegevens zijn
onderaan dit artikel weergegeven.
Vrijwilligers vallen niet onder de
nieuwe Arbowet. Voor de arbo gelden
besturen van vrijwilligersorganisaties
dus niet meer als werkgever. Toch blijft
het begrip werkgever ruim geformuleerd. Ook beheerders die alleen
inhoudelijk worden aangestuurd,
omdat ze bijvoorbeeld bij de gemeente op de loonlijst staan, gelden als
werknemer en hiervoor moet dus
bedrijfshulpverlening georganiseerd
worden.
De bedrijfshulpverlener moet door het
bestuur worden aangewezen. Deze
richt zich onder andere op hulp bij
ongevallen en het bestrijden en
beperken van calamiteiten. Hieronder
de belangrijkste elementen van de
arbowetgeving voor wat betreft de
bedrijfshulpverlening op een rij:
ó De uitvoering van de risico-inventa-

ó
ó
ó

ó
ó
ó

risatie, indien nodig gecheckt door
een Arbodienst.
Het vaststellen van een ontruimingsplan.
Het aanstellen van bedrijfshulpverleners en beschrijving van de
taakopdracht.
BHV-ers opleiden: EHBO, brandbestrijding, ongevallenpreventie en
optreden in noodsituaties, zoals
alarmeren en evacueren.
De regelmatige training van de
BHV-ers.
Het opstellen van een inrichtingsadvies (bijvoorbeeld brandvertragende tussenwanden en plafonds)
Het maken van plannen voor- en
het aanbrengen van alarmering,
etc.

Meer informatie over de verschillende
onderdelen is te vinden in ‘De vraagbaak’ op www.dorpshuizen.nl.
Voor vragen kunt u contact opnemen
met Tom Jannink, consulent dorpshuizen op 06-10 419 491 of tomjannink@
ovkk.nl.

Advertentie

DorpStroom

Algemene informAtie

Stroom en gAS voor dorpS- en cultuurhuizen
en multifunctionele centrA
DorpStroom werd in 2009 opgericht en kent drie kernactiviteiten:
1.
2.
3.

Door collectieve inkoop van duurzame energie (stroom en gas)
besparen op de energiekosten van haar deelnemers. Hieraan nemen
inmiddels zo’n 200 dorpshuizen deel.
Door het aanbieden van energiebesparende producten de deelnemers
ondersteunen bij het terugdringen van het energieverbruik.
Het ondersteunen van verenigingen bij het zelf opwekken van energie
en het zo duurzaam mogelijk inrichten van de accommodatie.

DorpStroom is een initiatief van SportStroom: het grootste inkoopcollectief
voor energie in de Nederlandse sportmarkt met ruim 2.500 aangesloten
verenigingen. In 2003 opgericht door drie sportbestuurders en tot op de
dag van vandaag gerund door bestuurders!

SAmenwerking met provinciAle federAtieS

Dorps- en cultuurhuizen en multifunctionele centra worden geconfronteerd
met een voortdurend stijgende energierekening en de daarmee gepaard
gaande problemen om de exploitatie rond te krijgen.
Sinds de start in 2009 werkt DorpStroom nauw samen met de diverse
provinciale dorpshuisfederaties.

dorpStroom: stroom
en gas voor dorpsen cultuurhuizen en
multifunctionele centra

BeSpAring op energiekoSten

Via de website van DorpStroom kunt u een vrijblijvende besparingsberekening
aanvragen. Hiermee maakt DorpStroom glashelder inzichtelijk hoeveel u
kunt besparen door over te stappen naar de door DorpStroom geselecteerde
energieleverancier. pas na ontvangst van de besparingsberekening beslist
u of u aan het collectief van DorpStroom deelneemt. Dus baat het niet, het
schaadt ook niet.

grAtiS deelnAme

Deelname aan het collectief van DorpStroom is te allen tijde gratis.

SponSorplAn voor extrA inkomSten

Op verzoek van onze deelnemers heeft DorpStroom ook een sponsorplan
ontwikkeld, waarmee uw sponsors ook kunnen deelnemen aan onze
collectieve inkoop. U ontvangt van ieder aangemeld bedrijf een
eenmalige en jaarlijkse premie. Bij aanmelding geeft het bedrijf het
begunstigde dorps- cultuurhuis of multifunctioneel centrum aan.

Al 200 dorpShuizen gingen u voor

Op onze website kunt u per woonplaats of provincie zien wie in uw
omgeving al bij DorpStroom is aangesloten. Ook leest u hier meer over
de toepasbaarheid van zonnepanelen en ons sponsorplan. DorpStroom
nodigt u hartelijk uit een besparingsberekening aan te vragen.

contact
DorpStroom is tot 20.00
uur ‘s avonds bereikbaar
op telefoonnummer:
0512-745030
postadres
DorpStroom
Postbus 543
9200 AM Drachten
contactgegevens
0512 - 745030
info@dorpstroom.nl
www.dorpstroom.nl

Het geheim van Lettele
Al hoe klein het dorp ook is, amper 600 inwoners, Lettele heeft wel
degelijk een eigen supermarkt. In andere dorpen kan een winkel veelal
niet meer uit, maar hier blijkbaar wel. Rara hoe kan dat, een goed lopende zaak in zo’n klein dorpje? Nieuwsgierig geworden ging de OVKK er op
bezoek.
Eigenaar Ronald Lipholt verklapt ons
het geheim. Zijn zaak bevindt zich op
een wel heel gunstige plek, namelijk in
het centrum van het dorp, aan een
doorgaande weg en – let op – tegenover de basisschool! Kan het mooier:
ouders uit het buitengebied brengen
hun kinderen naar school en doen in
een moeite door hier hun boodschappen.
Bovendien valt er binnen een straal van
een kilometertje of zeven niet of
nauwelijks van concurrentie te duchten. Alleen de grootwinkelbedrijven in
Deventer snoepen hem klanten af. ‘Tja,
die zijn nu eenmaal goedkoper, al moet
je natuurlijk wel rekening houden met
de reiskosten en – zo merkt hij snedig
op – je komt altijd met meer thuis dan
je van plan was’. In het dorp is ongeveer
50% van de gezinnen zijn winkel trouw.
Nog eens een kwart komt er af en toe
voor een boodschap.
Of de zaak rendabel is? ‘De brutomarge is wat aan de magere kant. Je moet
het echt leuk vinden om te doen, een
dorpswinkel runnen, want rijk word je
er niet van. Mijn gezin kan ik er
evenwel goed van onderhouden’,
aldus Ronald Lipholt.
Zelf is hij niet voor een gat te vangen.

Benevens de winkel is Ronald Liphot
actief met een bescheiden partyservice, inclusief tentenverhuur. Zo levert
hij etenswaren aan vakantieonderkomens, maar bijvoorbeeld ook aan
‘Samen eten in Lettele’. Eens per
maand kunnen mensen die het
gezellig vinden om af en toe gezamenlijk te dineren terecht in het
sportcentrum De Spil, waar hun dan
een driegangenmaaltijd wacht,
verzorgd door vrijwilligers.
Befaamd is ook het Moonlightshoppen. ’s Avonds met Kerst, als de
duisternis invalt, wordt de winkel in
het kaarslicht gezet. Klanten worden
op een drankje getrakteerd en krijgen
10% korting op hun boodschappen.
Hoornblazers vervolmaken het
tafereel.
Bij het verlaten van de winkel treffen
we Léon, stagiair en in opleiding voor
ondernemer in de detailhandel. Op
onze vraag of er tijdens zijn opleiding
de dorpswinkel ook aan bod komt,
antwoordt hij ontkennend: ‘Met geen
woord. Alle aandacht gaat uit naar het
grootwinkelbedrijf. Best wel jammer
hoor, want de exploitatie van een
dorpswinkel is een vak apart en vraagt
veel inventiviteit’.

Cijfers over
dorpswinkels
In totaal zijn er in Nederland
102.728 verkooppunten. Hiervan
zijn ruim 10.000 winkels in de
kleinere kernen tot 5.000 inwoners
gesitueerd. Het aantal winkels in
kleine kernen vormt derhalve een
substantieel deel (ca. 10%) van het
totale winkelareaal in Nederland.
Opvallend is dat ten opzichte van
2011 het aantal winkels in 2012
slechts met 251 ofwel 2,5% is
afgenomen. De afname is met
name te zien bij de dorpen tot
2.500 inwoners. Boven de 2.500
inwoners vertonen de dorpen juist
een lichte toename van het aantal
winkels.
In de dorpen tot 1.000 inwoners is
het aantal winkels met 173 afgenomen. Op het totaal aan winkels in
deze dorpen is dat een afname van
maar liefst 16%. In veel gevallen
betreft het ook nog eens de laatste
winkel van het dorp.
(bron: Locatus Retail Facts 2012)

Verkeersregelaars
Voorafgaand aan een evenement
moeten evenementenorganisaties
een vergunning aanvragen bij de
wegbeheerder. In samenspraak
met politie en gemeente wordt het
aantal in te zetten evenementenverkeersregelaars bepaald en
desgewenst opgenomen in de
vergunning.
Moeten er verkeersregelaars worden
ingezet, dan is het mogelijk via de site
www.verkeersregelaarsexamen.nl een
cursus af te leggen voor het behalen
van het benodigde certificaat. Dat kan
zowel voor eenmalige als voor jaarlijks
terugkerende evenementen.
De bedoeling van de Nederlandse
politie is om met deze e-learning alle
andere vormen van instructie te
vervangen.

Tilligte stroopt de mouwen op
Sinds 2007 werken OVKK, Stimuland, Het Oversticht en Landschap
Overijssel samen aan de ontwikkeling van dorpsplannen via het consortium Dorpsplanplus. Inmiddels zijn er al vele plannen gerealiseerd.
Liedewijde Tielbeek, werkzaam bij Het Oversticht, begeleidt de activiteiten in Tilligte.

Vrienden
van de OVKK
Waterschap Groot Salland
Beter Wonen IJsselmuiden
De Woonplaats Enschede
Salland Wonen Raalte
Wetland Wonen Vollenhove
Woningstichting Hellendoorn
Woonconcept Meppel
Woningstichting Tubbergen
Kernpunt is mede mogelijk
gemaakt door
Provincie Overijssel

Colofon
Met veel enthousiasme en daadkracht
is in de afgelopen maanden met
Dorpsplanplus gewerkt aan de
toekomt van het 760 inwoners
tellende dorp. De inwoners, de
dorpsraad, de gemeente en Liedewijde Tielbeek hebben gezamenlijk
een dorpsagenda gemaakt. In vijf
werkgroepen gingen ze aan de slag
met de eerste ideeën voor de dorpsagenda; eerst om de genoemde
wensen uit het dorp helder en
concreet te krijgen, daarna om
plannen op te stellen voor de
uitvoering. ‘De betrokkenheid en inzet
is hier groot. Zo kom je snel tot
concrete wensen die je voortvarend
kunt oppakken’, aldus Liedewijde
Tielbeek.

Wensen en behoeften
Dorpsplanplus Tilligte is gestart op
nadrukkelijk verzoek van de dorpsraad. Er lagen nogal wat wensen. Zo
wordt er nu gewerkt aan de plannen
voor een multifunctionele accommodatie (MFA) met gymzaal, de realisatie
van starterswoningen , een kleine
brede school en wordt er een impuls
gegeven aan de samenwerking tussen
de verenigingen, met als concreet
resultaat dit jaar al het eerste Dorpsfeest. Verder worden er projecten

opgezet rond thema’s als energieverbruik, duurzame energie, mobiele
bereikbaarheid, glasvezelnetwerk, een
dorpsommetje en het vastleggen van
de cultuurhistorie.

Het sociale met het
economische verbinden
Tegenwoordig is het een stuk moeilijker om grotere projecten als een MFA
en een gymzaal gefinancierd te
krijgen. Er komt veel kennis, inzet en
creativiteit aan te pas. De werkgroep
die zich met de MFA/gymzaal bezig
houdt heeft de tekeningen al zo goed
als klaar, maar financieel is de zaak
nog niet helemaal rond. Daar wordt
nog hard aan gewerkt. De werkgroepen zijn druk bezig om het sociale met
het economische te verbinden. Die
combinatie zal meer continuïteit
bieden voor de toekomst. ‘Ik hoop
echt dat dit gaat lukken. Wanneer de
MFA met gymzaal er komt zie ik dat als
een grote meerwaarde voor de
leefbaarheid in Tilligte’, aldus Liedewijde Tielbeek.
Op 16 september, tijdens de jaarlijkse
bijeenkomst van de dorpsraad, zijn de
plannen aan de bewoners gepresenteerd.

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