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De VKK Gelderland op koers
Een onderzoek door de Vereniging Kleine Kernen Gelderland naar tevredenheid
over belangenbehartiging en dienstverlening onder dorpsbelangenorganisaties

‘Als we de VKK nodig hebben,
kunnen we op haar terugvallen’

‘Belangenbehartiging zie je niet direct,
maar het maakt wel verschil’

‘De VKK schept de voorwaarden,
zodat kernen van elkaar kunnen leren’
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De Vereniging Kleine Kernen houdt het
platteland leefbaar
Een leefbaar platteland. Dat is waar de Vereniging
Kleine Kernen Gelderland (verder VKK) zich samen
met de dorpsbelangenorganisaties voor inzet. Samen
proberen ze bedreigingen om te zetten in nieuwe kansen. Zo maken ze zich sterk voor nieuwbouw of het
splitsen van boerderijen. Jonge mensen krijgen hierdoor
een kans om in de dorpen te blijven wonen dankzij een
ruimer aanbod van betaalbare woonruimte.
Verder zetten VKK en dorpsbelangenorganisaties zich in
voor behoud van de economische bedrijvigheid op het
platteland, bijvoorbeeld door te pleiten voor het toestaan van niet-agrarische activiteiten in leegstaande
agrarische gebouwen. De dorpsbelangenorganisaties zijn
vooral binnen hun eigen kern actief. De VKK ziet het
als haar taak hen hierbij zo goed mogelijk te ondersteunen.
De medewerkers van de VKK, waaronder vele vrijwilligers, bieden de leden een groot scala van activiteiten
aan. Via de Kleine Kernen Koerier en de website geven ze
informatie over VKK-activiteiten en het werk van
dorpsbelangenorganisaties. Zo’n tweemaal per jaar organiseren ze een thema-avond over een actueel onderwerp.
Leden kunnen hier nieuwe kennis opdoen en elkaar
beter leren kennen.

Dorpsbelangenorganisaties kunnen de VKK om raad
vragen bij specifieke vragen of problemen, of hulp bij
het aanvragen van subsidies. Sinds kort organiseert de
VKK workshops om de deskundigheid van bestuursleden te vergroten. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om
trainingen in onderhandelingsvaardigheden, lobbyen of
notuleren.
De VKK legt in haar activiteiten de nadruk op het
belang van toekomstplannen en stimuleert haar leden
om dorpsplannen of dorpsvisies te ontwikkelen.
Hiervoor is een eigen methode ontwikkeld en zijn
procesbegeleiders opgeleid, die de dorpen als vrijwilliger
kunnen ondersteunen.
De VKK zet zich bij de provinciale overheid in voor de
belangen van de kleine kernen en het landelijk gebied.
Zo organiseert de VKK bijvoorbeeld werkbezoeken van
Statenleden of gedeputeerden aan dorpsbelangenorganisaties. De leden leren de Statenleden hierdoor persoonlijk kennen, waardoor ze later gemakkelijker contact
met hen kunnen opnemen. De Statenleden op hun
beurt zien zelf wat er op het platteland speelt.
Sinds 1 januari 2005 doet de VKK dit werk voor heel
Gelderland, voor die tijd alleen voor de Achterhoek en
Liemers.
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Onderzoek
Twee ontwikkelingen zetten de toenmalige VKK
Achterhoek-Liemers aan het denken: een vraag van de
provincie Gelderland om de kleine kernen in heel
Gelderland te gaan vertegenwoordigen, en de gemeentelijke herindeling in de Achterhoek en Liemers.
De VKK verwachtte dat de afstand tussen leden en
gemeenten groter zou worden door de herindeling,
waardoor de relatie tussen gemeente en dorpsbelangenorganisatie zou kunnen veranderen. Daarmee zou ook
de behoefte aan ondersteuning door de VKK kunnen
veranderen. Bovendien wilde de VKK eerst weten wat
de huidige leden van haar diensten vonden, voordat zij
heel Gelderland zou gaan vertegenwoordigen.
Deze ontwikkelingen brachten de VKK tot de volgende
vragen: sluiten de huidige diensten nog wel voldoende
aan bij de wensen van de leden? Is dit ook wat ze nodig
hebben om in de toekomst succes te boeken en gemeenten met hen te laten meewerken?

Met deze vragen gingen studenten en onderzoekers van
Wageningen Universiteit aan de slag. Ze namen de werking van dorpsplannen onder de loep en keken wat een
dorpsplan tot een succes maakt. Ze gingen na waar een
goede relatie tussen een gemeente en een dorpsbelangenorganisatie van afhankelijk is. En ze achterhaalden via
interviews, groepsgesprekken en een enquête wat de
leden van de VKK vinden en hoe zij het aanbod aan
diensten beoordelen.
De uitkomsten van het onderzoek geven aanwijzingen
voor de manier waarop de VKK, dorpsbelangenorganisaties én gemeenten hun werkwijze en samenwerking
kunnen verbeteren, om samen nog meer te kunnen
bereiken. De VKK gebruikt de onderzoeksuitkomsten
om een nieuw beleidsplan op te stellen en ideeën voor
nieuwe activiteiten en diensten te ontwikkelen.

Dorpsbelangenorganisaties
In de meeste kleine kernen bestaat een actief verenigingsleven. Vaak is er een café, soms is er ook nog een
school of een winkel. Dorpsbelangenorganisaties zetten
zich in voor behoud van de leefbaarheid van deze kleine
kernen. Hierbij kan het gaan om buurtschappen, kleine
kernen van 200 tot 1000 inwoners, en grotere kernen
van 1000 tot 3000 inwoners.
Sommige dorpsbelangenorganisaties zijn al in 1900
opgericht, anderen pas rond 1990. Vrijwel alle dorpsbelangenorganisaties maken zich zorgen over de problemen in de landbouw en de gevolgen hiervan voor de
leefbaarheid van het platteland. Ook de vergrijzing van
de bevolking is een thema waar velen bezorgd over zijn.
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Dorpsbelangenorganisaties proberen de negatieve ontwikkelingen te keren. Ze houden zich bezig met werkgelegenheid en bedrijvigheid, voorzieningen als scholen,
winkels en huisartsenposten, en ook met transport en
verkeersveiligheid. Veel organisaties maken zich sterk

voor onderhoud of nieuwbouw van het dorpshuis of de
sporthal, omdat een ontmoetingsruimte de voorwaarden
schept voor een intensief gemeenschapsleven. Daarnaast
zetten veel dorpsbelangenorganisaties zich in voor de
bouw van betaalbare woningen om ook jonge mensen
in het dorp te houden.
Alle dorpsbelangenorganisaties zien het als hun taak om
met de gemeente te praten naar aanleiding van actuele
vragen en problemen. Vooral de kleinere belangenorganisaties werken op deze manier, omdat zij vinden
dat dit het beste past bij de geringe omvang van hun
dorp. Steeds meer belangenorganisaties – vooral uit de
iets grotere dorpen – werken daarnaast met een dorpsplan en gebruiken dit plan als agenda voor overleg met
de gemeente. Bijkomend voordeel is dat ze hierdoor
vaker contact hebben met de gemeente.

Dorpsbelangenorganisaties en gemeenten
hebben elkaar nodig
Gemeenten en dorpsbelangenorganisaties hebben elkaar
nodig en moeten daarom op een constructieve manier
met elkaar samenwerken. Wil een dorpsbelangenorganisatie de leefbaarheid van een kern verbeteren, dan is
samenwerken met de gemeente effectiever dan alleen
bezwaar maken tegen gemeentelijke plannen. En als een
gemeente op de hoogte wil blijven van wat er speelt in
de dorpen, zijn de dorpsbelangenorganisaties belangrijke
informatiebronnen.
Een dorpsbelangenorganisatie moet de gemeente de
garantie kunnen geven dat zij de dorpsgemeenschap
echt vertegenwoordigt. Want pas als zij stevig verankerd
is in de dorpsgemeenschap, kan ze de gemeente informeren over wat er speelt in het dorp. Een gemeente kan
dorpsbelangenorganisaties hierin ondersteunen door
haar beloften na te komen, bijvoorbeeld door de toegezegde bijdrage voor renovatie van een dorpshuis ook
daadwerkelijk toe te kennen.
Elke activiteit die een dorpsbelangenorganisatie met
goed gevolg onderneemt, versterkt de positie van deze
organisatie binnen het dorp. Als de gemeente in gebreke
blijft, verliezen de dorpsbewoners hun vertrouwen in de
dorpsbelangenorganisatie. Deze wordt hiermee minder
waardevol voor de gemeente als vertegenwoordiger van
het dorp.
Contact met de bevolking is voor dorpsbelangenorganisaties onontbeerlijk. Ze ontmoeten bewoners door
speciale avonden voor hen te organiseren, spreekuren in
te stellen en regelmatig met de lokale verenigingen te
overleggen.
Rond tweederde van de dorpsbelangenorganisaties is
georganiseerd als vereniging waarvan alle bewoners lid
kunnen zijn. Bewoners hebben door de verenigingsvorm
veel te zeggen over wat de vereniging doet. De leden
kiezen immers het bestuur en kunnen hun stem laten
horen op de ledenvergadering. Andere dorpsbelangenorganisaties werken als stichting en hebben geen leden.
Maar ook dan is regelmatig overleg met bewoners
nodig.

Tips voor dorpsbelangenorganisaties:
• Nodig raadsleden of wethouders uit voor een
ontmoeting in het dorp en woon informatiebijeenkomsten van de gemeente bij.
• Zorg voor regelmatig contact met de dorpsbewoners, bijvoorbeeld via ledenvergaderingen of
thema-avonden. Dat versterkt ook je positie als
gesprekspartner van de gemeente.
Tips voor gemeenten:
• Besef dat dorpsbelangenorganisaties vrijwilligersorganisaties zijn. Geef voldoende ondersteuning
als de gemeente een beroep doet op de dorpsbelangenorganisaties.
• Maak afspraken over samenwerking met dorpsbelangenorganisaties en stel een contactambtenaar aan. Deze ambtenaar is het eerste
aanspreekpunt van de dorpsbelangenorganisaties
in de gemeente. Hij of zij wijst hen de weg
binnen de gemeente, zoekt informatie op en
koppelt informatie van de gemeente terug naar
de organisaties.
• Betrek de dorpsbelangenorganisaties zo vroeg
mogelijk bij relevante beleidskwesties.
• Maak bekend dat je dorpsbelangenorganisaties
belangrijk vindt, bijvoorbeeld door naamsvermelding en ruimte op de gemeentelijke website.
Tips voor de VKK:
• Geef trainingen over hoe je als burger invloed
kunt uitoefenen op het gemeentelijke beleid.
Denk hierbij aan het burgerinitiatief: burgers die
voldoende handtekeningen verzamelen over een
onderwerp, kunnen dit voorleggen aan de
gemeenteraad.
• Ondersteun de samenwerking tussen dorpsbelangenorganisaties binnen een gemeente,
bijvoorbeeld in de vorm van een dorpenoverleg.
• Geef informatie over de manier waarop de dorpsbelangenorganisaties de dorpsbewoners bij de
belangenbehartiging kunnen betrekken. Bied
ruimte op de website aan, waar de dorpsbelangenorganisaties zelf ideeën voor interessante activiteiten kunnen uitwisselen.
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Gemeente werkt met vaste afspraken
Gemeenten willen het liefst samenwerken volgens vaste
afspraken. Zij verwachten dat dorpsbelangenorganisaties
weten hoe een gemeente georganiseerd is en hoe verantwoordelijkheden en beleidsterreinen intern zijn verdeeld.
Ze gaan ervan uit dat de dorpsbelangenorganisaties hun
werkwijze hierop afstemmen. Op dit moment heeft
ongeveer een derde van de lokale belangengroepen een
convenant met de gemeente gesloten en hun samenwerking zo formeel geregeld. Dit komt relatief iets vaker
voor bij lokale belangengroepen van grotere kernen. Bij
tweederde van de belangengroepen verloopt het contact
met de gemeente goed, bij een derde van de belangengroepen gaat dit moeizaam.
Op dit moment onderhoudt tweederde van de dorpsbelangenorganisaties contact met de wethouder, een kleine
helft met een (contact)ambtenaar en een derde heeft
rechtstreeks contact met de burgemeester. Opvallend is
dat er nauwelijks contact is met de gemeenteraad,
terwijl de raad met ingang van het duale stelsel in de
gemeentepolitiek in 2002 juist aan belang heeft gewonnen. Waar vroeger de wethouder het beleid maakte,
gebeurt dat nu veel meer door de gemeenteraad.
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Gemeenten hebben er een sterke voorkeur voor dat
dorpsbelangenorganisaties dorpsplannen ontwikkelen in
samenspraak met hun achterban. Ze verwachten dat de
dorpsbelangenorganisaties kunnen waarborgen dat zij de
wensen van de gehele dorpsbevolking vertegenwoordigen.

Tips voor gemeenten:
• Regel het contact met de dorpsbelangenorganisaties formeel. Stel een convenant op en
leg hierin vast dat er jaarlijks overleg plaatsvindt
tussen dorpsbelangenorganisaties en burgemeester en wethouders. In dit convenant moet
verder staan dat de gemeente de dorpsbelangenorganisaties in een vroeg stadium zal inlichten
over plannen en dat de dorpsbelangenorganisaties gevraagd en ongevraagd advies kunnen
geven.
• Ook zonder convenant is het goed om vast te
leggen dat er jaarlijks overleg plaatsvindt tussen
elke afzonderlijke dorpsbelangenorganisatie en
burgermeester en wethouders.
Tip voor dorpsbelangenorganisaties:
• Bedenk dat regelmatig contact nodig is met
gemeenteraadsleden. Meer dan de wethouder
bepalen zij hoe het gemeentebeleid eruit komt te
zien. Regel het contact met raadsleden in een
convenant.
Tip voor de VKK:
• Organiseer een netwerkdag voor contactambtenaren.

Kwaliteiten van het bestuur van
dorpsbelangenorganisaties
Besturen van dorpsbelangenorganisaties spelen een
belangrijke rol in het contact met gemeenten. De
bestuurders moeten in staat zijn initiatieven te ontwikkelen, ideeën te vertalen in goed onderbouwde plannen
en die plannen vervolgens weten te realiseren. Ook moeten zij de dorpsbewoners bij de ontwikkelingen kunnen
betrekken en hen kunnen mobiliseren.
Er worden nogal wat kwaliteiten gevraagd van bestuurders van dorpsbelangenorganisaties.
De volgende kwaliteiten zijn van belang:
• Het vermogen om een project te ‘trekken’ en tot een
goed einde te brengen. Dit betekent dat de bestuurders anderen moeten kunnen inspireren en goed moeten kunnen organiseren.
• Kennis van de gemeentelijke organisatie. Welke wegen
moet je bewandelen in de onderhandeling met de
gemeente? Wanneer schakel je de gemeenteraad in,
wanneer de wethouder en wanneer een ambtenaar?
• Kennis van de ambities en mogelijkheden van het
dorp. Hierbij moeten de bestuursleden inspirerende
én realistische doelen stellen, en niet meer oppakken
dan ze aankunnen.

• Het vermogen om netwerken op te bouwen. Hierbij
gaat het om een netwerk binnen het dorp, bijvoorbeeld van bestuursleden die betrokken zijn bij de vele
verenigingen en die ook openstaan voor vragen van de
dorpsbewoners. Maar ook contacten buiten het dorp,
die bijvoorbeeld via werk of vrijwilligerswerk zijn
opgedaan, kunnen van pas komen.
• Het vermogen om een vertrouwensrelatie op te bouwen met de eigen achterban én met de gemeente.
De bestuursleden moeten bijvoorbeeld de taal van de
gemeente spreken, maar ook sceptische dorpsbewoners aan zich kunnen binden.
• Het vermogen om een zelfbewuste partner te zijn in
het overleg met de gemeente.
Tip voor dorpsbelangenorganisaties:
• Zoek naar bestuursleden die zo veel mogelijk
over de beschreven kwaliteiten beschikken.
Houd hierbij wel in de gaten dat het bestuur een
afspiegeling van de bevolking moet zijn.
Tip voor de VKK:
• Bied cursussen aan voor (beginnende) bestuursleden.

7

Een dorpsplan heeft succes
Een goed dorpsplan laat zien hoe de dorpsbewoners de
leefbaarheid in hun dorp in stand willen houden of willen verbeteren. Het is een samenhangend geheel van
wensen, afkomstig van de dorpsgemeenschap en ingepast in een goed onderbouwd plan. In het plan komen
verschillende aspecten van het dorpsleven aan de orde,
zoals cultuur en sport, gebouwen en monumenten,
recreatie of dorpsverfraaiing.
Individuele dorpsbewoners, verenigingen in het dorp,
het bedrijfsleven en organisaties als een lokale natuurvereniging of landbouworganisatie werken mee aan het
dorpsplan. Ook de gemeente is er vanaf het begin bij
betrokken. Zo stemt de dorpsbelangenorganisatie de
wensen van de dorpsbewoners af met de wensen en
mogelijkheden van de gemeente.
Dorpsbelangenorganisatie en gemeente geven prioriteiten aan en laten zien op welke termijn de actiepunten
uit het dorpsplan moeten worden uitgevoerd. Ook staat
duidelijk aangegeven welke punten nog nader overleg
vergen tussen gemeente en dorpsbelangenorganisatie.
Een belangrijke voorwaarde voor een dorpsplan is, dat
de gemeente geld beschikbaar stelt voor het opstellen
ervan, en duidelijk maakt welke mogelijkheden zij heeft
om plannen uit te voeren.
Een dorpsplan kan de relatie tussen dorpsbelangenorganisatie en dorpsbewoners verstevigen. Het vormt
ook een uitstekend begin van een goede relatie tussen
dorpsbelangenorganisatie en gemeente. Een dorpsbelangenorganisatie kan het dorpsplan zien als een werkplan.
Voor de gemeente geeft het plan inzicht in de verlangens
en zorgen van het dorp. Zij kan het gebruiken bij het
stellen van prioriteiten en het nemen van besluiten.

8

Dorpsbelangenorganisaties noemen verschillende redenen om een dorpsplan te ontwikkelen. De meeste
denken op basis van zo’n plan tot goede afspraken te
kunnen komen met de gemeente. De helft wil met het
dorpsplan een duidelijk beeld krijgen van de kansen en
bedreigingen voor het dorp. Ook hoopt rond de helft
van de dorpsbelangenorganisaties op deze manier de
dorpsbewoners actief te betrekken bij de belangenbehartiging en het gemeenschapsgevoel te versterken.
De VKK vindt het ontwikkelen van dorpsplannen
belangrijk. Ze heeft hiervoor een eigen methode
ontwikkeld en biedt haar leden ondersteuning bij het
ontwikkelen van dorpsplannen aan.

Tips voor dorpsbelangenorganisaties:
• Maak van tevoren aan je achterban duidelijk dat
de mate van succes niet afhangt van de uitvoering van de plannen. Een dorpsplan is de basis
voor verder overleg en onderhandeling met de
gemeente en geeft richting aan de eigen activiteiten.
• Betrek zo veel mogelijk verschillende mensen,
verenigingen en organisaties uit en rond het dorp
bij het werken aan het dorpsplan. Dan ontstaat
een goed beeld van wat groepen in de dorpssamenleving willen. Wellicht kost het proces zo
meer tijd vanwege extra discussies of herhalingen, maar de gemeente erkent het plan eerder.
Bovendien gaat het dorpsplan, en daarmee de
dorpsbelangenorganisatie, meer leven bij de
dorpsbewoners en raken ze er meer bij betrokken.
• Onderbouw de wensen in het dorpsplan zo goed
mogelijk. Een plan dat alleen een wensenlijstje is,
schuift de gemeente gemakkelijker terzijde.
Tip voor gemeenten:
• Vertel concreet hoe de onderbouwing van de
wensen uit het dorp eruit moet zien.
Tip voor provincie en gemeenten:
• Stel geld beschikbaar voor het opstellen van
dorpsplannen, maar laat de keuze voor de te
volgen methode over aan de dorpsbelangenorganisatie.
Tips voor de VKK:
• Evalueer je methode voor het maken van een
dorpsplan regelmatig en maak gebruik van nieuwe mogelijkheden. Dorpsbelangenorganisaties
kunnen bijvoorbeeld ook via een website burgers
informeren over de ontwikkeling van het dorpsplan en zo informatie uitwisselen met burgers.
Zie hiervoor de website in Halle: www.hallegld.nl.
Websites bieden bovendien de mogelijkheid om
foto’s te plaatsen die het begrip leefbaarheid
tastbaar maken.

Grotere gemeenten kunnen niet
buiten dorpsbelangenorganisaties
De dorpsbelangenorganisaties in de Achterhoek en
Liemers verwachten dat de gemeentelijke herindeling
hun werk belangrijker, maar ook zwaarder zal maken.
De herindeling heeft geleid tot grotere gemeenten en die
werken formeler en minder persoonlijk.
De kans dat een of meer wethouders of raadsleden uit
een kleine kern komen, is kleiner. Hierdoor weten raad
en wethouders minder uit eigen ervaring wat er in de
kleine kern speelt. Ook zal de gemeente de aandacht en
het geld over een groter aantal kleine kernen moeten
verdelen.
Willen dorpsbelangenorganisaties toch iets bereiken bij
een grote gemeente, dan moeten zij met goed onderbouwde plannen komen. Het komt nog meer dan
vroeger aan op onderhandelen, lobbyen en de juiste
wegen bewandelen, zowel binnen de gemeente als daarbuiten. Dorpsbelangenorganisaties zullen opnieuw de
weg moeten vinden binnen de nieuwe gemeente en
nieuwe contacten moeten leggen met ambtenaren,
wethouders en raadsleden. Zeker in het begin kan dit
veel tijd en energie kosten.
Voor de nieuwe gemeenten is het ook belangrijk om te
weten wat er in de kleine kernen speelt. Nu de tijd voor
directe contacten in het dorp ontbreekt, heeft de
gemeente een organisatie die de belangen van het dorp
vertegenwoordigt, hard nodig. Voor dorpsbelangenorganisaties is het wel van belang om te voorkomen dat
de gemeente de vele kleine kernen tegen elkaar uitspeelt.
Samenwerking tussen dorpsbelangenorganisaties binnen
één gemeente is een vereiste. Dit komt boven op de
taken die dorpsbelangenorganisaties nu al hebben.

Tips voor dorpsbelangenorganisaties:
• Richt een samenwerkingsverband op met de
overige dorpsbelangenorganisaties van de kleine
kernen binnen de gemeente. Zo sta je sterker en
voorkom je dat de gemeente de kleine kernen
tegen elkaar uitspeelt.
• Maak de gemeente duidelijk dat zij de dorpsbelangenorganisaties nodig heeft, omdat ze
anders niet weet wat er speelt in de kleine
kernen. Zeg erbij dat het logisch is dat dorpsbelangenorganisaties in ruil voor de informatie
structureel (financiële) ondersteuning krijgen.
Tips voor de VKK:
• Help dorpsbelangenorganisaties op weg in de
nieuwe gemeente, bijvoorbeeld door een bijeenkomst te organiseren met vertegenwoordigers
van de gemeente en de dorpsbelangenorganisaties in één gemeente.
• Kaart de nieuwe rol van de dorpsbelangenorganisaties aan bij provincie en gemeenten.
Leg uit dat structurele ondersteuning op zijn
plaats is en dat het goed is als gemeenten een
of meer contactambtenaren aanstellen.
• Bied trainingen in onderhandelen aan.
Tip voor gemeenten:
• Stippel een beleid uit voor samenwerking met
dorpsbelangenorganisaties uit de kleine kernen.
Sluit een convenant en bied financiële ondersteuning.
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Dorpsbelangenverenigingen tevreden met
dienstverlening van de VKK
De meeste dorpsbelangenorganisaties zijn lid van de
VKK omdat de vereniging de belangen van kleine
kernen bij de provincie behartigt én omdat zij de dorpsbelangenorganisaties in hun werk ondersteunt met
advies en informatie. Daarnaast voelen dorpsbelangenorganisaties zich via de VKK verbonden met de andere
kleine kernen in de regio.
Alle leden zijn tevreden over de dienstverlening van de
VKK. Ze lezen en waarderen de informatie die de Kleine
Kernen Koerier en de nieuwsbrief bieden. Ook komen
leden graag en vaak naar ledenvergaderingen of speciale
thema-avonden. Veel leden maken gebruik van de
ondersteuning die de VKK biedt bij de ontwikkeling
van dorpsplannen. Hierbij valt op dat vooral de dorpsbelangenorganisaties van de wat grotere kleine kernen
intensief contact hebben met de VKK. Dat is vaak het
gevolg van de ontwikkeling van een dorpsplan.
Dorpsbelangenorganisaties van kleinere kernen lijken
iets minder intensief gebruik te maken van de VKKdiensten.
Een groot deel van de leden heeft belangstelling voor de
nieuwe diensten van de VKK. Zo zijn vrijwel alle dorpsbelangenorganisaties geïnteresseerd in informatieve bijeenkomsten over provinciaal plattelandsbeleid.
Daarnaast ontvangt tweederde van de leden graag
ondersteuning bij het vinden van subsidie. Leden willen
ook graag meer weten over mogelijkheden om inspraak
van burgers nog succesvoller vorm te geven. Velen
vinden het daarnaast een goed idee als de VKK bijeenkomsten organiseert waar dorpsbelangenorganisaties
onderling ervaring kunnen uitwisselen – omdat ze
‘nieuwe buren’ zijn of omdat ze te maken hebben met
vergelijkbare problemen.
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De voornaamste taak van de VKK ligt volgens dorpsbelangenorganisaties in de dienstverlening aan lokale
belangengroepen. Belangenbehartiging vinden ze hun
eigen taak als het om het lokale niveau gaat. Op provinciaal niveau laten ze de belangenbehartiging graag over
aan de VKK. De overgrote meerderheid vindt dat de
VKK dit goed en succesvol doet en dat de positie van
kleine kernen in de provinciale politiek hiermee wordt
versterkt. Kortom, de VKK is op koers!
Tips voor de VKK:
• Ondersteun de oprichting van nieuwe dorpsbelangenorganisaties.
• Ondersteun de oprichting van samenwerkingsverbanden tussen dorpsbelangenorganisaties
binnen één gemeente.
• Laat met folders, reclame en krantenberichten
zien wat je allemaal te bieden hebt.
• Maak duidelijk hoe je de belangen van kleine
kernen bij de provincie behartigt.
• Verlies dorpsbelangenorganisaties die geen
behoefte hebben aan een dorpsplan, niet uit het
oog. Laat weten dat je er ook bent voor advies bij
specifieke vragen of problemen.
• Besteed aandacht aan dorpsbelangenorganisaties
waarmee tot nu toe weinig contact is of die nog
geen lid zijn, bijvoorbeeld door ze te bezoeken.
• Inventariseer of dorpsbelangenorganisaties uit kleinere kleine kernen andere behoeften hebben aan
ondersteuning dan die uit grotere kleine kernen.
Tip voor dorpsbelangenorganisaties:
• Benut de voordelen van het lidmaatschap van de
VKK. Vraag om advies, vraag ondersteuning bij het
uitstippelen van een strategie om de wensen van het
dorp gerealiseerd te krijgen, of volg een training.

colofon
Deze brochure is een populaire samenvatting van
enkele rapporten van de Wetenschapswinkel
Wageningen UR:
• Dialoog uit Verlangen. De werking van het dorpsplan
in de communicatie tussen gemeentes en dorpsbelangenorganisaties van C.F. Elings (rapport 202).
• Interactie in ontwikkeling. De rol van formele en informele communicatie in het interactieproces tussen dorpsbelangenorganisaties en gemeenten in de Achterhoek en
Liemers van B. Methorst-Zijlstra (rapport 205).
• Belangenvertegenwoordiging op maat. Lokale belangenverenigingen en de Vereniging Kleine Kernen
Achterhoek/Liemers (verschijnt in 2005) van P.J.B.
Vergunst en B.B. Bock, leerstoelgroep rurale sociologie, Wageningen Universiteit. In dit rapport zijn ook
de resultaten te vinden van de enquête.
Deze rapporten zijn in te zien of te leen bij de
Vereniging Kleine Kernen Gelderland, telefoon:
(0314) 63 11 68, e-mail: info@vkkgelderland.nl,
website: www.vkkgelderland.nl
Ze zijn ook te downloaden van de website van de
Wetenschapswinkel Wageningen UR:
www.wur.nl/wewi. Bellen kan ook: (0317) 48 56 49,
evenals mailen: wetenschapswinkel@wur.nl
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