
Omdat dorpen en wijken veranderen…



Vereniging die is opgericht om initiatieven van bewoners te 
ondersteunen ter behoud of verbetering van de vitaliteit van 
dorpen en buurten in Limburg. 

VKKL doet dit door uitwisseling van kennis en ervaring, advisering 
en belangenbehartiging.



Vereniging Kleine Kernen Limburg

› Maatschappelijke organisatie
› Vestiging in Buggenum
› Leden door heel Limburg
› Kennisdeling door leden
› Kennisdeling door adviseurs



Even voorstellen…

› Henk Wetzels, Bestuurslid VKKL
› Bestuurslid Service Gilde, Landgraaf
› Bestuurslid Stichting Only Friends, Landgraaf

› Geert Janssen, Regioadviseur VKKL
› Exploitant 2 gemeenschapshuizen
› Bestuurslid Dorpscoöperatie ‘Hart voor Baexem’
› Ledenraadslid Rabobank Peel, Maas & Leudal



Bewonersnetwerk Gulpen

DOEL: Behouden wat al goed is, aanpakken wat beter kan!

› Opgericht januari 2019
› Boost middels “Kleine Kernen Spel” april 2019
› Instelling van meerdere werkgroepen
› Voortvarend gestart
› Corona dwars door de opstartfase heen
› Nu weer samen aan het werk, maar hoe?



Bewonersnetwerk Gulpen

Draagvlak is belangrijk om volwaardig gesprekspartner voor de 
gemeente Gulpen-Wittem te zijn!

› Gemeente Gulpen-Wittem: ca 14.000 inwoners
› Gulpen: ca 4.000 inwoners
› Bewonersnetwerk: ca 100 volgers / sympathisanten
› Bijeenkomsten: ca 40 aanwezigen
› Div. Werkgroepen: ca 15 personen
› Kerngroep: 2 personen

Voldoende draagvlak?



Bewonersnetwerk Gulpen

Vraag ligt dus voor: “Hoe bewonersnetwerken versterken?”

› Meerdere ervaringen bij de Vereniging Kleine Kernen Limburg
› De uitdaging is hoe een klein aantal personen een vliegwiel op gang krijgt
› Bouwen aan de ‘community’
› Stap voor stap
› Een voorbeeld uit Midden-Limburg



Bewonersnetwerk Gulpen

Tips uit het boek “Altijd nieuw gedoe”

› De kring groter maken door constant nieuwe ontmoetingen organiseren
› Niet vergaderen, niet uitnodigen om mee te doen aan activiteiten…
› Maar laagdrempelige ontmoetingen creëren:

› Samen sporten
› Samen dansen
› Samen eten
› Samen muziek maken
› Samen tuinieren



Bewonersnetwerk Gulpen

Tips uit het boek “Altijd nieuw gedoe”

› Als een huisarts voorschrijft bij een beweegclub te gaan, werkt dat minder 
goed dan wanneer een buurtgenoot je uitnodigt om samen te gaan wandelen!

› Je werft geen mensen, maar creëert een omgeving die uitnodigt iets samen te 
gaan doen of anderen te ontmoeten.

› Dit is niet altijd gemakkelijk en het lukt ook niet altijd.
› Groei draait om ontmoetingen stimuleren én vertellen over hoe leuk die 

ontmoetingen zijn geweest.



Bewonersnetwerk Gulpen

Een voorbeeld uit midden Limburg:
Dorpscoöperatie ‘Hart voor Baexem’

›



Leefbaarheid duurzaam waarborgen

*



*

*Landelijke en Lokale overheid trekt zich terug

*Kanteling van de maatschappij

*Met name kleine kernen moeten meer voor eigen leefomgeving 
gaan zorgen

*Oude bestuursstructuren worstelen hiermee

*Drukte en individuele belangen

*Een groep bezorgde inwoners pakt de handschoen op

*Organisatiestructuur?



*

*Gemeente Leudal – 40.000 inwoners

*Baexem – 2700 inwoners

*Zelfstandige gemeente Baexem tot 1991

*1991 Gemeente Heythuysen

*2007 Gemeente Leudal

*Centraal gelegen in Midden-Limburg

*15 minuten naar Weert en Roermond

*30 minuten naar Eindhoven en Maastricht



*

*Baexem als dorp waar het ‘lekker leven’ is

* Inwoners met elkaar in gesprek

*Samen activiteiten organiseren

*Pro-actief nieuwe uitdagingen aangaan

*Jeugd – werkenden – ouderen:

* Aandacht voor elkaar

* Elkaars behoeftes kennen en zien

* Samen invulling geven aan leefbaarheid 



*

*Hart voor Baexem zal:

*Een platform zijn

*Faciliteren

*Verbinden

*Enthousiasmeren

*Klankborden

*Een denktank zijn

*Baexem levendig houden
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*

*Baexem laten stralen als levend dorp

*Het ‘kloppend hart’ zijn van activiteiten voor en door 
inwoners van Baexem

*Het centrale aanspreekpunt zijn voor alle 
verenigingen en belangenorganisaties binnen Baexem

*Het centrale aanspreekpunt zijn binnen Baexem voor 
de gemeente en andere overheden



*

*Groeien naar de gewenste rol!!

*Afbakening van taken zodat verwachtingen 
aansluiten bij het haalbare!!

*Doelstellingen voor 2014/2015:

*Alle inwoners bekend met Hart voor Baexem

*Minimaal 75 leden

*Voor minimaal 3 doelgroepen een concrete actie

*Door de gemeente erkend als aanspreekpunt Baexem



*

*Coöperatie Hart voor Baexem

*Geen eigenbelang of eigen gewin maar voor Baexem

*Definitie:

*Een vereniging van personen die op vrijwillige basis 
gezamenlijk hun economische, sociale, ruimtelijke of 
culturele behoeften bevredigen, met een resultaat dat 
ze ieder afzonderlijk niet kunnen bereiken.

*Dit door middel van een onderneming die hun 
collectieve eigendom is en die op democratische wijze 
geleid wordt.



*



*

*Momenteel 420 leden van de Coöperatie

*Jaarlijks kerstbomen en een Hart aan de kerk

*Jaarlijks NL-Doet project aanvragen

*2015 & 2019: The Passion met ruim 500 bezoekers 
en deelname van vele verenigingen

*2019 Speel- en Ontmoetingsplek ‘Aan ‘t Veldj’ 
opgezet en onderhouden door buurtgenoten

*Onregelmatige digitale nieuwsflits aan alle leden



*

*Kermis niet meer bij de horecazaken zelf, maar de 
horeca samen in paviljoentent / terras bij kermis

*Jaarlijks streven een activiteit te koppelen aan de 
kermis: Opening dorpstraat – Abseilen kerktoren, 
garagesale, H. Mis op de botsautobaan, …

*2019 Dorpsquiz, deelname alle verenigingen met 5 
vragen per vereniging

*Beeld Harlekijn van de basisschool in ere hersteld

*Actuele website – Niet erg veel bezocht



*

*2020-2021 Hartenactie: Groot hart van 3 meter 
doorsnee bij de kerk geplaatst – 325 kleinere 
harten verkocht aan inwoners van Baexem

*2021 Kloppend Hart: Groot beeldscherm met 
mededelingen, bv misintenties, activiteiten, 
reclame middenstand, etc

*2021 Werkgroep Wonen met centrumplan 
samengaan 4 verenigingen + woningbouw – Rapport 
van 45 pagina’s



*



*

*BaJo: Activiteiten voor Baexemse Jongeren door 
ouders: te weinig animo

*JOP (Jeugd Ontmoetings Plek) Is er nog maar door 
vandalisme veel problemen gehad

*Bloembakken in de dorpstraat: Geen vrijwilligers 
gevonden om water te geven

*Jaarlijkse ledenvergadering 20-40 leden…?



*

*Ook het bestuur van Hart voor Baexem vraagt zich 
wel eens af of er voldoende draagvlak is

*Maar Hart voor Baexem wordt binnen de gemeente 
vaak als goed voorbeeld genoemd

*De verkoop van 325 harten binnen Baexem

*Wij als bestuur (7 personen) hebben er altijd lol aan!

*Hebben reeds bewezen op korte termijn veel 
inwoners te kunnen mobiliseren



Bewonersnetwerk Gulpen
Tips hoe dus te versterken

› Positief zijn over wat bereikt is!
› Er ligt in mijn ogen een fantastische nieuwsbrief
› Zet verwachtingen niet te hoog!
› Stap voor stap!
› Zoek iets gemeenschappelijks voor Gulpen / Bewonersnetwerk
› Stel een aantal korte termijn doelen
› Stel een aantal lange termijn doelen



Bewonersnetwerk Gulpen

Vragen en discussie

›


