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Voorwoord
Hoe vitaal zijn dorpsgemeenschappen in gebieden waar 
de bevolking ontgroent, vergrijst en krimpt? Dat is de 
centrale vraag waarop deze publicatie ingaat. Iedereen 
is ervan doordrongen dat de overheid minder kan en wil 
regelen dan in het verleden het geval was. Dat kunnen 
mensen als een bedreiging ervaren, maar ook als een 
bevrijding: er ontstaat immers meer ruimte voor eigen initiatief, voor het zelf vormgeven 
aan de directe leefomgeving.
Voor dorpen in gebieden waar de gevolgen van de demografische transitie zichtbaar zijn, 
geldt dit in het bijzonder. De kwetsbaarheid kan leiden tot onvrede of apathie, maar ook 
het beste in mensen bovenhalen. Zo zijn leefbaarheid en actief burgerschap nauw met 
elkaar verbonden.

Deze uitgave is gemaakt door de werkgroep Leefbaarheid en Voorzieningen van het 
Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling. Die organiseerde in 2012 een workshop en een 
studiemiddag over de relatie tussen burgerschap en leefbaarheid in krimpgebieden. 
Vervolgens zijn vijf praktijkvoorbeelden uitgewerkt van de manier waarop burgers, 
maatschappelijke organisaties en overheden zoeken naar nieuwe verhoudingen. Het  
zijn niet per se ‘goede’, laat staan ‘de beste’ praktijken. Het zijn vooral ‘echte’ praktijken. 
Voorbeelden die laten zien dat het vinden van een nieuwe balans aan alle actoren een 
nieuwe mindset vraagt. 

Wel poogt deze publicatie inzicht te geven in de omstandigheden waaronder vitale 
gemeenschappen kunnen ontstaan uit een cocktail van actief burgerschap, gemeentelijke 
betrokkenheid en de inzet van maatschappelijke organisaties. Een algemeen geldende 
mix van ingrediënten bestaat niet. Het juiste recept moet op tal van plaatsen proefonder-
vindelijk worden gevonden.

Ik hoop dat deze publicatie aanzet tot verdere discussie over burgerschap en leefbaar-
heid. En bovenal inspireert om hier lokaal daadwerkelijk mee aan de slag te gaan.

Inge Vossenaar, directeur Woon- en Leefomgeving
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
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Leeswijzer
Het Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling (NNB) bevordert een actieve aanpak van de 
gevolgen van bevolkingsdaling, door kennisdeling en samenwerking. De werkgroep 
Leefbaarheid en Voorzieningen van het NNB organiseerde in 2012 een workshop en  
een studiemiddag over de relatie tussen burgerschap en leefbaarheid in krimpgebieden. 
Tijdens de studiemiddag deelden bewoners, gemeentefunctionarissen en professionals 
van maatschappelijke organisaties uit drie dorpen hun ervaringen met de aanwezigen.  
De centrale vraag was: onder welke condities gedijt burgerschap in gebieden waar de 
leefbaarheid als gevolg van bevolkingsdaling onder druk staat?
Deze vraag staat ook centraal in deze publicatie. Journalistieke reportages uit de drie 
casussen van de studiemiddag komen hierin terug: Keppel (gemeente Bronckhorst), de 
dorpen Grevenbicht en Obbicht (gemeente Sittard-Geleen) en Nieuw-Buinen (gemeente 
Borger-Odoorn). Omwille van de geografische spreiding en de diversiteit zijn daar nog 
reportages uit twee dorpen aan toegevoegd: Schoondijke (gemeente Sluis) en Witteveen 
(gemeente Midden-Drenthe). Verder wordt een korte schets van Drempt gegeven, dat 
naast Keppel ligt maar waar de ervaringen geheel anders zijn. 
Gepoogd is om aan de meningen van alle betrokkenen recht te doen, ook al staan ze 
soms diametraal tegenover elkaar. Hoe verhouden bewoners, gemeente en maatschap-
pelijke professionals zich tot elkaar? Op welke wijze bevorderen ze de leefbaarheid? 
Welke knelpunten doen zich voor? De beschrijvingen geven een zeer gevarieerd palet  
aan antwoorden.

Na de vijf casussen volgt een beschouwing van Jannie Schonewille en Ton Selten van de 
werkgroep Leefbaarheid en Voorzieningen. Vanuit de bijeenkomsten in 2012 en aange-
vuld met relevante literatuur, probeert de werkgroep de situaties in de vijf dorpen in een 
bredere context te plaatsen en ze zo relevant te maken voor een groter publiek van 
professionals.
Uiteraard zijn op basis van vijf voorbeelden geen algemene conclusies te trekken over de 
condities waaronder burgerschap gedijt. Wel hoopt de werkgroep dat deze publicatie stof 
tot nadenken en discussie oplevert.
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Handen uit de mouwen, dat is al sinds jaar en dag de mentaliteit in Witteveen (570 
inwoners, gemeente Midden-Drenthe). De bewoners regelen de dingen in de eerste 
plaats zelf. De gemeente ondersteunt alleen waar nodig. Dat leidt tot goede 
samenwerking en wederzijds begrip. 

Drenten zijn doeners. ‘Ons credo luidt: niks is onmogelijk, tenzij’, zegt dorpscontact- 
ambtenaar Jan Darwinkel van de gemeente Midden-Drenthe. Wat geldt voor de gemeen-
teambtenaren geldt al helemaal voor de bevolking, weet hij. ‘Als wij hier tegen mensen 
zeggen dat hun idee niks wordt, dan zeggen zij: dat zullen we nog wel eens zien.’
Volgens communicatieadviseur Miriam Fokkema van de gemeente is Witteveen niet veel 
anders dan de andere kernen in de gemeente: er wonen mensen die wat kunnen en wat 
willen, die niet klagen maar aanpakken. ‘De bewoners van Balinge, Mantinge en 
Garminge hebben gezamenlijk een dorpshuis gebouwd. Echt zo’n beetje alle 400 
inwoners hebben daar aan meegeholpen. In Westerbork doen de ondernemers heel  
veel. Het zijn van die dorpen waar de gemeente vrijwel nooit de initiatiefnemer is. Dat is 
gewoon niet nodig.’ Een term als ‘burgerschap’ is voor Midden-Drenthe een nieuw woord 
voor wat al lang staande praktijk is, zegt Fokkema. ‘Het is niet zo dat de mensen in de 
dorpen nu veel meer dingen zelf gaan doen omdat de gemeente zich terugtrekt. Het is 
hier nooit anders geweest. Zeker, vanwege de krappe gemeentekas kunnen we misschien 
minder, maar dat wil niet zeggen dat de dingen dan niet gebeuren. De dorpen doen er 
gewoon zelf een schepje bovenop.’

Gemêleerd 
Midden-Drenthe mag dan uit dorpen met veel doeners bestaan, een beetje bijzonder  
is Witteveen wel. Het is pas in 1926 gesticht en daarmee het jongste dorp van Drenthe. 
Dat heeft z’n voordelen. Vertroebelende sentimenten tussen ‘oorspronkelijke bewoners’ 
en ‘import’ zijn niet zo dominant, omdat iedereen van elders komt. ‘Van al generaties 
durende familievetes, die je in andere dorpen wel tegenkomt, is hier geen sprake’, zegt 
Patricia Mooren, voorzitter van Plaatselijk Belang, de organisatie die tal van initiatieven 
neemt om de leefbaarheid van het dorp op peil te houden en tevens gesprekspartner is 
van de gemeente. ‘Ik ben hier zelf in 1998 vanuit de Randstad komen wonen. De accepta-
tie was er direct. Ons bestuur is ook heel gemêleerd. Het maakt helemaal niet uit of je 
familie hier al een paar generaties woont of dat je pas kortgeleden bent gekomen. Het 
gevoel van samen doen overheerst.’
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Naast het ontbreken van ‘de echte Wittevener’ is een voordeel van Witteveens jeugdig-
heid dat de pioniersmentaliteit van toen nog steeds weerklinkt in de dorpscultuur. De 
nieuwkomers moesten vanuit het niets een eigen bestaan opbouwen en keihard werken 
om überhaupt te overleven. Dat leverde niet alleen een handen-uit-de-mouwenmentali-
teit op, maar ook veel saamhorigheid. Al in 1927 kwam er een openbare basisschool en 
niet veel later een ontspanningsgebouw. Met vrijwilligers die sport en spel organiseerden 
en mensen hielpen met lezen en schrijven. Zo is een dorpscultuur ontstaan waarvan 
‘noaberschap’ en zelfredzaamheid de belangrijkste kenmerken zijn. 

Jeugdelftallen
In 2009 verzocht de gemeente Midden-Drenthe de bewoners om mee te denken over de 
gevolgen van de demografische veranderingen. Belangrijkste vraag voor de gemeente 
was hoe de leefbaarheid op peil te houden. Plaatselijk Belang maakte er het project 
‘Witteveen Levend & Jong’ van, met steun van de stichting Welzijn Midden-Drenthe. Alle 
belangrijke thema’s voor het dorp passeerden de revue: de voorzieningen voor kinderen 
en voor ouderen, het drankgebruik onder jongeren, de verkeersveiligheid.

Een goede kapstok voor een concreet gesprek over de bevolkingsontwikkeling was het 
probleem bij voetbalvereniging Witteveense Boys ‘87. Het lukte niet meer voldoende 
jongeren te vinden om volwaardige jeugdelftallen op de grasmat te brengen. Bestuurders 
van de vereniging besloten daarop in overleg te gaan met de voetbalvereniging van het 
nabijgelegen Nieuw-Balinge. Sinds 2009 vormen de jeugdelftallen de Witteveen Nieuw 
Balinge Combinatie. ‘Dankzij deze fusie ontstond het besef dat we het als dorpje niet 
alleen redden en creatief om ons heen moeten kijken’, zegt Mooren. ‘Het heeft ons in het 
dorp echt bewust gemaakt, waardoor we ook op allerlei andere terreinen zijn gaan kijken 
waar we te kwetsbaar worden. Met als belangrijkste voorbeeld basisschool De Tille.  
Het waren de ouders zelf die constateerden dat er wel erg weinig kinderen op zaten. Ze 
hebben contact gezocht met ouderraden van de buurdorpen en die bleken met dezelfde 
vragen te zitten. Zo ontstond het gesprek. Van een leien dakje ging dat niet hoor, want 
niemand wil natuurlijk iets opgeven, maar uiteindelijk zijn er echt rigoureuze en verstan-
dige keuzes gemaakt: de basisschool naar Balinge, het peuterspeelzaalwerk naar 
Witteveen. Er is een nieuwe school gekomen, met een nieuw systeem. De kinderen waren 
blij, want die hadden opeens een hoop nieuwe vriendjes.’
De gemeente speelde een rol op afstand. ‘Natuurlijk moest er juridisch iets geregeld 
worden voor de scholenfusie’, zegt Fokkema. ‘En de mensen in Witteveen wilden wel 
graag dat hun kinderen veilig naar school konden fietsen. En dus hebben wij gezorgd  
voor een fatsoenlijk fietspad.’
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Op dezelfde manier werd al eerder een door de Witteveners gewenst wandelpad 
gerealiseerd. ‘Die wens lag er al even, omdat wij wachtten op een subsidie van de 
provincie Drenthe’, zegt Darwinkel. ‘Toen die vierduizend euro schonk, hebben de 
bewoners er zelf nog zo’n dertigduizend bij versierd. Daar hebben ze een semiverhard pad 
door het bos van aangelegd en zelfs een brug van gebouwd. Wij hebben niet veel meer 
gedaan dan wat berekeningen en kaartjes maken, om gedonder over grondeigendom te 
voorkomen. Maar verder is alles door de mensen zelf uitgevoerd.’

Complimenten 
Patricia Mooren zegt het wat ongemakkelijk te vinden, ‘maar ik moet telkens compli-
menten maken aan de gemeente. Die wordt steeds behulpzamer. Als dorp worden we 
nadrukkelijk uitgenodigd om initiatieven te nemen, omdat ambtenaren en bestuurders 
begrijpen dat wat wij zelf tot stand brengen beter beklijft dan wanneer de gemeente iets 
verzint namens ons. We zijn geen domme boeren die nergens verstand van hebben. Ik 
denk dat de kwaliteiten waarover de inwoners van Witteveen beschikken niet veel 
afwijken van de kwaliteiten die in de gemeenteraad zijn vertegenwoordigd. Natuurlijk 
hebben we soms de deskundigheid van ambtenaren nodig. Gelukkig overheersen in de 
gemeentelijke organisatie de meedenkers: “Zus kan het niet, maar als je het nu zo doet, 
dan wel.” Dat is heel fijn. Het systeem van dorpscontactambtenaren werkt echt uitste-
kend. Ze helpen ons de eilandjes te overbruggen die zich natuurlijk ook nog in zo’n 
apparaat bevinden.’

Hoe kwetsbaar is de zelfredzaamheid van Witteveen? Hangt alle actie niet te veel op een 
paar individuen? ‘Natuurlijk zijn we kwetsbaar’, zegt Mooren. ‘We zijn nu eenmaal een 
hele kleine gemeenschap, dus we moeten er goed voor waken dat we niet stilvallen als 
een paar mensen bijvoorbeeld het bestuur van Plaatselijk Belang verlaten. Daar maak ik 
me wel enige zorgen om. We kampen met vergrijzing, dus de vraag is hoelang de ouderen 
het volhouden om actief te blijven. Op initiatief van Plaatselijk Belang zijn we sinds kort 
betrokken bij ‘het duurzame dorp’, waarbij meer dorpen zich hebben aangesloten. Vanuit 
het idee dat de subsidiekranen dichtgaan, kijken we hoe we toch het voorzieningenniveau 
in stand kunnen houden. En we zoeken naar nieuwe vormen van besturen: wat kun je 
doen om met minder mensen toch de bestuurlijke taken van alle verenigingen duurzaam 
te borgen?’
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Energie
Maar voorlopig draait de Witteveense gemeenschap, jong en oud, nog op volle toeren. 
‘De kunst is om ervoor te zorgen dat mensen dingen doen die aansluiten bij wat ze leuk 
vinden’, zegt Mooren. ‘Actief zijn moet geen verplichting zijn, maar juist energie opleve-
ren. Tegelijkertijd proberen we de mensen die niet meer in staat zijn om zich actief te 
mengen in het dorpsleven bij de gemeenschap betrokken te houden. Dat is begonnen 
vanuit ons ouderenproject ‘Nieuw Grijs’, door in het dorpshuis een inloopochtend te 
organiseren. We moesten hen echt optrommelen, want spontaan kwamen ze niet. We 
begonnen met niets. Op een gegeven moment kwamen er soep en broodjes, begon 
iemand iets te vertellen over een onderwerp, ontstond er een breitafel. Nu komen de 
mensen zelf en zijn ze enthousiast. Een paar gastvrouwen doen wat regelwerk en maken 
een soort agenda, want inmiddels willen veel mensen een verhaal vertellen. Zo is op een 
organische manier iets ontstaan, louter door de ouderen zelf en louter omdat ze het leuk 
vinden. Dat vind ik echt geweldig.’

Witteveen ligt een kleine twintig kilometer ten westen van Emmen. Het telt ongeveer 
570 inwoners en zeventien verenigingen. De eerste bewoners in 1926 waren verarmde 
landarbeiders. Doordat turf als brandstof steeds meer werd vervangen door steenkool 
uit de mijnen in Limburg, hadden deze turfstekers nauwelijks te eten. Ze kregen onder 
streng toezicht de kans om 2000 hectare woeste grond geschikt te maken voor 
landbouw en veeteelt. Ze kregen hulp van werkloos geworden Nederlandse arbeiders 
uit het Ruhrgebied.
Anno 2013 bevindt Witteveen zich in een andere fase. De bevolking groeit niet meer  
en voor 2020 wordt een lichte afname voorzien. Belangrijker is de ontgroening. De 
verwachting is dat het aantal nul- tot vierjarigen met 25 procent daalt, het aantal vijf- 
tot elfjarigen met 29 procent en het aantal twaalf- tot negentienjarigen met 6 procent. 
Op de langere termijn betekent dit ook dat de totale bevolking zal dalen.
De jeugdelftallen van Witteveen zijn daarom samengegaan met die van het naburige 
Nieuw-Balinge. De basisschool fuseerde op initiatief van de bewoners met die in 
Balinge en verdween zo uit het dorp. Daar staat tegenover dat kinderen uit Balinge 
voor kinderopvang, de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang naar Witteveen 
komen. En wel in dorpshuis De Tille, gevestigd in de voormalige basisschool. Daar 
worden tal van andere activiteiten georganiseerd.
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Ingeklemd tussen de Maas en het Julianakanaal, vormen Grevenbicht en Obbicht een 
geïsoleerd deel van de gemeente Sittard-Geleen. Waar de dorpsraad van Grevenbicht 
probeert tot een lange termijnvisie op de leefbaarheid te komen, is in Obbicht een 
groepering opgestaan die strijdt voor behoud van de basisschool.

‘De toekomst van Grevenbicht-Obbicht is nu!’. Dat schrijft ene Rob op de website beeg.nl 
(Beeg staat voor Grevenbicht), die met 1600 bezoekers per dag duidelijk in een behoefte 
voorziet. Zijn hartenkreet is illustratief voor het dilemma waarvoor de dorpen staan: 
nadenken over de leefbaarheid in 2025 en daarna? Of nu ten strijde trekken, bijvoorbeeld 
tegen sluiting van de enige basisschool in Obbicht? De gemeente Sittard-Geleen en de 
Vereniging van Kleine Kernen Limburg (VKKL) gaan voor de langere termijn. De gemeente 
door te werken aan een ‘leefbaarheidsagenda 2025’, de VKKL door met de bewoners een 
visie op burgerschap te ontwikkelen. Voor beide zijn de dorpsraad Grevenbicht en het 
dorpsplatform Obbicht het eerste aanspreekpunt. 

In het voorjaar van 2012 gingen in vier provincies veertien pilots ‘Burgerschap in Krimp-
regio’s’ van start, gefinancierd door het ministerie van BZK en begeleid door provinciale 
Verenigingen van Kleine Kernen. De dorpsraad Grevenbicht en het dorpsplatform Obbicht 
organiseerden in januari 2013 bijeenkomsten voor bewoners. Ze werden massaal bezocht: 
100 belangstellenden in Grevenbicht en zelfs 200 in Obbicht. De avonden leverden zes 
belangrijke thema’s op, waarop werkgroepen een visie gaan ontwikkelen. Monique 
Steijvers, in het dagelijks leven werkzaam voor de provincie Limburg, begeleidde het 
inmiddels afgeronde project namens de VKKL. Zij stelt dat de pilot en de gemeentelijke 
leefbaarheidsagenda niet goed op elkaar aansloten. ‘De gemeente zei dat we haar agenda 
doorkruisten en dat we niet over bijvoorbeeld scholen en verenigingen mochten praten. 
Ja, waar moet je het dan nog over hebben als je bijeenkomsten organiseert over leefbaar-
heid? Uiteindelijk heeft de gemeente ingezien dat de druk bezochte bijeenkomsten 
misschien ook voor haar waardevolle informatie zou kunnen opleveren.’
De gemeente Sittard-Geleen wil graag input van de bewoners voor de ‘Leefbaarheids-
agenda 2025’ en organiseerde daarom eind maart 2013 een werkatelier voor bewoners 
van beide dorpen, met meer dan honderd bezoekers. Al eerder had Sittard-Geleen haar 
krimpvisie vertaald in een meerjarenprogramma tot 2012. Dit programma kwam 
bottom-up tot stand, maar dat verliep moeizaam. Met de leefbaarheidsagenda ‘zet de 
gemeente meer een stip op de horizon’, zegt gemeentelijk projectleider Ger Theelen. ‘Hoe 
zien de bewoners de langere termijngevolgen van demografische ontwikkelingen en van 
nationaal en internationaal beleid? En van de noodzakelijke versobering in taakuitvoering 
door de gemeente?’ 
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Theelen stelt nadrukkelijk dat er over alles gepraat mag worden en dat de gemeente de 
pilot van de VKKL ondersteunde en niet dwarsboomde. 

Emotie
Ondertussen is een nieuwe groepering opgestaan, die zich Laefbaar Beeg-Obbeeg noemt 
en eveneens een bijeenkomst organiseerde. Directe aanleiding is de fusie van drie 
basisscholen in de twee dorpen en de sluiting van de school in Obbicht. Met een plaatse-
lijke huisarts als gangmaker maakt Laefbaar Beeg-Obbeeg zich sterk voor één nieuwe 
brede school, te bouwen tussen Grevenbicht en Obbicht in. Met andere woorden: actie 
nu, in plaats van praten over dingen die zich over tien, vijftien jaar aandienen. 
John Peeters, in november 2012 aangetreden als voorzitter van de dorpsraad Grevenbicht, 
denkt er het zijne van. ‘Ze willen het alleen over de school hebben, niet over andere 
onderwerpen. Het is echt een burgerinitiatief, terwijl we vanuit de pilot liever zouden 
willen dat dit door de dorpsraad wordt aangestuurd. Bij hen voert emotie de boventoon. 
Bij ons speelt dat niet.’ Marianne Heijkants, die negen jaar secretaris was en nu gewoon 
lid, vindt het initiatief van Laefbaar Beeg-Obbeeg ook lastig. ‘Het is goed dat mensen hun 
best doen voor de school, maar ze komen wel in ons vaarwater. Ons uitgangspunt is dat 
wij mensen bewust willen maken van de aanstaande krimp. Daar merk je misschien nu 
nog niet zoveel van, maar hoe staat onze gemeenschap er in 2025 voor? De school hoort 
daar natuurlijk ook bij, maar het gaat om veel meer.’ 

Achterban
Helmi van Nuil, inwoner van Grevenbicht en tevens de drijvende kracht achter Beeg.nl, 
zegt dat de dorpsraad onder de bewoners niet zo tot de verbeelding spreekt. ‘Op onze 
site zie je dat aan de reacties. Vergaderen over de kascontrole en over allerlei beleidsstuk-
ken, het moet vast gebeuren maar voor de mensen zijn er belangrijker dingen. Daar komt 
bij dat de dorpsraadsleden in een lastig parket zitten. Ze willen de bevolking vertegen-
woordigen, maar tegelijkertijd de gemeente te vriend houden omdat die hen deels 
subsidieert. Dan is het niet zo gek dat er een andere groep mensen opstaat wanneer zich 
een acute kwestie voordoet.’
Theelen van de gemeente Sittard-Geleen meent dat de officiële dorpsvertegenwoordigin-
gen ‘de weg naar de gemeente wel weten te vinden, maar nog op zoek zijn naar de eigen 
achterban’. Zo zei de speeltuinvereniging van Obbicht een paar jaar geleden dat ze niks te 
maken had met het dorpsplatform, om vervolgens zelf bij de gemeente een nieuwe 
speeltuin voor elkaar te boksen. ‘Ik snap dat wel. Als je als vereniging je eigen boontjes 
kunt doppen, dan zit je niet te wachten op een structuur daar bovenop. 
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Ik heb daarom tegen dorpsraad en dorpsplatform gezegd: ga niet de koepel uithangen, 
maar sluit aan bij wat er al is.’

Noabersjap
In hoeverre mensen bereid zijn zich voor de lokale gemeenschap in te zetten, daarover 
verschillen de meningen. Dorpsraadvoorzitter Peeters vindt het jammer dat iedereen voor 
z’n eigen belang gaat. ‘Er zijn hier genoeg actieve mensen. Ze weten de belangen van hun 
verenigingen prima te behartigen, ook richting gemeente. Maar gezamenlijk is het 
allemaal heel lauw.’ Heijkants ziet de bereidheid tot ‘noabersjap’ langzaamaan verdwij-
nen. Van Nuil vindt daarentegen de saamhorigheid en samenwerkingsbereidheid groot. 
‘Zo zijn de jeugdvoetbalelftallen van Grevenbicht en Obbicht al samengegaan.’
Wel zijn ze het er allemaal over eens dat het overnemen van taken die tot dusverre door 
de gemeente worden uitgevoerd nog een brug te ver is. ‘Aan bewoners langs een pad  
dat twee straten met elkaar verbindt, vroeg de gemeente of zij het groen daar wilden 
onderhouden’, zegt Marianne Heijkants. ‘Daar beginnen we niet aan, zeiden ze. Daar 
moet de gemeente zelf voor zorgen.’ Van Nuil: ‘Zelf een losliggende stoeptegel goed 
leggen, dat zie ik niet gauw gebeuren. Wij betalen belasting, dan mogen we ook iets 
terugverwachten, zo denken de mensen hier.’ Theelen baseert zich op een enquête onder 
de inwoners van Grevenbicht en Obbicht. ‘De meerderheid vindt het prima dat de 
overheid aan burgers vraagt meer initiatief en verantwoordelijkheid te nemen. Maar als  
je doorvraagt, dan veranderen de cijfers enorm. Noabersjap vindt 75 procent vanzelf-
sprekend en mantelzorg 59 procent. Maar als je vraagt naar het overnemen van het 
groenbeheer is slechts 22 procent daartoe bereid. Op zo’n discussieavond merk je ook  
wel waarom. De regering verwacht dat iedereen deelneemt aan het arbeidsproces, dat 
mensen tot hun 67ste doorwerken, dat ze daarnaast vrijwilligerswerk doen, mantelzorg  
et cetera. “Dan begrijpt u zelf toch ook wel, beste gemeente, dat we geen tijd hebben om 
ook nog eens jullie werk erbij te doen?” Dat is de reactie en die snap ik.’
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Omslag 
VKKL-procesbegeleider Monique Steijvers probeerde in de pilot ‘Burgerschap in Krimp-
regio’s’ wel telkens de nadruk te leggen op zelfwerkzaamheid. ‘Bedenk wat je zelf kunt 
voordat je een vraag bij de gemeente neerlegt, daar hameren wij steeds op. De mensen 
moeten zich ervan bewust worden dat de gemeente een terughoudender rol gaat spelen. 
Dat heeft ook z’n voordelen. Als je als gemeenschap zegt dat je iets oppakt, dwing je de 
gemeente ook om iets af te geven, waardoor je als dorp de leefbaarheid meer in eigen 
hand hebt. Ik denk dat dit het moment is voor deze omslag, maar of het gaat lukken de 
bevolking daadwerkelijk te mobiliseren, dat wordt heel spannend.’

Grevenbicht-Obbicht
Het dorp Grevenbicht ligt, ingeklemd tussen de Maas en het Julianakanaal, op het 
smalste stukje van Nederland. Een paar honderd meter zuidelijker ligt de kern Obbicht. 
Ten noorden bevinden zich de kernen Papenhoven en Schipperskerk. In 1982 werden 
de dorpen onderdeel van de gemeente Born, in 2001 van de gemeente Sittard-Geleen.
Grevenbicht telt zo’n 2450 inwoners, Obbicht een kleine 2000. Daarnaast wonen in 
Papenhoven en Schipperskerk nog 750 mensen. Ze zijn voor de meeste voorzieningen 
aangewezen op Grevenbicht, Born of Sittard. 
De inwoners van Grevenbicht houden niet minder dan 65 verenigingen draaiende. Het 
dorp geniet enige landelijke bekendheid vanwege het jaarlijkse ‘gawstrèkke’, waarbij 
ruiters moeten proberen de kop van een dode gans te trekken. Van oudsher bevindt 
zich in het overwegend rooms-katholieke Grevenbicht een protestantse gemeen-
schap. Daardoor kent het dorp een aantal voorzieningen dubbel, zoals de naast elkaar 
gelegen Dominee Deeleman Basisschool (81 leerlingen) en basisschool Pastoor Franck 
(163 leerlingen). Ze maken beide deel uit van de koepelorganisatie Kindante, met 49 
scholen in de regio.
Bevolkingsprognoses wijzen uit dat de bevolking van Grevenbicht tussen 2012 en 2025 
10 procent daalt. Obbicht krimpt zelfs nog iets sneller. Door vergrijzing en ontgroening 
daalt de beroepsbevolking in de twee dorpen tezamen van circa 3000 naar 2000 in 
2030. Woningleegstand begint al een probleem te worden.
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Jarenlang voelden ze zich aan hun lot overgelaten, de inwoners van Nieuw- 
Buinen (gemeente Borger-Odoorn). Totdat gemeentebestuur, woningcorporatie en 
welzijnsinstelling de handen ineensloegen en de inwoners nieuw perspectief en nieuw 
zelfvertrouwen gaven.

In de Dorpskrant Nieuw-Buinen van december 2012 uit voorzitter van de Vereniging 
Dorpsbelangen Anne Kwant zijn zorgen over het opbouwwerk in zijn dorp. Opbouw-
werker Peter Boers vertrekt. ‘Helaas loopt zijn contract af en welzijnsorganisatie Andes 
heeft besloten om het niet te verlengen. Wij van Dorpsbelangen vinden het bijzonder 
jammer dat hij ons gaat verlaten en maken ons ongerust over hoe het nu verder gaat met 
het opbouwwerk. Als er geen andere opbouwwerker komt, zijn wij bang dat in korte tijd 
alles weer wordt afgebroken wat in een paar jaar is opgebouwd.’
Even verderop in de Dorpskrant laat Andes weten dat de bevolking van Nieuw-Buinen 
zich geen zorgen hoeft te maken. ‘We zijn druk bezig om te kijken hoe we op een goede 
manier weer invulling kunnen geven aan het opbouwwerk.’
‘Die belofte is Andes niet nagekomen’, zegt Kwant in april 2013. ‘Ja, de maatschappelijk 
werker van Andes doet het opbouwwerk er nu bij. Maar dat kan natuurlijk helemaal niet. 
Voor de bevolking is het slecht en voor de mensen van Andes die nog wel in Nieuw-
Buinen actief zijn, is het ondoenlijk.’ Inmiddels heeft Anne Kwant er contact over 
opgenomen met wethouder Jacob Bruintjes van Borger-Odoorn. ‘“Zie het even aan, 
Anne”, heeft hij gezegd. Als het niet gaat, dan hoor ik dat graag.’

Probleemgezinnen 
Nieuw-Buinen is van ver gekomen. Van sociale samenhang was jarenlang nauwelijks 
sprake, de onveiligheid nam toe, het aantal gezinnen met problemen eveneens. Beloften 
van de gemeente, eind jaren negentig, om het dorp op te knappen, werden niet nageko-
men. De wijkagent meldde in 2003 dat de politie in vijf woonblokken de handen vol had 
aan maar liefst 21 van de 25 bewoners. 
Toen een inwoner van Nieuw-Buinen in 2006 een moord pleegde en de politie een half 
jaar later een jonge vrouw dood aantrof in haar woning, werd op uiterst pijnlijke wijze 
zichtbaar hoe beroerd de gemeenschap ervoor stond. ‘De welzijnsstichting was tien jaar 
niet in Nieuw-Buinen geweest’, zegt Jacob Bruintjes. ‘Mensen voelden zich in de steek 
gelaten.’ Voor toenmalig burgemeester Tryntsje Slagman was de maat vol: vanaf dat 
moment zou de gemeente, samen met welzijnsstichting Andes en woningcorporatie Lefier, 
vol inzetten op het leefbaar maken van Nieuw-Buinen. Er kwam een wijkbasisteam, met 
daarin vertegenwoordigers van politie, welzijnswerk, maatschappelijk werk en woning-
corporatie Lefier die de helft van de kosten voor opbouw- en activeringswerk op zich nam.



24 | NNB



NNB | 25

In 2008 kwamen dorpscoördinator Chris Gras en opbouwwerker Gerrit van Arragon naar 
Nieuw-Buinen. Zij werden de grote animators achter een heleboel activiteit. ‘De mensen 
waren tamelijk negatief’, zegt Van Arragon. ‘Men vond het geen prettig dorp. Er waren 
incidenten geweest, renovatie van woningen liet op zich wachten, mensen zeiden dat ze 
liever ergens anders woonden. Maar ik zag ook dat er mensen waren die iets wilden. 
Alleen durfden ze niet.’ Van Arragon begreep dat de zelfredzaamheid van mensen 
vergroot moest worden en dat dit alleen zou lukken door ondersteuning van goed 
samenwerkende professionals. ‘Er was veel vertrouwen in elkaar. We deelden de passie 
voor het werk en we waren allemaal bereid om in onze samenwerking langs de grenzen  
te scheren van wat onze organisaties van ons eisten.’
Hij was ook de aanstichter van de vereniging Dorpsbelangen Nieuw-Buinen. ‘Niemand 
had ooit aan zo’n vereniging gedacht’, zegt Anne Kwant. ‘Maar toen Dorpsbelangen er 
eenmaal was, zag je meteen dat het een gouden idee was. We zijn een vereniging waar- 
van gezinnen lid kunnen worden. Dat werden ze massaal: op dit moment 600 van de 
ongeveer 2000.’

De boer op
Dorpscoördinator Gras kwam op het idee van de ‘Hartman-Conferenties’, vernoemd naar 
de plastic tuinstoelen waarmee het college van B&W en de bestuurder van corporatie 
Lefier op de koffie gingen bij inwoners van Nieuw-Buinen. ‘De mensen werden aanvanke-
lijk uitgenodigd in de sporthal om aan te horen wat de plannen van de gemeente waren’, 
herinnert Gras zich. ‘Maar lokale organisaties wisten al dat daar weinig animo voor zou 
zijn. De bijeenkomst had een aanbodgestuurd karakter. Zo van “de gemeente zit in de 
sporthal. Kom gerust bij ons langs”. Terwijl het andersom zou moeten zijn. Bestuurders 
en beleidsmakers moesten zélf de boer op. Met de inwoners in gesprek in hun eigen 
leefomgeving.’ Beladen met tuinstoelen, een tafeltje, een parasol en een koffiekan gingen 
bestuurders op bezoek bij de bewoners van Nieuw-Buinen. ‘Die conferentie was een 
keerpunt’, zegt Chris Gras. ‘Mensen kregen echt het gevoel dat hun mening ertoe deed  
en dat ze zelf hun bijdrage konden leveren.’
Wethouder Jacob Bruintjes deelt die mening. ‘We hebben de mensen ervan weten te 
overtuigen dat het nu menens was. Dat ze vrijuit konden vertellen wat hen dwarszat. We 
vroegen wat ze vonden dat de gemeente moest doen, maar ook wat ze zelf konden doen. 
Om de daad bij het woord te voegen, hebben we als eerste de vijver van Nieuw-Buinen 
aangepakt, op advies van Dorpsbelangen. Die vijver was de inwoners al jaren een doorn 
in het oog. 
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De gemeente deed het beheer ecologisch, maar de mensen in Nieuw-Buinen vonden dat 
een zootje. Het wilde groen zorgde er bovendien voor dat rondom de vijver allerlei dingen 
gebeurden die het daglicht niet konden verdragen. En dus hebben we de boel helemaal 
schoon en rechtlijnig gemaakt – net zo rechtlijnig als de mensen hier zijn. Die zichtbare 
impuls deed het vertrouwen verder toenemen dat er nu wél iets gebeurde.’

Doeners
In april 2011 opende de Multifunctionele Accommodatie Noorderbreedte haar deuren, 
voor een belangrijk deel gefinancierd door Lefier. Daarin bevinden zich onder meer een 
basisschool, de bibliotheek, het dorpshuis, de jeugdsoos, een huisartsenpraktijk, een 
apotheek, het welzijnswerk, de kinderopvang en een peuterspeelzaal. En wijkinloop-
centrum ‘Steunstee’. ‘Iedereen is er welkom’, zegt sociaal werker Lammie Polling. ‘Kom 
binnen, drink een kop koffie en vertel maar. Dat ging vanaf dag één goed. We merkten dat 
mensen wel iets wilden, maar niet goed wisten hoe of wat. Dat hebben wij gemobiliseerd. 
Niet door te vergaderen, maar door te doen. Dit is een dorp van doeners, van bouwvak-
kers, stratenmakers en andere handwerkers. Niet de mensen die goed kunnen praten, 
maar die weten hoe ze hun handen moeten laten wapperen. Zij hebben de boel hier 
vlotgetrokken.’ Ze bouwden ook de nieuwe voetbalaccommodatie voor voetbalvereni-
ging Nieuw-Buinen.
De vereniging Dorpsbelangen zette zich verder in voor het activeren van inwoners. ‘Veel 
mensen met een uitkering waren ervan overtuigd dat ze niks konden’, zegt Kwant. ‘Maar 
toen we op het idee kwamen om een dorpskrant te gaan maken, bleek een van hen heel 
goed in lay-outen. Zo goed zelfs dat hij daar nu vast werk in heeft gevonden. Zo waren er 
meer die zogenaamd niks konden. Een paar van hen geeft nu computerles aan bejaarden. 
Het is echt een kwestie van mensen over de drempel helpen zodat ze in beweging 
komen.’
Bruintjes vindt het bijzondere aan het verhaal van Nieuw-Buinen dat het allemaal is 
begonnen met goede gesprekken. ‘Daarna hebben we gewerkt aan de buitenruimte en de 
algemene voorzieningen. En nu komen we in de fase dat we wat aan de huisvesting gaan 
doen. Meestal is dat het beginpunt.’ Lefier en de gemeente gaan 77 verouderde woningen 
slopen en bouwen daar aan ‘Het Nije Daip’ (het Nieuwe Diep, een nieuw te graven kanaal) 
35 woningen voor terug. Het project moet in 2017 zijn voltooid. Daarnaast worden in een 
paar straten de woningen gerenoveerd.
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Zorgen
Iedereen is het erover eens dat in Nieuw-Buinen veel is gerealiseerd. Maar er zijn ook 
zorgen. ‘Sociaal onderhoud blijft nodig’, zegt Bruintjes. ‘Het aantal multiprobleemgezin-
nen is gedaald van honderd naar dertig. Dat moet verder omlaag. Maar als we niet 
structureel aandacht voor Nieuw-Buinen blijven houden, dan kunnen het er over een  
paar jaar weer honderd zijn.’ Dat opbouwwerker Peter Boers, de opvolger van Gerrit van 
Arragon, nu weg is uit het dorp en niet is vervangen, valt niet goed. ‘Het is echt een paar 
jaar te vroeg om te denken dat de bewoners het allemaal zonder professionele begelei-
ding kunnen’, zegt Kwant. ‘Laat iedereen nu verstandig zijn en doorpakken.’ Ook sociaal 
werker Lammie Polling van Andes denkt dat ‘samen doen’ de enige manier is. ‘We hebben 
nog veel te doen in Nieuw-Buinen. De werkloosheid loopt op, we moeten voorkomen dat 
mensen weer in hun isolement kruipen.’

Nieuw-Buinen is met 5000 inwoners de grootste kern van de gemeente Borger-
Odoorn. De verwachting is dat dit aantal in 2020 is gedaald tot 4800.
Het dorp is een lang lint met aan het eind, tegen het Groningse Stadskanaal aan, een 
woonwijk. Het dorp leefde vanaf de eerste helft van de negentiende eeuw van de turf 
en de glasindustrie. In 1967 sloot de laatste fabriek haar deuren.
Het aantal lage inkomens in Nieuw-Buinen is verhoudingsgewijs hoog. De woningen 
hebben er gemiddeld de laagste WOZ-waarde van alle kernen in Borger-Odoorn. 
Mensen zijn vaker ontevreden met hun huis, met de culturele voorzieningen en met 
het verenigingsleven in het dorp. Tegelijkertijd blijkt uit onderzoek van Stamm CMO 
begin 2012 dat het veel slechter is gegaan met het dorp. Meer dan de helft van de 
bevolking vindt dat de leefbaarheid er ten opzichte van het voorgaande jaar op vooruit 
is gegaan. Dat is vooral te danken aan de komst van een nieuw multifunctionele 
accommodatie, een nieuw sportcomplex en de verbeterde openbare ruimte.
Uit het onderzoek blijkt ook dat Nieuw-Buinen nog niet ‘af’ is. De verbondenheid met 
het dorp is relatief laag, de eenzaamheid hoog. Een kwart van de inwoners maakt zich 
zorgen over de toekomst van het dorp, met name over de vergrijzing en ontgroening, 
het verdwijnen van winkels en de verkoopbaarheid van hun woning.
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Overal doen gemeenten hun best om burgers meer verantwoordelijkheden te geven 
voor hun directe omgeving. Maar de gemeente Bronckhorst heeft juist de grootste 
moeite om de inwoners van het dorp Hoog- en Laag-Keppel (1100 inwoners) in toom 
te houden. Die willen het liefst alle voorzieningen in eigen beheer. Aan financiële 
middelen geen gebrek.

‘Wij hebben de gemeente nergens voor nodig. Als kleine gemeenschap kunnen we onszelf 
prima redden’, zegt Peter Steverink, voorzitter van de Stichting Dorpshuis Keppel. In het 
dagelijks leven is Steverink projectontwikkelaar en eigenaar van een handvol vastgoed-
bedrijven. Hij verwoordt de mening van een behoorlijke groep zeer actieve en hoogop-
geleide inwoners van Hoog- en Laag-Keppel. ‘Wij kennen de waarde van ons dorp. Voor 
gemeentebestuurders ligt dat anders. Dat zijn buitenstaanders. Hun besluiten draaien 
niet om de bewoners maar om belangen waar wij eigenlijk niks mee te maken hebben.’
Collega-bestuurslid Bernd Beekman, mede-eigenaar van Beekman & Hartman Makelaars, 
denkt er niet anders over. ‘De gemeente denkt in problemen. Ze roepen bewoners op om 
zelf initiatieven te nemen, maar als we dat doen, worden we alleen maar tegengewerkt. 
We komen nauwelijks door de leemlagen heen.’

Dorpsschool
Sinds enkele jaren doen de inwoners van Keppel hun best om de lokale voorzieningen  
van de gemeente te kopen: de school, het zwembad, de sporthal, de sportvelden. De 
verhoudingen tussen dorp en gemeente kwamen op scherp toen het gemeentebestuur 
van Bronckhorst in 2008 besloot om dorpsschool De Bongerd te sluiten en te slopen. De 
kinderen konden naar een nieuwe school in Hummelo, een paar kilometer verderop, die 
daar speciaal voor was gebouwd. Maar de Keppelaren vreesden dat sluiting ten koste zou 
gaan van de leefbaarheid en kwamen in opstand. Een handtekeningenactie voor behoud 
van de school leverde in november 2008 de steun op van vrijwel alle inwoners. Ze richtten 
de Stichting Dorpsschool Keppel (SDK) op, om het schooltje met 75 leerlingen open te 
houden. ‘Uiteindelijk hebben we aan de gemeente voorgesteld om de school te kopen’, 
zegt Bernd Beekman. ‘Aanvankelijk reageerde men wat lacherig. Maar toen bleek dat we 
het serieus meenden en dat we de zaak bovendien ook financieel goed konden onder-
bouwen, kwam de gemeente telkens met nieuwe vragen en eisen. Onze kracht was dat 
we altijd heel snel en heel nauwkeurig cijfers konden laten zien over de haalbaarheid.’
De SDK kocht het schoolgebouw voor 1 euro. Daarnaast betaalt het dorp jaarlijks 6500 
euro erfpachtcanon aan de gemeente. De stichting zelf stond financieel garant voor het 
opknappen en verbouwen van het schooltje, bij elkaar zo’n 130 duizend euro. Een aantal 
ouders kent de weg naar subsidiepotjes goed. Via de provincie kregen ze 65 duizend euro 
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subsidie uit een Europees leefbaarheidsstimuleringsfonds. Om hier aanspraak op te 
kunnen maken, veranderde de stichting van naam: van Stichting Dorpsschool naar 
Stichting Dorpshuis Keppel, om zo het accent op leefbaarheid te leggen. De andere 65 
duizend euro brachten de bewoners zelf op. Zo kwam er een sponsorcommissie met veel 
zakelijke slagkracht, die het regionale bedrijfsleven een ‘sponsorpropositie’ deed. Verder 
organiseerde het dorp een fancy fair en liepen kinderen een sponsorloop. Ouders, 
leerkrachten en mensen uit het dorp stripten alle ruimten van de school, vervingen 
vloeren en toiletten, voorzagen de lokalen van state of the art digiborden en maakten  
ze multifunctioneel. Na de zomervakantie van 2009 kon het nieuwe gebouw worden 
geopend, als school en als ontmoetingscentrum. Volgens Steverink hebben de inwoners 
inmiddels drieënhalve ton geïnvesteerd in de school en het dorpshuis. ‘Uiteindelijk heeft 
dit hele proces een positiever effect gehad op de leefbaarheid van ons dorp dan wanneer 
de school onbedreigd was opengebleven’, meent Karen Bertram, SDK-lid en zelfstandig 
tuinontwerper. 

Toekomstbestendig
Ondertussen waren burgemeester Henk Aalderink en zijn college in diezelfde periode 
begonnen aan het project Toekomstbestendig Bronckhorst. Volgens hem kwamen de 
gemeente en haar inwoners gezamenlijk tot de conclusie dat het om financiële en 
demografische redenen onmogelijk is om qua voorzieningen op de schaal van 44 
afzonderlijke Bronckhorstse dorpen, kernen en buurtschappen te blijven denken. 
Bronckhorst bestaat sindsdien uit grotere, denkbeeldige gebieden waarop het voorzie-
ningenniveau wordt georganiseerd. ‘Juist om ervoor te zorgen dat allerlei voorzieningen 
– naast onderwijs ook zorg, cultuur en sport – in de nabijheid beschikbaar blijven, is een 
gebiedsgerichte benadering nodig’, zegt Aalderink. ‘Het ene dorp krijgt een school, een 
buurdorp een andere voorziening. Ouders, medezeggenschapsraden en schoolbesturen 
van alle denominaties zagen in dat de krimp ons dwingt om binnen de gemeente twaalf 
tot veertien scholen te sluiten. Alleen in Keppel vonden ze het flauwekul. De inwoners 
willen geen onderdeel zijn van het gebied Bronckhorst-Zuid, samen met de dorpen 
Hummelo en Drempt.’ Aalderink noemt het ‘fantastisch’ wat de bewoners voor elkaar 
hebben gekregen. ‘Maar er komt echt een moment dat het schooltje daar niet verder  
kan. Ik denk dat je beter nu alvast iets breder kunt kijken.’

Zwembad
Maar Keppel bewandelt de omgekeerde weg: het zoekt steeds meer naar onafhankelijkheid. 
Zo werd in maart 2011 de gezamenlijke dorpsraad met Hummelo en Drempt opgeheven. 
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Keppel ging met een eigen dorpsraad verder. 
De Keppelaren vochten ook om het eigenaarschap van het zwembad en de sporthal. De 
stichting Zonnewater, die al sinds 2004 een bad voor zorgbehoevenden exploiteert in het 
dorp, presenteerde in 2009 een uitgewerkt plan om het gemeentelijke buitenbad en de 
sporthal over te nemen. Na consultatie van alle belanghebbenden in de omgeving leek twee 
jaar later niets de overname door Zonnewater in de weg te staan. Maar toen weigerden de 
inwoners van Keppel mee te werken. Die mengden zich zelf in de overnamestrijd. ‘Het is niet 
wenselijk dat het gemeentebestuur het bad en de hal afstoot en voorbijgaat aan de belangen 
van de bevolking’, zei toenmalig dorpsraadvoorzitter Frank Bolder, tevens chef-redacteur van 
De Gelderlander, in een raadsvergadering begin 2011. ‘Op deze wijze moeten we ons afvragen 
of we alleen bestaansrecht hebben als het de gemeente uitkomt.’ Keppel had een eigen plan 
ontwikkeld, waarbij de sporthal zou gaan fungeren als nieuw dorpshart. Ter financiering zou 
een eigen dorpsontwikkelingsmaatschappij tevens woningen gaan bouwen op het naastge-
legen veld. ‘We hadden hier in de Achterhoek net gezamenlijk achtduizend nieuwe woningen 
weggestreept, anticiperend op de bevolkingsdaling’, zegt burgemeester Aalderink. ‘En 
vervolgens zouden ze in Keppel wel even gaan bouwen. Dat kon dus echt niet.’
Maar de Keppelaren gingen door. Hun plan zou een ton goedkoper zou zijn dan dat van 
Zonnewater. Om de boel te kunnen overnemen, werd opnieuw een stichting opgericht, 
ditmaal met als voorzitter advocaat Ton Heebing. Die veegde in november 2011 ten over-
staan van de gemeenteraad de vloer aan met wethouder Paul Seesings overeenkomst met 
Zonnewater. ‘Enige juridische finesse ontbreekt wat later lelijk kan opbreken’, sprak Heebing. 
Daarna begon hij een juridisch en financieel betoog dat erop neerkwam dat de gemeente 1,2 
miljoen euro aan Zonnewater meegaf, zonder nadere garanties. ‘Indien de overeenkomst 
eindigt kan de gemeente geen vordering tot schadeverhaal instellen. Met andere woorden: 
komt er van de uitvoering van de plannen toch niets terecht, dan is de gemeente in ieder 
geval de eerste termijn van € 615.610,00 kwijt, zonder dat daar maar iets tegenover staat. 
Sterker nog: bad en hal zijn overgedragen en staan ter vrije beschikking aan de Stichting 
Zonnewater’, aldus Heebing. De dorpsvertegenwoordigers van Keppel eisten inzage in de 
exploitatieopzet van Zonnewater. ‘Gek eigenlijk’, zegt Aalderink. ‘Ze zijn zo zakelijk, maar ze 
schreeuwden moord en brand toen ze geen inzage kregen in het bod van hun concurrent. Je 
zou verwachten dat ze uit hun beroepspraktijk wel weten dat het zo niet werkt.’ Aalderink 
geeft toe dat de gemeentebestuurders het een onaangename episode vonden. ‘Mede omdat 
ze op het laatste moment en met veel verbaal geweld hun plannen presenteerden. Ze zien 
zichzelf als de enige partij met rechten, het dorp is immers van hen. Het was niet prettig, ook 
op de man gespeeld soms.’ Ondertussen gaat het met het zwembad ‘fantastisch’, zegt 
Aalderink.
‘Het plan rammelde aan alle kanten’, stelt Steverink. ‘Maar onze waarschuwingen hielpen 
niet. De deal was in de achterkamer al gemaakt.’
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Intimidatie
Eind 2012 pakten zich opnieuw donkere wolken samen boven De Bongerd. Koepel-
organisatie IJsselgraaf, waaronder twintig openbare basisscholen vallen, liet weten alsnog 
een fusie te willen tussen de schooltjes van Keppel en Hummelo. ‘Daartoe is al eind vorige 
eeuw besloten’. zegt algemeen directeur Theo Huting van IJsselgraaf. ‘Doordat de 
kinderen uit Keppel niet kwamen, zijn daar vier lokalen voor de leegstand gebouwd. Dat 
is onacceptabel.’ Maar de ouders startten de groepering ‘Vrienden van de Bongerd’. Zij 
denken hier anders over. ‘De ouders hebben besloten niet langer afhankelijk te willen zijn 
van IJsselgraaf en daarmee van de saneringslust die binnen deze stichting heerst’, aldus 
woordvoerder Gert Klein, tevens manager bij afvalverwerkingsbedrijf VAR. ‘Er ligt een 
compleet plan klaar waaruit geconcludeerd kan worden dat een zelfstandige school in 
Keppel levensvatbaar is.’ Volgens de bewoners draagt De Bongerd jaarlijks 51 duizend 
euro af aan IJsselgraaf, ‘zonder er iets voor terug te krijgen’. Ze hebben berekend dat ze 
met verzelfstandiging zo’n 40 duizend euro kunnen besparen. Huting: ‘Die bedragen heb 
ik eerder gehoord, maar ze slaan helemaal nergens op. Wij betalen 35 duizend euro per 
jaar om in De Bongerd les te mogen geven.’ Huting heeft duidelijk gemaakt dat van 
verzelfstandiging geen sprake kan zijn. ‘Maar ze doen gewoon alsof ze dat niet horen.’ 
Huting is uitgescholden door ouders, ‘zelfs door een lid van de medezeggenschapsraad’, 
en bestuursleden van IJsselgraaf worden volgens hem geïntimideerd. ‘Onder het mom 
burgerschap gebeuren daar dingen die absoluut niet door de beugel kunnen.’ Hij vindt 
het treurig dat de provincie subsidie heeft gegeven aan het in stand houden van het 
dorpsschooltje. ‘Mensen in een achterstandswijk hadden dat nooit voor elkaar gekregen, 
terwijl het geld daar eerder op z’n plaats was geweest. Deze mensen gaan alleen voor het 
belang van hun eigen kleine clubje. Dat heeft iets asociaals.’ 

Tuinen
Inmiddels richten de Keppelaars zich op een volgend project. De dorpsraad liet de 
gemeente vorig jaar weten een optie te willen nemen op de verlaten voetbalvelden.  
De dorpsraad wil de velden omvormen tot ‘De Keppelse Tuinen’, ‘een combinatie van 
natuur-, cultuur- en sportbeleving’. De onderhandelingen lopen nog, maar er hebben zich 
ook andere belangstellenden aangediend: een partij die iets wil met zonne-energie en 
opnieuw Zonnewater. Via De Gelderlander heeft de dorpsraad een oproep aan de 
bewoners uitgedaan om de plannen te helpen uitwerken.
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Ondertussen in Drempt
Johan Volkers, secretaris van de dorpsraad van het naburige Drempt (1800 inwoners) 
en gepensioneerd directeur van de openbare Gildeschool, wil niet al te veel zeggen 
over de situatie in Keppel, maar wel dat hij anders denkt over de gemeente. ‘In onze 
contacten voelen wij ons verre van tekortgedaan. Natuurlijk komen we hobbels tegen, 
maar het is een leerproces, zowel voor de bewoners als voor de gemeente. De cultuur 
van gemeentebestuur en ambtenarij is nu eenmaal anders dan die in het bedrijfsleven. 
Daar moet je tegen kunnen.’ Zonder problemen met de gemeente of met scholenkoe-
pel IJsselgraaf wordt in Drempt een nieuw Kulturhus gerealiseerd, waarin de twee 
basisscholen opgaan. ‘We krijgen een prachtige voorziening’, zegt Johan Volkers 
tevreden. ‘Niet door te eisen dat alles bij het oude blijft, maar door constructief mee te 
denken over iets nieuws.’ Wel geeft hij toe dat de bewonersbetrokkenheid in Drempt, 
zeker ten opzichte van Keppel, nog te wensen overlaat. ‘Ons motto is “voor de 
mensen, door de mensen”. Zover zijn we nog niet, maar we zijn op de goede weg.’  
Dat de raden van Drempt en Keppel uiteen zijn gegaan, vindt hij geen probleem.  
‘De dorpen hebben weliswaar veel gemeen, maar nog meer niet.’

Keppel bestaat uit Laag-Keppel (bijna 600 inwoners) en Hoog-Keppel (bijna 500 
inwoners), ligt in de Achterhoek, tussen Doesburg en Doetinchem. Laag-Keppel kreeg 
in 1374 stadsrechten, maar werd nooit een stad. Het telt een groot aantal monumen-
tale gebouwen, waaronder het Middeleeuwse Kasteel Keppel dat op een eiland in de 
Oude IJssel ligt. Lodewijk XIV gebruikte het in 1672 als zijn hoofdkwartier. 
Hoog-Keppel is net als het kasteel op een rivierduin ontstaan. Het dorp kent een brink 
waaromheen huizen en boerderijen zijn gebouwd. Karakteristiek zijn de voormalige 
zuivelfabriek en de Hessenweg, een pad dat destijds door de Hessen werd gebruikt 
om hun koopwaar naar Nederland te brengen.
Laag- en Hoog-Keppel behoorden tot de gemeente Hummelo en Keppel en gingen in 
2005 op in de gemeente Bronckhorst. De afgelopen jaren verdwenen diverse voorzie-
ningen uit Keppel, zoals de buurtwinkel, de bank, het postkantoor en de 
voetbalvereniging.
Onderzoek naar de bevolkingsontwikkeling door de provincie Gelderland in 2012 laat 
zien dat de gemeente Bronckhorst te maken krijgt met flinke bevolkingsdaling. In 
2020 is de bevolking van Bronckhorst met 4 procent en in 2030 met 9 procent 
gekrompen ten opzichte van nu. Het aantal 65-plussers stijgt van 20 procent nu naar 
26 procent in 2020 en 32 procent in 2030. In 2020 zijn er 30 procent minder kinderen 
onder de 14 jaar.
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Het Zeeuws-Vlaamse dorp Schoondijke is vooral een plaatsje waar verkeer doorheen 
dendert. Met de komst van een rondweg verdwijnt ook dat. De meeste bewoners zien 
dat als een bedreiging in plaats van als een kans om iets aan de leefbaarheid te doen.

Van alle kernen in de gemeente Sluis is het saamhorigheidsgevoel in Schoondijke het 
laagst. Dat en meer blijkt uit een leefbaarheidsonderzoek dat de gemeente al in 2008 liet 
uitvoeren door het Zeeuwse onderzoeksbureau Scoop. Sindsdien is de stemming niet 
echt verbeterd. Bewoners zouden zich achtergesteld voelen ten opzichte van Sluise 
dorpen die aan de kust liggen. ‘Het is heel moeilijk te achterhalen wat de oorzaak is van 
zo’n sentiment onder de mensen’, zegt Michelle Witte, medewerker Publiekszaken van  
de gemeente Sluis. 
De geschiedenis van het dorp verklaart wel iets. Net als vrijwel geheel Zeeuws-
Vlaanderen is Schoondijke aan het einde van de Tweede Wereldoorlog platgebom- 
bardeerd door de geallieerden, die de in het nauw gedreven Duitse bezetter vanuit het 
zuiden probeerden te verpletteren. Van het zeventiende eeuwse Schoondijke bleef vrijwel 
niets over. Na de oorlog groeide het dorp uit tot centrum van landbouwonderwijs. Maar 
de landbouwhuishoudschool sloot in de jaren zeventig de deuren, evenals de lagere 
landbouwschool. De Rijks Middelbare Landbouwschool verdween een decennium later. 
Nu is er geen agrarisch onderwijs meer over.

Rondweg
Dat het dorp in het hart wordt doorkruist door twee doorgaande wegen, maakt het leven 
er evenmin vrolijker op. Althans, dat vinden deskundigen. Het zware verkeer zorgt voor 
veel geluidshinder en uitstoot van fijnstof. Bovendien delen de wegen het dorp in vier min 
of meer geïsoleerde wijkjes. ‘Met een halve rondweg is het mogelijk om Schoondijke een 
fijne dorpskern te geven’, stelde Rijkswaterstaat begin 2011. ‘De rondweg betekent een 
enorme verbetering van de leefbaarheid voor de mensen in het dorp. Veiligheid en 
volksgezondheid zijn ermee gebaat.’
Maar ondernemersvereniging Door Eendracht Sterk procedeerde tot aan de Raad van 
State tegen aanleg van de halve rondweg. De middenstanders vrezen omzetderving als 
het verkeer voortaan om Schoondijke heengaat. Met het wegvallen van het autoveer 
Vlissingen-Breskens is er al sprake van achteruitgang. ‘De huidige leefbaarheid wordt als 
negatief ervaren. Deze wordt nog slechter met een halve rondweg doordat de midden-
stand verdwijnt’, betogen ze.
De Raad van State schoof de bezwaren terzijde en momenteel wordt de rondweg 
aangelegd. De gemeente onderhoudt in de tussentijd het dorp zoals het andere dorpen 
onderhoudt. ‘Maar waar we in de meeste kernen van Sluis onze revitaliseringsagenda 
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inmiddels uitvoeren, wachten we in Schoondijke totdat de aanleg van de nieuwe weg af 
is’, zegt Antoine Dierikx, senior beleidsadviseur Ruimte en Wonen van de gemeente Sluis. 
‘Hoe logisch ook, het heeft de leefbaarheid geen goed gedaan’, erkent hij.

Participatie
In alle kernen probeert de gemeente Sluis de leefbaarheid te vergroten in nauw overleg 
met burgers. In de eerste plaats door vergroting van burgerparticipatie: meedenken en 
meedoen met gemeentelijk beleid. ‘Als mensen betrokken zijn, snappen ze beter dat de 
gemeente met veel dingen rekening moet houden’, legt Michelle Witte uit. ‘Door aan 
jongeren te vragen om met alternatieven te komen voor de opgeheven discobus kunnen 
we laten zien dat we hen serieus nemen, maar ook in hoeverre wat zij voorstellen past 
binnen ons beleid. Zo ontstaat het besef dat er meer is dan alleen het belang van de eigen 
groep.’
In de tweede plaats probeert Sluis burgers aan te zetten om meer zelf te gaan doen. Zo 
heeft de gemeente de machines voor onderhoud van sportvelden overgedragen aan de 
verenigingen, die er nu in coöperatief verband gebruik van maken. Dankzij een door de 
gemeente verstrekt busje kunnen kinderen in de kern Waterlandkerkje nu naar school in 
IJzendijke, maar de ouders moeten de ‘dienstregeling’ zelf organiseren. De bewoners van 
de kern Aardenburg onderhouden zelf het openluchtzwembad, dat op de nominatie 
stond om gesloten te worden. ‘Er zijn ook kernen waar we als gemeente nauwelijks iets 
hoeven te stimuleren’, zegt Dierikx. ‘Sint Kruis scoort qua leefbaarheid het hoogst. Er zijn 
geen voorzieningen, maar de 300 inwoners vormen één grote familie die alles met elkaar 
organiseren. Als het glad is, vragen ze zich niet af wanneer de gemeente met een 
strooiwagen komt, maar rijden ze zelf rond met eigen zout. En ondanks dat er geen 
basisschool is, vestigen zich er gezinnen met jonge kinderen. Ook in Eede zien we een 
enorme gemeenschapszin. Twee jaar geleden brandde de school af en werkelijk het hele 
dorp heeft zich ingezet om die weer op te bouwen.’

Strubbelingen
Met Schoondijke wil dit allemaal niet erg lukken. Drie jaar lang was er zelfs geen dorps-
raad waarmee de gemeente zich kon verstaan. Uiteindelijk kwam die er weer begin 2010. 
Een Schoondijkse ondernemer zegt dat de nieuwe club nooit een voet aan de grond heeft 
gekregen in het dorp. ‘Ze komen van buiten, dat valt hier niet goed.’ De ondernemersver-
eniging, bestaande uit ‘echte Schoondijkenaren’, bemoeit zich volgens hem niet met de 
dorpsraad. Door allerlei interne strubbelingen zou de huidige dorpsraad uit elkaar zijn 
gevallen. Ook met een door de dorpsraad ingestelde werkgroep die een plan moest 
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ontwikkelen voor het dorpshart ging het mis. Deze Centrumplancommissie ‘Hart van 
Schoondijke’ ging ten onder aan onduidelijk geruzie en leverde uiteindelijk niet meer op 
dan een inventarisatie, zo wil het verhaal. Inmiddels heeft de gemeente de herinrichting 
weer naar zich toegetrokken. ‘We kunnen niet wachten tot alle strubbelingen voorbij zijn 
en dat hebben we de mensen laten weten ook’, zegt Mart ten Braak die namens Sluis 
betrokken is bij de revitalisering van Schoondijke.
Ondertussen doen Mary en Bram Fok hun uiterste best om de dorpsraad van Schoondijke 
draaiende te houden. Ze zijn een aantal jaren geleden vanuit Dordrecht naar het dorp 
verhuisd en hebben het er enorm naar hun zin. ‘De mensen zijn vriendelijk, open en altijd 
bereid je te helpen’, zegt Mary. Toen de gemeente zo nadrukkelijk op zoek was naar een 
aanspreekpunt in Schoondijke wierpen twee vrouwen zich op en sloten Mary en Bram 
aan. Van conflicten binnen de dorpsraad weten ze niets. ‘De twee dames van het eerste 
uur zijn gestopt om gezondheidsredenen’, zeggen ze. Recentelijk is de voorzitter 
opgestapt. ‘Hij kon die functie niet meer combineren met werk en gezin.’ Voor de 
Centrumplancommissie hebben ze destijds uitgebreid en met succes geflyerd. ‘Het is een 
club enthousiaste mensen. Ze hebben goede ideeën gegenereerd en nu kunnen we weer 
op eigen kracht verder’, aldus Bram. Met de ondernemersvereniging onderhoudt de 
dorpsraad ‘een uitstekende relatie’. En dankzij de coöperatieve opstelling is de band  
met de gemeente meer dan warm.

Belangen behartigen
Hoe kunnen de percepties van de werkelijkheid zo verschillen? Mary en Bram willen wel 
toegeven dat ze koste wat kost positivisme willen uitstralen. ‘We weten niet waarom de 
vorige dorpsraad is opgeheven en dat willen we ook niet weten. We houden ons buiten 
het geroddel. Wij willen op een objectieve manier de belangen van Schoondijke beharti-
gen richting gemeente. Daarom blijven we ook buiten het verenigingsleven. Het voordeel 
is dat wij geen historie hebben in dit dorp. Daardoor weten we niet wat er allemaal heeft 
gespeeld. Als er nu iets aan de hand is, blijven we glimlachen en vooruitdenken. We 
weigeren mee te gaan in meningsverschillen.’
Bram en Mary zien het als hun voornaamste taak om in het belang van de 
Schoondijkenaren de lijnen naar de gemeente open te houden. ‘Als leek overzie je niet 
alles’, zegt Bram. ‘Daarom was de gemeente ook altijd uitgenodigd bij vergaderingen van 
de Centrumplancommissie. Als bijvoorbeeld het riool moet worden vernieuwd, is het 
handig om dat af te stemmen op de herinrichting van het dorpsplein. Dat bespaart 
kosten.’
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Er is Mary en Bram alles aan gelegen om de relaties met officiële instanties goed te 
houden. ‘Je kunt wel gaan dwarsliggen, maar dan krijg je niks voor elkaar. Juist omdat wij 
meewerken en meedenken, wil de gemeente – en ook Rijkswaterstaat en de provincie – 
graag met ons praten.’ Dat mensen op eigen initiatief iets doen aan de leefbaarheid in  
het dorp, vinden Bram en Mary geen goed idee. ‘Je kunt het beter via de gemeente laten 
lopen. Die weet waarom de situatie is zoals die is. Als een bankje is weggehaald, heeft  
de gemeente daar ongetwijfeld een goede reden voor gehad. Als je dan zelf een nieuw 
bankje plaatst, ben je niet verstandig bezig. Voordat je het weet, haalt de gemeente het 
weer weg.’

Schoondijke ligt in het westelijk deel van Zeeuws-Vlaanderen. Het is een zogeheten 
‘kruiswegdorp’: twee doorgaande wegen komen in het hart van het dorp samen op 
een rotonde.
In 1970 ging Schoondijke op in Oostburg, in 2003 in de gemeente Sluis.
Het dorp telt zo’n 1450 inwoners. Dat aantal daalt al enige jaren en zal volgens 
prognoses tot 2025 met nog zo’n 8 procent afnemen. Het aantal ouderen is in 
verhouding tot andere dorpen laag (18 procent), wat mede komt door het ontbreken 
van goede verblijfsaccommodatie voor senioren. 
Het gemiddelde inkomen in Schoondijke is lager dan in de omringende dorpen. Dat 
geldt ook voor de waarde van de woningen: de gemiddelde WOZ-waarde van 122 
duizend euro is 33 duizend euro lager dan elders in de gemeente Sluis.
Na de fusie tussen de protestants-christelijke en een rooms-katholieke school telt 
Schoondijke nog twee basisscholen met 54 leerlingen op openbare basisschool 
Prinses Irene en 64 op de confessionele Sint Petrus De Wegwijzer. De verwachting is 
dat dit aantal in 2020 met nog eens een kwart zal zijn gedaald.
Voor de meeste basisvoorzieningen kunnen de Schoondijkenaren nog terecht in hun 
eigen dorp. Zo is er een buurtsuper, een dienstencentrum, een café, een snackbar en 
een gerenommeerde slagerij. De meeste voorzieningen bevinden zich in de nabijheid 
van de rotonde.
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De gedachte dat de overheid moet zorgen voor leefbaarheid verliest terrein. ‘Mensen 
maken leefbaarheid’, is het inzicht dat opgeld doet. De overheid ontbreekt het niet 
alleen aan financiële middelen, maar ook steeds meer aan kennis en gezag. We zijn  
de verzorgingsstaat echt voorbij. 
De betekenis van ‘voorzieningen’ voor leefbaarheid wordt eveneens steeds meer 
gerelativeerd. Ze zijn best belangrijk, maar niet voldoende of altijd noodzakelijk.  
Door actief burgerschap bepalen burgers de leefbaarheid in hun gemeenschap.

De werkgroep Leefbaarheid en Voorzieningen van het Nationaal Netwerk Bevolkings-
daling organiseerde in 2012 een workshop en een studiemiddag over de relatie tussen 
burgerschap en leefbaarheid in krimpgebieden. Deze bijeenkomsten vormen de basis 
voor journalistieke beschrijvingen van deze relatie in vijf concrete situaties. Daarnaast is 
veel geschreven over actief burgerschap. Op basis van de bijeenkomsten, de vijf casussen 
in deze publicatie en de beschikbare studies proberen wij te komen tot een praktische kijk 
op burgerschap en leefbaarheid en op de rol die overheden en professionals daarbij 
spelen.

Willen en kunnen
In het advies ‘Vertrouwen in burgers’ stelt de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid dat voor actief burgerschap twee zaken belangrijk zijn: willen en kunnen. 
Burgers moeten de noodzaak zien en de mogelijkheden hebben om in actie te komen.1

Vervolgens is sociale vitaliteit van belang. Sociaal geograaf Frans Thissen maakt onder-
scheid tussen verbindende en vernieuwende sociale vitaliteit.2 Bij verbindende sociale 
vitaliteit gaat het om activiteiten die mensen samen doen, zoals een dorpsfeest vieren, 
mantelzorgen en vrijwilligerswerk. Het zijn activiteiten die verbinden, waarbij er risico is 
van uitsluiting van nieuwe mensen of nieuwe initiatieven. Vernieuwende sociale vitaliteit 
wil zeggen dat een dorp goed inspeelt op veranderende situaties en vernieuwingen in de 
omgeving, bijvoorbeeld dat nieuwe bewoners worden geaccepteerd.
Een derde observatie is dat de betekenis van actief burgerschap afhangt van het pers-
pectief, zoals ook beschreven in adviezen aan het Plattelandsparlement 2011.3 Voor 
overheden betekent actief burgerschap dat burgers gaan participeren in overheidsbeleid, 
meedenken en meedoen in zaken die de overheid aandraagt. Voor bewoners gaat actief 
burgerschap over activiteiten waarbij zij belang hebben. 

1 Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid, ‘Vertrouwen in burgers’, rapport 88, 2012.
2 Thissen, Frans en Maarten Loopmans, ‘Dorpen in Verandering’, Rooilijn, jaargang 46 nr. 2 2013, pp. 81-89.
3 Adviescommissie Burgerparticipatie voor het Plattelandsparlement, ‘Burger en Overheid: twee werelden, 

één samenleving!’, 2011.
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Inzichten 
Bovenstaande noties, de bijeenkomsten in 2012 en de casusbeschrijvingen in deze 
publicatie brengen ons tot de volgende drie inzichten:
1. Over het willen en kunnen uitoefenen van actief burgerschap:  

Als bewoners hier en nu een probleem ervaren, zich zorgen maken of een bedreiging 
voelen en zij hiervoor een oplossing zien, dan hebben zij een belang bij het zelf 
verbeteren van de situatie. Als een gemeenschap over voldoende verbindende en 
vernieuwende sociale vitaliteit beschikt en de bewoners over voldoende sociaal 
kapitaal, vaardigheden en zelfvertrouwen, dan zijn de voorwaarden aanwezig voor 
burgerinitiatief en actief burgerschap. Als sociaal kapitaal, vaardigheden en vertrouwen 
in sterke mate aanwezig zijn, dan kan actief burgerschap uitgroeien tot burgerkracht.

2. Over het verband tussen burgerschap en leefbaarheid: 
Als burgerschap zoals hiervoor beschreven wordt uitgeoefend, dan is het effect op de 
(waardering van de) leefbaarheid groter dan wanneer er geen sprake is van uitoefening 
van burgerschap.

3. Over de rol van gemeenten en maatschappelijke organisaties: 
Als er een leefbaarheidsprobleem is en burgers zien hiervoor geen oplossing en/of er  
is geen sprake van een vitale gemeenschap, voldoende beschikbaar sociaal kapitaal, 
vaardigheden of vertrouwen, dan is het de taak van de gemeente en haar relevante 
maatschappelijke partners om de ontwikkeling van actief burgerschap te stimuleren.

Inzichten
Met deze drie inzichten kunnen wij de beschreven casussen in deze publicatie begrijpen. 
In Witteveen en Keppel zijn de beschreven voorwaarden voor actief burgerschap in 
voldoende mate aanwezig. In Nieuw-Buinen wilden de bewoners wel verandering, maar 
het ontbrak aan een scherp perspectief. Bovendien was er geen sprake van kunnen. In 
Grevenbicht-Obbicht en Schoondijke was de start van de burgerschapsacties ingegeven 
en bepaald vanuit het perspectief van de gemeente, een perspectief dat de bewoners niet 
delen. In Keppel, Witteveen en Nieuw-Buinen is het beeld inderdaad dat er een positief 
effect is van actief burgerschap op leefbaarheid. In Grevenbicht-Obbbicht en in 
Schoondijke lijkt dit niet of nauwelijks het geval. In Nieuw-Buinen sloegen de gemeente, 
de politie, het welzijnswerk en de wooncorporatie de handen ineen om de bewoners 
positief te activeren richting burgerschap. In Witteveen stemt de gemeente haar rol goed 
af op de voortgang van het burgerschapsproces. In Schoondijke en Grevenbicht-Obbicht 
lijkt de praktijk (nog) ingegeven door de gemeentelijke insteek, waarvoor in de situatie 
van Schoondijke een plausibele verklaring wordt gegeven. Keppel is een verhaal apart. 
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Het dorp beschikt over veel sociaal kapitaal. De bewonersgroep is zich bewust van haar 
vaardigheden en kiest voor een antagonistische koers richting gemeente, waarbij ze de 
schaal van het dorp voor ogen heeft, terwijl de gemeente een gebiedsgerichte benadering 
voorstaat. Het naburige dorp Drempt accepteert de gebiedsbenadering wel en onder-
houdt daardoor een andere relatie met de gemeente.

Observaties 
Uit de beschreven casussen vloeien enkele andere observaties over burgerschap en 
leefbaarheid voort. Het zijn nadrukkelijk geen algemene conclusies, want die zijn uit 
slechts vijf casussen natuurlijk niet te trekken. Bovendien zijn er waarschijnlijk allerlei 
achterliggende factoren die mogelijk ook een relatie hebben met het willen en kunnen 
van burgerschap (cultuur, ligging en bereikbaarheid, sociale geschiedenis, religie, etc). 

1. Aantrekkelijke en minder aantrekkelijke woongebieden. 

In aantrekkelijke woongebieden is het beter gesteld met de leefbaarheid en is er meer 
sociale vitaliteit, zowel vernieuwend als verbindend. Het lijkt erop dat in deze dorpen 
meer sociaal kapitaal en sociale vaardigheden aanwezig zijn. Met de nodige reserves kan 
dit worden gezegd van de casus Keppel. In de minder aantrekkelijke woongebieden is 
meer sprake van leefbaarheidsproblematiek, terwijl sociaal kapitaal en sociale vaardig-
heden er dunner gezaaid zijn. Hiervan is mogelijkerwijs sprake in Nieuw-Buinen. De 
voorwaarden voor actief burgerschap en zelfredzaamheid zijn sterker aanwezig in de 
aantrekkelijke woongebieden, terwijl het belang van bestrijding van de leefbaarheids-
problematiek daarentegen juist groter lijkt in de onaantrekkelijke gebieden. Dit betekent 
dat gemeenten en maatschappelijke organisaties in de zwakkere gebieden actief moeten 
zijn met het bevorderen van burgerschap. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) wijst 
in De Dorpenmonitor (mei 2013, zie kadertekst) op het risico dat overheden subsidies 
verstrekken aan bureaucratisch competente burgers, waardoor bestaande ongelijkheden 
eerder groter dan kleiner worden.

2. Opleidingsniveau en burgerschap. 

Een hoger opleidingsniveau lijkt in de beschreven situaties (Keppel bijvoorbeeld) samen 
te hangen met actiever burgerschap. In de workshop werd eerder het tegendeel veron-
dersteld: hoger opgeleiden zouden minder aan actief burgerschap doen, omdat het bij 
hen schort aan willen (en niet aan kunnen). Interessant is dat laagopgeleiden in de casus 
Nieuw-Buinen met hun zelfwerkzaamheid op indrukwekkende wijze invulling geven aan 
actief burgerschap.
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3. De positie van bewonersorganisaties. 

Uit de casussen komt een interessant verschil naar voren in de worteling en positiebepa-
ling van bewonersorganisaties. Sommigen hebben duidelijk hun wortels in de lokale 
gemeenschap en opereren vanuit dat perspectief, zoals wellicht in Witteveen, Keppel en 
Nieuw-Buinen. Anderen positioneren zichzelf tussen gemeente en bewoners of kiezen 
zelfs voor opereren vanuit het gemeenteperspectief. Schoondijke en Grevenbicht-Obbicht 
kunnen hier voorbeelden van zijn. Van deze insteek verwachten wij niet veel goeds voor 
actief burgerschap, omdat de inhoud van de agenda dan meestal niet wordt bepaald door 
zorgen van bewoners over het hier en nu. 
Dorpsorganisaties zijn van het dorp; het dorp bepaalt zelf hoe men zich organiseert en 
waar men zich mee bezighoudt. Een gemeente kan stimuleren dat een dorpsorganisatie 
ontstaat, niet de dorpsagenda bepalen. Als de verstandhouding tussen dorpsorganisatie 
en gemeente goed is, zoals in Witteveen en nu ook in Nieuw-Buinen het geval lijkt te zijn, 
kunnen er mooie dingen ontstaan waar beide partijen voordeel van hebben. Daar waar 
de verhoudingen weerbarstiger zijn, gaan veel energie en tijd verloren. Gemeenten 
kunnen investeren in het verbeteren van de verhouding door het bewonersperspectief  
in ogenschouw te nemen, uiteraard afgewogen tegen het algemeen belang. 

Tot slot
De juiste verhouding tussen gemeente, maatschappelijke organisaties en bewoners 
wordt lokaal bepaald. Wij denken dat gemeenten er verstandig aan doen om actieve 
burgergroepen niet te veel naar zich toe te trekken en in te kapselen in de gemeentelijke 
ordening en aanpak. Het is nodig om contactambtenaren en professionals handelings-
ruimte te geven in de uitvoering van hun werk, zodat zij kunnen aansluiten op de 
specifieke situatie en benodigdheden van de bewonersgroep. 
Vlak bij elkaar gelegen dorpen in dezelfde gemeente vragen soms om heel verschillende 
benaderingen. SCP-onderzoeker Lotte Vermeij schreef in het tijdschrift Rooilijn over de 
verschillen tussen dorpen: ‘Juist als de overheid meer overlaat aan burgerinitiatief kan  
dat als resultaat hebben dat welvarende burgers hun mooie en veilige dorpen verder 
verfraaien en beschermen tegen ongewenste ontwikkelingen terwijl de minder aantrek-
kelijke woongebieden zijn overgeleverd aan de omstandigheden en in een negatieve 
spiraal terecht kunnen komen.’4

Waar de voorwaarden voor actief burgerschap minder sterk aanwezig zijn, moeten 
partijen als gemeenten en maatschappelijke organisaties burgerschap stimuleren.  

4 Vermeij, Lotte, ‘Nieuwe verscheidenheid, nieuwe ongelijkheid’ (Rooilijn, jg. 46 nr. 2. 2013). pp. 90 - 95
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En wel door ze te vragen naar hun belangen in het hier en nu. En hen vervolgens te 
ondersteunen, zo nodig met inzet van professionals. Die inzet dient afgestemd te zijn op 
de (groeiende) zelfredzaamheid van de gemeenschap. Dat betekent voor gemeenten dat 
ze kunnen variëren en doseren met hun inzet, afhankelijk van wat plaatselijk nodig is. 
In achterstandssituaties is meer inzet van middelen door gemeenten en maatschappelijke 
organisaties nodig dan in andere situaties. Opbouwwerk is in achterstandssituaties een 
belangrijke, vaak noodzakelijke functie.

De Dorpsmonitor
Het Sociaal en Cultureel Planbureau stelt in De Dorpenmonitor van mei 2013 dat 
misschien te veel wordt verwacht van bewoners in kleine dorpen. Vooral in krimpge-
bieden dreigen te veel ‘nieuwe verantwoordelijkheden’ op hen af te komen. Daar is de 
noodzakelijke herstructurering van het voorzieningenaanbod nog ingrijpender dan in 
dorpen elders. ‘De drie bestuurslagen samen veronderstellen dat het eigen initiatief 
van bewoners bedreigde voorzieningen kan doen voortbestaan en dat gezamenlijke 
inzet van de dorpsbewoners leidt tot sociale cohesie en daarmee tot een hoge 
waardering van de eigen leefomgeving.’ Hoewel veel dorpsbewoners wel wat over 
hebben voor hun omgeving, tempert het SCP deze verwachtingen. ‘Ten eerste hebben 
veel bewoners het druk. Het is de vraag hoeveel tijd ze vrij kunnen en willen maken 
voor hun nieuwe verantwoordelijkheden. Ten tweede zijn het de buurten en dorpen 
die over veel sociaal kapitaal beschikken waar bewoners actiever zijn. Waar sociale 
achterstanden geconcentreerd zijn, is de behoefte aan oplossingen en verbeteringen 
vaak groot, maar zijn bewoners juist het minst bezig om de leefbaarheid van hun dorp 
te verbeteren. Ten derde speelt op de langere termijn mee dat de huidige generatie 
senioren – die een groot deel van het werk verzet – opgevolgd zal worden door 
generaties met minder animo voor vrijwilligerswerk. Ten vierde is de vraag terecht of 
burgers in staat zijn verregaande verantwoordelijkheden als deze op zich te nemen. 
Dat er positieve voorbeelden bestaan, wil niet zeggen dat ze overál kunnen ontstaan. 
Zo zal bijvoorbeeld, ondanks pogingen van gemeenten om de verantwoordelijkheid 
voor buurthuizen over te dragen op burgers een groot deel ervan verdwijnen.’
Daarnaast spreekt het SCP de zorg uit dat het met decentralisaties beoogde maatwerk 
niet goed uitpakt voor zwakkere dorpen in krimpregio’s. In de praktijk blijkt soms dat 
het meeste geld gaat naar gebieden die het ‘t minst nodig hebben, ‘waarmee maat-
werk dus de bestaande ongelijkheden tussen gebieden’ vergroot.
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Minder mensen, meer initiatief
Bevolkingsdaling en burgerschap 
Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling

In dorpen die te maken hebben met demografische transitie is actief burgerschap de 
sleutel tot leefbaarheid. Gemeenten en hun professionele bondgenoten kunnen en willen 
minder regelen. Bewoners zelf moeten actief worden om hun gemeenschap vitaal te 
houden. 
Deze publicatie van de werkgroep Leefbaarheid en Voorzieningen van het Nationaal 
Netwerk Bevolkingsdaling beschrijft vijf dorpen in hun zoektocht naar nieuwe 
verhoudingen tussen bewoners, gemeente en professionals. Daarnaast wordt gepoogd 
om (aan de hand van deze casussen, een in 2012 georganiseerde workshop en een 
studiemiddag, plus enkele relevante onderzoeken) te beschrijven onder welke condities 
actief burgerschap tot stand komt.
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