
Bouwen aan krachtige gemeenschappen

Kennisuitwisseling

Het verbinden van bewoners staat centraal bij VKKL. Leden leren van elkaar en 
inspireren elkaar. Zo hoeft niet elk initiatief het wiel zelf uit te vinden. Informatie 
voor en door bewonersinitiatieven is te vinden op de VKKL website en de Kleine 
Kernen Krant. Daarnaast zijn er workshops en bijeenkomsten. Een voorbeeld is de 
Oppe Koffies, waarbij bewoners bij elkaar op de koffie komen om kennis en ervaring 
uit te wisselen over een bepaald thema. 

Ondersteuning

VKKL helpt bewonersinitiatieven en –organisaties die een steuntje in de rug kunnen 
gebruiken bij hun vraag. VKKL gaat uit van de eigen kracht en het eigenaarschap van 
de gemeenschap: wat willen bewoners en wat kunnen ze zelf doen? De leden van 
VKKL helpen elkaar. Waar nodig kunnen de vrijwillige en professionele adviseurs en 
het bestuur van VKKL ondersteuning bieden. Het kan gaan om een korte vraag maar 
ook om procesbegeleiding, bijvoorbeeld bij een accommodatie- of dorpsplan.  

Belangenbehartiging

VKKL komt als netwerk van actieve Limburgers op voor de belangen van 
bewonersinitiatieven en –organisaties in onze provincie. We zetten samen het 
bewonersperspectief op de kaart bij overheden en maatschappelijke partners. Via 
onze samenwerking met de Landelijke Vereniging Kleine Kernen, LSA Bewoners en 
Nederland Zorgt voor Elkaar hebben we ook een stem in Den Haag. 



Inwoners van dorpen en wijken stellen 
zich vaak de vraag: wat hebben wij nodig 
om onze gemeenschap leefbaar te houden 
in de toekomst? VKKL leden vertalen de 
dromen, ambities en ideeën van bewoners 
op verschillende manieren naar een 
leefbaarheidsagenda. Bijvoorbeeld via 
een ambitieboek, een bewonerswedstrijd 
of een dorps- of wijkontwikkelingsplan. 
Inspiratie volop. VKKL kan, 
waar nodig, een dorp of 
wijk begeleiden bij deze 
zoektocht. 

ONZE GEMEENSCHAP IN DE TOEKOMST

Het gemeenschapshuis is belangrijk voor de 
leefbaarheid en vervult ook nieuwe functies, 
zoals voor zorg en welzijn. Tegelijkertijd staan 
gemeenschapshuizen en maatschappelijk 
vastgoed onder druk door ontgroening en 
vergrijzing. Wat voor gemeenschapshuis 
willen we hebben? Hoe gaan we om met 
ander maatschappelijk vastgoed dat leeg 
komt te staan zoals kerken en scholen? Het 
VKKL netwerk helpt bij vragen over beheer 
en exploitatie van gemeenschapshuizen. 
Ook begeleidt VKKL gemeenschappen 
om het gesprek aan te gaan 
over de toekomst van hun 
accommodaties. 

GEMEENSCHAPSACCOMMODATIES

Steeds meer huishoudens, dorpen, 
gemeenschapshuizen denken na over 
het verduurzamen van gebouwen en het 
opwekken van groene energie. Zo ontstaan 
er lokaal coöperaties die energie opwekken 
en werken aan energiebesparing. Maar 
hoe vind je aansluiting en draagvlak bij de 
bewoners in de directe omgeving? Hoe kan 
iedereen meeprofiteren, ook bewoners met 
een kleine portemonnee? 
VKKL kan een rol spelen 
als verbinder tussen 
deze initiatieven en 
omwonenden. 

ENERGIE EN DUURZAAMHEID

Hoe krijgen we ons initiatief van de grond? 
Welke organisatievorm past daar het beste 
bij? Hoe vinden we geld en mensen om 
door te gaan met onze activiteiten? VKKL 
helpt je nadenken over deze vragen. Zo 
zijn er dorpsfondsen, dorpscoöperaties 
en omniverenigingen als mogelijke 
voorbeelden. Om na te denken over de rol 
die je als bewonersoverleg speelt is het 
Kleine Kernen spel 
beschikbaar. 

ORGANISEREN EN FINANCIEREN

Hoe krijgen we ook snel internet in het 
buitengebied? Wat kunnen we zelf doen 
nu er geen bus meer rijdt? Hoe komen 
mensen die slecht ter been zijn naar de 
dorpshuiskamer? Zo ontstaan in steeds 
meer dorpen en wijken vervoersdiensten 
gereden door vrijwilligers. Sinds de start 
van de Wensbus begeleiden we diverse 
vervoersprojecten in de provincie. Deze 
initiatieven zijn een bron van informatie en 
inspiratie. VKKL lobbyt 
ook samen met bewoners 
voor snel internet in heel 
Limburg.

VERVOER EN BEREIKBAARHEID

Mensen blijven langer thuis wonen. 
Tegelijkertijd verdwijnen zorgvoorzieningen 
uit het dorp. Initiatieven springen in 
het gat voor bewoners met zorgvragen. 
Bijvoorbeeld een dorpsondersteuner, een 
eetpunt of dorpshuiskamer. Wil je een 
zorginitiatief starten, maar weet je niet hoe 
je moet beginnen? Heb je als zorginitiatief 
dringende vragen, bijvoorbeeld over 
de grenzen van 
vrijwilligersinzet? VKKL 
koppelt de kennis en 
kunde van initiatieven.

ZORGEN VOOR ELKAAR

Een gemeenschap is op zijn sterkst 
als iedereen mee kan doen; jong, oud, 
anderstalig, lichamelijk of geestelijk 
beperkt, iedereen telt mee! Maar hoe betrek 
je bewoners die niet makkelijk aansluiten? 
Leden van VKKL hebben ervaring met het 
laten meedoen van iedereen. Bijvoorbeeld 
met hulp van een WMO scan of door het 
organiseren van een kinderdorpspanel. 

IEDEREEN DOET MEE

Bewonersinitiatieven en de gemeente zijn 
meer en meer partners van elkaar. Daarbij 
wil de bewoner “gewoon” een mooi project 
realiseren, terwijl de ambtenaar moeilijke 
vragen stelt over bijvoorbeeld veiligheid, 
duurzaamheid en bestemmingsplan. Hoe 
leren bewoners en overheden elkaars 
taal begrijpen? Hoe kun je daadwerkelijk 
als partners aan de slag? VKKL kan 
ondersteunen bij de 
zoektocht naar een goede 
samenwerking. 

SAMENWERKEN MET JE GEMEENTE

Netwerk VKKL

VKKL is met meer dan 300 leden hét netwerk van bewonersorganisaties 
en -initiatieven in Limburg. Van dorpsraden tot vervoersprojecten en van 
zorginitiatieven tot gemeenschapshuizen. VKKL helpt actieve Limburgers die hun 
wijk of dorp willen verbeteren. Begin 2019 heeft VKKL de krachten gebundeld 
met Spirato, Steunpunt voor gemeenschapsaccommodaties Limburg, omdat 
gemeenschapshuizen onlosmakelijk zijn verbonden met de gemeenschap. 

De bewoners van het VKKL netwerk houden zich bezig met allerlei vraagstukken 
die van belang zijn voor hun dorp of wijk. Lees hieronder meer over acht actuele 
thema’s met vaak voorkomende vragen. 

Thema’s


