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Fijne feestdagen en de allerbeste wensen voor 2020!

Terugblik plattelandsparlement 23 november 2019 te Venhorst

 

 

  

 

 

 

Subscribe Past Issues

https://mailchi.mp/eb3fc0f4fdc8/nieuwsbrief-vereniging-kleine-kernen-noord-brabant-december-12051837?e=61e2f7a679
http://eepurl.com/gnH3qf
https://us20.campaign-archive.com/home/?u=482c191bae528b78aad191ef5&id=55d2a8902c


 Onder deze link kunt u nog een
uitgebreid verslag   lezen van deze dag
met foto's.
 Onderstaand een verslag van Bert van 
 Kesteren, bestuurslid van de Landelijke
Vereniging   Kleine Kernen en

vicevoorzitter van de Noord-   Brabantse Vereniging Kleine Kernen.
Dit was het programma van deze dag.

"Ik kan terugkijken op het zeer geslaagd Plattelands Parlement. Het Plattelands
Parlement is dé plek waar actieve bewoners in contact komen met anderen,
ideeën opdoen en zich laten inspireren door nieuwe werkwijzen. Dit jaar waren
er 170 mensen uit heel het land afgereisd naar Venhorst, gemeente Boekel
(NB).

In het welkomstwoord van burgemeester Pierre Bos, burgemeester van
Boekel, ging de burgemeester in op de veranderende rollen: "Het wenkende
perspectief voor de rijksoverheid, provinciale en vele lokale overheden is
partner te zijn in elk bewonersinitiatief. Anders gezegd: de overheid is aan zet
om te participeren in bewonersinitiatieven. De logische volgorde van denken en
handelen bij besturen is: het begint bij de inwoners, vervolgens komt de lokale
overheid in beeld, daarna volgen provincie, rijk en Europa. De kaders
waarbinnen we werken zijn de rechtstaat en de grondwet. Mijn verzoek aan
alle bestuurders is nadrukkelijk de inwoners centraal te stellen. Bij alles wat je
doet, vraag je je af wat heeft/hebben de inwoner(s) eraan."

Een thema, waar ik als bestuurslid in mijn presentaties naar dorpsraden en
politiek steeds weer aandacht voor vraag. Jammer dat het nog voor een aantal
bestuurders, maar ook voor de politiek en ambtenaren dit thema nog steeds
onvoldoende beklijft." Foto's van deze dag vindt u hier.

Lees nog meer over de thema’s in het digitale Kleine Kernen Magazine.
Lees hier een uitgebreid (foto-)verslag wat de LVKK heeft gemaakt van deze
dag.

Inventarisatie dorpenvisies
In het kader van de komende Omgevingswet en het project Vrijkomende
Kerkgebouwen wil de VKKNB graag inventariseren welke dorpsraden bezig
zijn met het opstellen van een dorpenvisie. Het kan ook zijn dat de dorpenvisie
al opgesteld is. Wilt u dit met ons delen? Dat zou fijn zijn! Dat kan via
info@vkknoordbrabant.nl

Inventarisatie interactieve dorpswebsites
Een van onze leden heeft een vraag met betrekking tot het implementeren van
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een interactieve website voor hun kern. Een digitale, centrale
ontmoetingsplaats, zoals een dorpsplein, voor alle inwoners en iedereen die er
kort of langer verblijft. Belangrijk onderdeel hierbij is het inzetten van digitaal
sociale netwerken ter ondersteuning van de sociale samenhang binnen de
dorpskernen en het onderlinge contact bevorderen en ook fysiek levendig
houden. Koppelen met bestaande systemen is ook belangrijk. 
Welke dorpsraden hebben hier ervaring mee? Wie wil hier ook over sparren?
Wij brengen jullie graag met elkaar in contact. Laat een bericht achter via
info@vkknoordbrabant.nl.  

Gezocht: initiatieven met impact op de jeugd en juryleden die daar oog
voor hebben
Als organisator van de K2Challenge 2020 is Zet op zoek naar verrassende
initiatieven met impact op de jeugd én naar juryleden voor de JURY VAN 50. Je
kunt dus zelf mee bepalen welke initiatieven een bijdrage waard zijn van €
5.000 tot € 25.000. In totaal wordt er € 50.000 verdeeld. We nodigen met
nadruk ook kleinere initiatieven uit om zich aan te melden. Lees meer.

Brabants Informatiepunt Vrijkomende Kerkgebouwen (BIVK)
Vanaf 2020 gaat VKKNB het centraal informatiepunt beheren voor het platform
Vrijkomende Kerkgebouwen. 
Hebt u vragen over herbestemming van kerkgebouwen? Wilt u een kerkenvisie
opstellen? Wilt u hierover sparren? Loopt u tegen vragen aan? Neem dan
contact op met info@vkknoordbrabant.nl. U ontvangt dan binnen 2 dagen een
reactie.

Themanummer woningbouw Kleine Kernen
Magazine
De oproep voor het  themanummer over de
Woningbouw in de kleine kernen heeft al voor de
nodige reacties en suggesties gezorgd. Het blijkt
en is immers een probleem dat in veel dorpen
speelt.
Heeft u nog een goede tip of suggestie met betrekking tot dit onderwerp
waarover u een artikel zou willen laten schrijven? Laat het ons weten. We
horen graag van jullie!
Het speciale woningbouwnummer wordt ook nu weer zowel op papier als
digitaal  massaal verspreid door de provincie (bibliotheken, dorpsraden,
provincie,  gemeenten, politieke partijen etc.). Tevens via social media en
middels een persbericht naar alle huis-aan-huis bladen in Brabant.
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Enquête woningbouw bij dorpsraden
In januari ontvangen de leden van de VKKNB een
enquête met betrekking tot de woningbouw. Het is
de bedoeling dat een dorpsraad deze 1x invult. 

In 2019 heeft de Rijksoverheid vastgesteld dat de
woningmarkt uitermate krap is. Daarom zetten zij in de periode 2019-2024 in
op bebouwd stedelijk gebied. Maar wij willen niet dat de kleine kernen
achterblijven. Hierdoor is het noodzaak om vast te stellen wat de
woningbouwbehoefte is in de kleine kernen.

De enquête is opgesteld in samenwerking met het Kleine Kernen
Magazine. Het doel van de enquête  is dan ook om de behoefte naar
woningbouw in kleine kernen in kaart te brengen. Dit gebeurt oa door te vragen
of er behoefte is aan woningbouw en waar die behoefte dan ligt. Daarnaast
wordt gevraagd welke visie het dorp zelf heeft en wat de visie van de
gemeente is op woningbouw. Het is dus belangrijk dat de dorpsraad weet
welke behoeften er zijn in hun kleine kern. Hiermee hopen we de data te
kunnen bundelen en te delen. Zo kunnen de juiste instanties ook gewezen
worden op de behoefte naar woningbouw in de kleine kernen en niet alleen in
bebouwd stedelijk gebied. 

Welkom nieuw lid                                                       
Wij heten dorpsraad Westerhoven van harte welkom als nieuw lid van VKKNB.

ALV 29 oktober 2019                                                       
Op 29 oktober vond de ALV van de VKKNB plaats in Oisterwijk. U treft
hierbij het voorlopig vastgestelde verslag van deze vergadering aan. 
U bent van harte uitgenodigd voor de ALV die in 2020 gehouden wordt op 31
maart. Aanmelden kan alvast via deze link. Locatie midden-Brabant. We
kunnen u wel al mededelen dat Wim Daniëls op deze avond onze speciale gast
zal zijn.

Het bestuur van VKKNB wenst u fijne feestdagen en een geweldig 2020!   
                                                   

Dit is de laatste nieuwsbrief van 2019.

Alvast fijne feestdagen en wij hopen u
te mogen begroeten tijdens onze
ALV op dinsdag 31 maart 2020.
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Artikelen op website en nieuwsbrief

Hebt u nieuws dat u graag met de
leden van VKKNB wilt delen?
Mail uw bericht dan naar:
info@vkknoordbrabant.nl
Vermeld daarbij of u het op de
website, Facebook en/of in de
nieuwsbrief wilt plaatsen.

Save the date
Op dinsdag 31 maart 2020 vindt de
ALV plaats van 19.30 - 21.30 uur.
Locatie: midden-Brabant.
Gastspreker is Wim Daniëls. 
Aanmelden kan via deze link.

Copyright © 2019,  Alle rechten voorbehouden.

Ons e-mailadres is: info@vkknoordbrabant.nl
Website: www.vkknoordbrabant.nl

Telefoon: 085 - 076 89 66
Facebook    Twitter

Wilt u iets wijzigen met betrekking tot uw lidmaatschap of ontvangst van de
nieuwsbrief?

U kunt hier uw voorkeur aangeven of uitschrijven voor de nieuwsbrief.
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