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Samen zelf doen 

Terugblik Kennisatelier Burgers in Actie, Floriade, 15 juni 2012 

Fotografie: Eugene van Hoof, FotoID 

 
In de inspirerende en bloeiende omgeving van de Floriade in Venlo kwamen vele 
gemeentebestuurders en –ambtenaren op vrijdag 15 juni jl. samen voor het Kennisatelier ‘Burgers 
in actie’. De aanpak zelfsturing van de gemeente Peel en Maas en de initiatieven van actieve 
inwoners uit de regio stonden centraal. De bijeenkomst werd georganiseerd door het 
Actieprogramma Lokaal Bestuur (In actie met burgers!) en de gemeente Peel en Maas.   

 

Zelfsturing 
Na het welkom door burgemeester Wilma 
Delissen-van Tongerlo vertelde wethouder Raf 
Janssen over zelfsturing in de gemeente Peel en 
Maas. De kern van zelfsturing is: samen zelf doen. 
Inwoners nemen zelf de verantwoordelijkheid 
voor de leefbaarheid in hun dorp of wijk. De 
gemeente is een gelijke partner van inwoners en 
bedrijven.  

 

Veel initiatieven worden inmiddels op deze wijze opgepakt.  

 

Raf Janssen: ‘Zelfsturing moet iets  zijn van de mensen zélf: soms is 
het nodig om als overheid te faciliteren en te ondersteunen maar 
vaak is dat ook helemaal niet nodig. En dan moet je je er als 
overheid er ook niet mee bemoeien’. 

 

 

Venus en Mars 
Politicoloog Marcel Boogers (Universiteit Tilburg) 
reflecteerde vervolgens op de ontwikkeling van 
burgerinitiatieven. Het primaat ligt niet bij de politiek, 
maar bij de samenleving. Dit vraagt een nieuwe rol 
voor overheden. Waarbij we moeten realiseren dat er  
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een verschil is tussen de  bestuurlijke/ambtelijke logica, én de logica en leefwereld van inwoners. 
‘Inwoners komen van Venus, bestuurders van Mars.’ Daarom ziet Boogers een belangrijke  rol 
weggelegd voor raadsleden: zij staan met één been in de bestuurlijke wereld en met één been in de 
leefwereld van inwoners. Zij kunnen koppelen en bemiddelen.  

 

 

 

 

 

Projectencarroussel 
Tijdens de projectencarrousel kwamen vijf initiatieven uit Noord-Limburg aan bod:  

 Dorpsoverleggen en de dorpsontwikkelingvisie: proces en resultaten 
 Multifunctioneel gemeenschapshuis in Melderslo: 'De Zwingel' 
 KiC, Kleur in Castenray: de jeugd aan zet 
 Dagopvang Lomm: over de totstandkoming van de Stichting Zorg om Naasten 
 Uitkijktoren Afferden: gerealiseerd door dorpsbewoners en ondersteund door de gemeente en 

staatsbosbeheer 
 

Zie de bijlage en de presentaties voor meer informatie over de projecten. 

 

Publicatie: Zelfsturing als voertuig voor gemeenschapsontwikkeling 

Tot slot overhandigden Jan Custers en Geert Schmitz (Peel en Maas)  de publicatie ‘Zelfsturing als 
voertuig voor gemeenschapsontwikkeling. Ervaringen van de Proeftuin Zelfsturing’ aan de 
initiatiefnemers van de projecten.  
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Marcel Boogers sloot de bijeenkomst af: ‘Een burgerinitiatief hoeft niet jarenlang in stand te blijven. 
Burgers bepalen zelf hoe lang ze doorgaan. Het is niet erg om een eendagsvlieg te zijn : als je maar 
wat zaken in beweging hebt gebracht’.  
 

Themabijeenkomst in voorbereiding (begin 2013) 
Vanwege de grote belangstelling voor deze bijeenkomst en in het bijzonder de projecten, wordt een 
nieuwe themabijeenkomst voor begin 2013 voorbereid. Meer informatie volgt. 

 

Presentaties 

 Wethouder Raf Janssen (Peel en Maas), Zelfsturende gemeenschappen: visie en praktijk 

 Marcel Boogers (Universiteit Tilburg), De rol van de raad bij burgerinitiatieven 

 Kleur in Castenray (KiC) 

 Multifunctioneel centrum Melderslo 

 Uitkijktoren Afferden  

 

Meer informatie 

 De publicatie ‘Zelfsturing als voertuig voor gemeenschapsontwikkeling. Ervaringen van de 
Proeftuin Zelfsturing’ is op te vragen via www.eburon.nl.   

 Meer informatie over de proeftuin  Zelfsturing: www.proeftuinzelfsturing.nl  

 www.actieprogramma.nl 

 www.vng.nl/burgerparticipatie  

 

 

  

http://www.actieprogrammalokaalbestuur.nl/sites/www.actieprogrammalokaalbestuur.nl/files/bestanden/documenten/TERUGBLIKKEN/tb_kennisatelier_rafjanssen_150612.pdf
http://www.actieprogrammalokaalbestuur.nl/sites/www.actieprogrammalokaalbestuur.nl/files/bestanden/documenten/TERUGBLIKKEN/tb_kennisatelier_marcel_boogers_150612.pdf
http://www.actieprogrammalokaalbestuur.nl/sites/www.actieprogrammalokaalbestuur.nl/files/bestanden/documenten/TERUGBLIKKEN/tb_kennisatelier_castenray_150612.pdf
http://www.actieprogrammalokaalbestuur.nl/sites/www.actieprogrammalokaalbestuur.nl/files/bestanden/documenten/TERUGBLIKKEN/tb_kennisatelier_melderslo_150612.pdf
http://www.actieprogrammalokaalbestuur.nl/sites/www.actieprogrammalokaalbestuur.nl/files/bestanden/documenten/TERUGBLIKKEN/tb_kennisatelier_afferden_150612.pdf
http://www.eburon.nl/
http://www.proeftuinzelfsturing.nl/
http://www.actieprogramma.nl/
http://www.vng.nl/burgerparticipatie
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BIJLAGE 

Projectencarrousel: Verhalen uit de praktijk 

 

Project 1: Dorpsoverleggen en de dorpsontwikkelings-visie: 

proces en resultaten 

 

 De vroegere dorpsraden gaven vooral wensen van 

 bewoners door aan de gemeente en vice versa, ze 

 hadden een regelende  functie. De dorpsoverleggen 

 van nu hebben veel meer een rol om mensen in de 

 dorpen zelf aan te sporen om dingen te ondernemen.  

 

 

 Tijdens deze workshop kwamen de volgende 

 onderwerpen aan bod: 

 -  Metamorfose van Dorpsraad naar Dorpsoverleg 

 -  Dorpsontwikkelingsvisie 

 -  De rol van Overheid en Dorpsoverleg 

 

Door:  Joost Stemkens en Piet Delissen 
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Impressie projectencarrousel:  

Essentieel is het dat vrijwilligers binnenboord worden gehouden en dat er rekening mee gehouden 

wordt met het feit dat dorpsoverleggen door vrijwilligers in stand worden gehouden.  

DOP: Dorpsontwikkelingsplan 

 Waar staan we?  

 Wat willen we? 

 Waar willen we naar toe? 

De rol van het DOP is de  communicatieve en verbindende rol met de vele vrijwilligers Voor 2004 was 

er sprake van een dorpsraad, die gelijktijdig met de gemeenteraadsverkiezing verkozen. Dit werd als 

een niet –werkbare vorm ervaren, spagaat tussen gemeente en burgers.  Na 2004 is er gekozen voor 

de vorm van een Dorpsoverleg met een stichtingsvorm, in plaats van een dorpsraad.  Deze is  primair 

gericht op het communiceren van en met het dorp.  

Meijel 

Dorpsoverleg Meijel heeft gekozen voor het doen van een leefbaarheidsonderzoek. Naar aanleiding 

daarvan is een toekomstbeeld gemaakt met een onderverdeling in 8 projecten met vrijwillige 

‘kartrekkers’ / projectleiders  die op zoek zijn gegaan naar stakeholders. Doordat er op een 

gelijkwaardige manier gecommuniceerd wordt over de ontwikkeling van de ideeën ontstaat er 

cohesie/chemie met ambtenaren. Er zijn gesprekken op basis van gelijkwaardigheid waardoor 

vertrouwen groeit.  Tevens is er een jaarlijks overleg met de raad en met het college.  

Succesfactoren: 

 Splitsing van de projecten: kans op realisatie vergroot 

 Meedenken/betrokkenheid door de bevolking 
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Project 2: Multifunctioneel gemeenschapshuis Melderslo 

‘De zwingel’: ‘No guts, nog glory’ 

 

 De realisatie van het Multifunctioneel 

 Centrum “de Zwingel” in en door de 

 dorpsgemeenschap Melderso. 

 Onder het motto “van nood een deugd 

 maken” heeft de Melderslose gemeenschap 

 in eigen beheer een multifunctionele 

 accommodatie gerealiseerd, startend met het 

nemen van het initiatief tot en met de bouwrealisatie en het in exploitatie 

nemen.   

Door de regie volkomen als “burgers in actie” zelf in handen te nemen en te 

houden, is er binnen een korte tijd (3 jaar van initiatief tot oplevering)  en 

binnen budget (ca. 3 miljoen euro) een prachtige gemeenschapsvoorziening 

gerealiseerd. Dit dorpsinitiatief is ondersteund door de Gemeente en Provincie 

voor fondswerving en vergunning, maar zij hebben geen grote inhoudelijke rol 

gehad betreffende opzet, inrichting, locatiekeuze en exploitatieopzet.  

 

Het MFC biedt onderdak aan tal van dorpsactiviteiten zoals een cultuurzaal, 

sportzaal, “soos”, peuterspeelzaal, dagopvang accommodatie voor ouderen en 

diverse andere ruimten waaronder een professionele keuken.  

Het gebouw is nu drie jaar open, goed bezet en qua exploitatie succesvol. De 

aanwezigheid van het MFC heeft in Melderslo tevens geleid tot andere 

initiatieven binnen de dorpsgemeenschap zoals professionele dagopvang voor 

ouderen, buitenschoolse kinderopvang en concerten. 

Door:  Pierre Gubbels en Chrit Verlinden 
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Project 3: Kic, kleur in Castenray: de jeugd aan zet 

 

 

 Na meerdere succesvolle projecten, zoals het 

 pimpen van een fietstunnel en een Jeugd 

 Ontmoetings Plek, is het vooroordeel 

 'eendagsvlieg' van tafel en wordt KiC binnen 

 regionale dorpsraden als voorbeeld genoemd 

 voor jeugd-initiatieven. 

 

Het bestuur van Kleur in Castenray (KiC) bestaat uit  6 personen, waarvan 4  

jongeren en 2 volwassenen. Deze indeling van bestuur geeft al een kleine 

indicatie van zelfsturing onder jongeren, daarbij zijn rollen zoals voorzitter, 

penningmeester, woordvoerder, secretaris, pr en acquisitie e.d. verdeeld onder 

de jongeren, en dienen de volwassenen enkel als adviseur en beschermvrouwe. 

De jongeren nemen daarmee zelf de verantwoordelijkheid op zich, maar de 

volwassenen zijn nodig om meer voet aan de grond te krijgen bij instanties.  

Verder heeft KIC nog een groep van ongeveer 20 jongeren uit eigen dorp. 

Deelname aan projecten van KIC is geheel vrijblijvend. Deze jongeren krijgen te 

horen wat de plannen zijn, maar kunnen ook zelf met ideeën komen. 

 

Voor meer informatie zie:  http://castenray.dorpenvenray.nl/kleurincastenray  

Door:  Delène Steegs en Stan Vullings 

 

 

Impressie projectencarrousel:  

 

Castenray is een klein dorp. Ongeveer 70 jongeren wonen er in het dorp. In 2008 is het initiatief bij 

een aantal jongeren ontstaan om een fietstunnel in het dorp op te vrolijken. Dit project heeft 

uiteindelijk geleidt tot KiC (Kleur in Castenray). Het afzonderlijke project omtrent de Fietstunnel is 

gepresenteerd tijdens het Caretakers-event (worden allerlei jeugd initiatieven) gepresenteerd in 

http://castenray.dorpenvenray.nl/kleurincastenray


 

8 

 

Aberdeen. Dit jaar gaat KiC naar het Caretakers-event in Maastricht (hier wordt KiC als jeugdinitiatief 

gepresenteerd en niet een afzonderlijk project).  

 

Motto: door de jeugd, voor de jeugd 

 

De jongeren geven aan dat het belangrijk is om omwonenden te betrekken bij projecten die ze willen 

aanpakken. De jongeren lopen tegen de volgende zaken aan:  

 bureaucratie;  

 de jongeren vinden het lastig om sponsoren te benaderen;  

 de jongeren hebben het gevoel dat zij zich continu moeten bewijzen (intern: naar zichzelf toe 

als bestuur & extern: naar de omgeving).  

 De jongeren hebben het gevoel dat zij minder snel serieus worden genomen; hebben het 

gevoel dat mensen denken dat ze eendagsvlieg zijn;  

 ze moeten zich bewijzen als betrouwbare partner;  

 ze moeten trachten motivatie onder bestuur en jongeren te behouden.  

De jongeren geven aan behoefte  te hebben aan hulp bij alle bureaucratie die komt kijken bij de 

uitvoer van hun mooie ideeën. Liefst in de vorm van een duidelijk informatiepunt of een 

contactpersoon bij de gemeente die hen de weg kan wijzen en kan helpen met formulieren en 

regeltjes. 

Ze vinden het leuk dat ze waardering hebben gekregen voor hun initiatieven: dit was ook leerzaam 

en heeft bijgedragen aan hun eigen ontwikkeling.  

  



 

9 

 

Project 4: Dagopvang Lomm: over de totstandkoming  

   van de Stichting Zorg om Naasten Lomm 

 

 

 De ZON is een dagvoorziening in Lomm, een 

 dorp met ca. 1000 inwoners. Eén dag in de 

 week, elke dinsdag, in het gemeenschapshuis 

 in Lomm van 10.00 tot 15.30 uur zijn we er 

 voor onze gasten. 

  

 De ZON Lomm is na een voorbereidings-

 periode van ongeveer 9 maanden in 

november 2010 gestart met de dagvoorziening.  

 

De dagvoorziening wordt compleet gerund door 15 enthousiaste vrijwilligers 

met ondersteuning van de gemeente, De Zorggroep en Synthese. De 

dagvoorziening ZON Lomm is een pilotproject van de gemeente Venlo in het 

kader Huis van de Wijk. 

 

12 Daggasten worden om toerbeurt verzorgd door onze vrijwilligers. 

Gemiddeld zijn er per ZON-dag 6 vrijwilligers aanwezig. 4 Activiteiten-

begeleiders verzorgen het dagprogramma en 2 koks verzorgen een complete 

warme maaltijd.  

 

Onze gasten zijn mensen uit Lomm die door o.a. een lichamelijke, geestelijke of 

chronische beperking niet meer in staat zijn deel te nemen aan het reguliere 

aanbod van voorzieningen en verenigingen in Lomm. 

 

Door:  Truus Lensen en Hay van Dijk 
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Impressie projectencarrousel:  

De dagvoorziening wordt compleet gerund door 15 enthousiaste vrijwilligers met ondersteuning van 

de gemeente, De Zorggroep en Synthese. De dagvoorziening ZON Lomm is een pilotproject van de 

gemeente Venlo in het kader Huis van de Wijk. 12 Daggasten worden om toerbeurt verzorgd door 

onze vrijwilligers. Gemiddeld zijn er per ZON-dag 6 vrijwilligers aanwezig. 4 Activiteitenbegeleiders 

verzorgen het dagprogramma en 2 koks verzorgen een complete warme maaltijd.  

Het is van belang om direct te inventariseren of er vrijwilligers in het dorp zijn die zich in willen 

zetten voor het initiatief. De stichting runt de dagopvang volledig zelf met behulp van de vrijwilligers. 

Er is geen beheerder nodig, dat zorgt voor een flinke kostenbesparing. De grootste kostenpost is de 

huur van de ruimte. Met behulp van een subsidie van 10.000 à 12.500 euro per jaar kan de 

dagopvang gerund worden. De daggasten betalen een eigen bijdrage van 7,50 euro per dag. Het is 

aantrekkelijk voor gemeenten om een dergelijk initiatief te ondersteunen, want het is goedkoper dan 

een professioneel gerunde dagopvang (ongeveer 40.000 euro).  

Ook de Stichting Zorg om Naasten Lomm adviseert gemeenten enige vorm van betrokkenheid en 

steun bij burgerinitiatieven. De gemeente en de welzijnsorganisatie ondersteunen de stichting 

vraaggericht, zonder dat deze controlerend of sturend optreden.  
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Project  5: Uitkijktoren Afferden: gerealiseerd door  

dorpsbewoners en ondersteund door de 

gemeente en Staatsbosbeheer 

 

 In 2008 ontstond er bij het opstellen van een 
 Dorpsontwikkelingsplan Afferden ook het idee om op de plek 
 van de voormalige brandtoren een Uitkijktoren te realiseren.  
  
 De Dorpsraad van Afferden heeft hiervoor het initiatief 
 genomen en in 2011 stond er op de hoogste plek in de 
 Maasduinen van Afferden, met behulp van diverse 
 subsidiegevers, weer een Uitkijktoren.  
 
Vanaf de toren heeft men, als een panorama Mesdag, rondom een wijde blik 
op de schoonheid van de Maasduinen en verre omgeving.  
 
Op Hemelvaartsdag 2011 is deze futuristische toren officieel door de gemeente 
Bergen overgedragen aan Staatsbosbeheer, de huidige eigenaar. 
 

Voor meer informatie zie:  www.uitkijktorenafferden.nl. 
 
Door: Piet Laarakkers, Ton Wijers en Henk Hendriks 
 
 

Impressie projectencarrousel:  

Ook hier is sprake van een dOP ( Dorpsontwikkelingsplan): 

- Op initiatief van de dorpsraad 

- Nav een brainstormsessie onder professionele leiding  

- Jaarlijks bespreking met de gemeente 

- Convenant met de gemeente 

- Direct en toekomstgericht 

 

Dorpsraad: kaders vanuit de gemeente moeten helder zijn in relatie tot de speelruimte voor burgers 

 

 

http://www.uitkijktorenafferden.nl/

