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'Tr\d voor de 
vo gende stap' 

'Van mijn dorp naar ons Brabant' . Onder 

dot motto hielden we in het na jaar van 20 11 

vier reg ionale bi jeenkomslen om samen op 

zoek le goon naar anlwoorden voor de 

loekomsl. Wantleefbaarheid bli jft de komende 

jaren een actueel thema waar we ons als 

provincia, lokale bestuurders, organisalies, 

ondernemers, instellingen en inwoners mee 

bezig moelen houden. Brabant kri jgl mel krimp 

le maken en daarmee komi het voorzieningen

niveau in kleine kernen onder druk le sloan, 

lerwijl de behoefte eraan grool blij ft. 

No de afgelopen bestuursperiode, waarin 

we de lntegra le Dorpsontwikkelingsplannen 

in gang zellen, is het daarom l ijd voor een 

volgende slap. We moelen op zoek naar 

regionale oplossingen. En daarvoor moelen 

we de kracht en de energie van de Bra banders 

zelf gebruiken. We hebben bij de ldops gezien 

dot dot succesvol is en lot nieuwe samenwer

kingsverbanden leidt. Die lokale successen 

moelen we verta len naar regionaal niveau. 

In West-Brabant startle daarvoor al een pilot. 

W ij zien onszelf, de provincia, als de coach 

longs de zijli jn. Die aanmoedigl en er voor 

zorgt dot aile mensen d ie hier mee bezig zi jn 

kennis kunnen uitwisselen en begrip voor 

elkaar kri jgen en houden. 

Leefbaarheid is ook emotie, door zijn we ons 

van bewusl. Maar demografische ontwikke

lingen zorgen ervoor dot het niet langer 

mogeli jk is om per kern aile voorzieningen 

le realiseren. We moelen realislisch zi jn. 

En de handen ineen sloan. Doet u mee? 
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De school als middelpunt van allerhande 

culturele, sportieve en sociale activiteiten: ook 

an no 2012 is aan dot beeld niets veranderd. 

Ontgroening en teruglopende leerlingenaanta~ 

len bedreigen de positie van de school echter, 

schetst Veeke. "Dalende leerlingenaantallen 

hebben directe gevolgen voor de huisvesting, 

de inkomsten van de school, de medewerkers 

en de kwaliteit van het onderwi js. Geen goede 

zaak als we in bredere zin ki jken naar het 

voorz ieningenniveau in vooral kleinere kernen. 

Haal je een school uit een dorp, dan heeft dot 

d irecte gevolgen voor de leefbaarheid ." 

Gexamenlijk optrekken 

Dot besef daalde enige tijd geleden in, vertelt 

Veeke. "Eerst in Ruchpen, waar de lokale 

Ingrid v-ke 'Parfijen steken edtt hun nek uit' 

Professor G ielenstichting voor katholiek onder

wijs aan de bel trek bij gemeente en provincie. 

Wat komt er op Rucphen of? En: hoe kunnen 

we door gezamenli jk op inspelen, zodat we 

het onderwijsniveau op peil houden? 

Vervolgens stelde de provincie voor om ook 

de gemeenten Halderberge en Zundert bij het 

overleg te betrekken." Dot resulteerde uiteinde

li jk in de pilot 'Groeien in tijden van krimp' , 

vervolgt Veeke. " Doel is vooral om geed zicht 

te krijgen op de ambities en toekomstplannen 

van de gemeenten en schoolbesturen. Hoe 

kunnen we lokale plannen optimaal op elkaar 

afstemmen? Ook instanties als de kinder

opvang en de Centra voor Jeugd en Gezin 

worden daarbi j betrokken." 

Nek uitsteken 

Op dit moment bevindt het project zich nog in 

de analysefase, vertelt Veeke. " Daarna ontwik

kelen de gemeentes concrete maatregelen en 

plannen, wellicht ook gezamenlijk." Met deze 

pilot lopen de drie gemeenten absoluut voorop, 

benadrukt Veeke. "De partijen steken hiermee 

echt hun nek uit. Veel andere gemeenten onder

kennen nog niet dot het hier goat om een ge

zamenlijk probleem en komen pas in actie als 

de situatie nijpender wordt. Geed om te zien 

dot deze gemeenten nu al oog hebben voor 

de problematiek en dot ook de provincie het 

belong onderstreept. Onderwi js en leefbaar

heid zijn immers nauw met elkaar verweven." 
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Net Z..UW.. Nool"'lpuwe heeft 1101 
...,. 400 inwonen. Net opett houden 
van cl. l.asiachool Week_.. -ntal 
iaNn.....,. niet'-...- _..nile 
oplie. Dat w.s 'schrikkMI en slikken' 
,.... c&. ln"WOMn van het cloip. Ma
hoe ldiken ze.,. nu ....,._n'P w..ft 
het cl. ...,._arheicl .. ht clnutisch 
otn1aaa phaalcl of volt clat ei..,.Uik 
Wei mee1 En hoe zit het met cle ldncle· 
ren'P lalen •• van clo sluitin• of alln 
ze Juist .... ukkitlor 8eworclont Eon 
... prole met IIanne Goutbwaarcl 
(moeclor van -n zoon van noaon), 
Ellen Loupen (moecler van -n elf. 
Ioria• zoon) on lno van Dlib- van cle 
Yalol--mtt.r ,... clo clorpsraCnl). 

over de verschillende ondere kernen en Zieri~-

zee. Ze ziHen dus niet meer semen OJ:! school. 

voor mijn kind zou zijn. Moor ochterol heb i~ 

de sfeer en kwoliteit niet ten goede. • 

Moor kouze, botor onclorw.js 

ergens OP. een centrale plek een bosisschool 

was gekomen woor aile kinderen uit de om-

•• 
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s~len en hij kon zelf kiezen met wie. • 00~ 

Anclore oplossinaen -k•n 
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Joan Bnels: 'Het draait om het op peil houden van de leefbaarheid' 

Echte zorgen over krimp in de 
gemeente Laarbeek maakt hij zich 
niet: wethouder Joan Briels (Maat

schappelijke Ontwikkeling). " Het ziet 

er zelfs naar uit dat we tot 2030 te 
maken krijgen met een groei van 
minimaal 2 ,5 procent. loch houden 
we uiteraard rekening met allerlei 

mogelijke scenario's. Door flexibel 
te bouwen bijvoorbeeld." 

Briels w il maar zeggen: de praktijk is vaak 

weerbarsliger dan ci jfers en modellen ons 

kunnen vertellen. " Natuurlijk spelen demo

grafische onlwikkelingen, zools vergrijzing 

en onlgroening, een belangrijke rol. Tegeli jker-

li jd z ie je dot we ons in een economisch zeer 

dynamische regio bevinden: de onlwikkeling 

van Brainporl maakt van Zuidoost-Brabanl een 

aanlrekkeli jk veslig ingsgebied. Bovendien 

hebben we hier diverse opleidingen op het 

gebied van lechniek en design. In legenstelling 

lot regio's als Zuid-Limburg en Zeeuws-VIaan

deren hebben wij daardoor - zools het er nu 

ncar uilziel - voorlopig geen last van krimp. 

Verder invesleren we in bedrijven~terreinen, en 

ook die bedri jvigheid trekt weer men sen aan." 

Self fullfilling prophecy 
Echt aclief beleid gericht op krimp voerl de 

gemeenle Laarbeek dan ook nog niel, schetsl 

Briels. "Je moel ook oppassen dot het geen 

self fullfilling prophecy word!. Als je zelf blijft 

roepen dot voorzieningen op het spel sloan, 

mack je jezelf minder aanlrekkelijk als vesli

gingsgebied. Dan loop je het gevaar dot je in 

een vicieuze cirkelterechtkomt." Wat overigens 

niel betekenl dot de gemeenle geen rekening 

houdt mel de toekomsl, benadrukt de wel

houder. "Momenleel zijn we bezig mel de 

realisalie van diverse voorzieningencluslers, 

waaronder nieuwe basisscholen. Uiteraard 

betrekken we de leerlingprognoses daarbij: 

niemand w il immers bouwen voor leegsland. 

Omdat prognoses per definilie onzeker zi jn, 

bouwen we bovendien zoveel mogeli jk flexi

bel: scholen richten we zodanig in, dot we 

ze in de loekomsl eenvoudig kunnen inzellen 

als bi jvoorbeeld woonbestemming. Dot is ook 

verslandig mel het oog op de veranderende 

gezinssamenstelling: er komen steeds meer 

kleinere gezinnen en eenpersoonshuishoudens 

bij. " 

lnvesteren in leefbaarheid 

Uiteindelijk draa it het volgens Briels maar 

om een ding: het op peil houden van de 

leefbaarheid. "Ongeacht de krimp of groei 

waarmee we in de komende decennia le 

maken kri jgen. De IDOP's spelen daarin een 

cruciale rol. De afgelopen jaren hebben we 

in de diverse kernen al flinke slappen gezel 

op het gebied van leefbaarheid. lk denk dan 

bi jvoorbeeld aan de zorgboerderij en het 

openluchtthealer in Mariahoul. En in a ile 

kernen moderniseren we de dorpshuizen, 

zodat d ie klaar zijn voor de loekomsl. Die 

combinalie, van economische groei, flexibel 

bouwen en invesleren in leefbaarheid, zorgl 

ervoor dot we mel een gezond oog ncar de 

loekomsl kunnen bl ijven ki jken." 
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Mariiille Swinke ls: ' De toptechnologieregio rond 
Eindhoven moeten we benutten voor leelbaarhe id' 

Net als de rest van Brabant heeft ook de regio Zuidoost te maken met krimp, 

krapte op de arbeidsmarkt, s tijging van de zorgvragen en stijging van collectie
ve kosten. "Maar het is ook een toptechnologieregio", zegt Marielle Swinkels 
van het SRE. "Dat kunnen we benutten." Vanuit dat idee ontstond de Digitale 

Agenda van de SRE, waarin 21 gemeenten rond Eindhoven samenwerken. Het 
doel: het vitaal en toekomstbestendig maken van wijken en kernen. "Op eigen 

kracht van inwoners", vertelt Swinkels. "Maar met gebruik van ICT." 

Een van de goede voorbeelden op dot gebied 

is www.Onsplatform.tv. Dit is een iniliatief van 

bewonersorganisatie en cooperatie Ons Net 

Eindhoven. De website loot legio goede voor

beelden en ervaringen van w ijkbewoners zien. 

Op gebied van sociaal contact, ontmoeting in 

gemeenschapshuizen, samen fitnessen via 

beeldcontact, afspraken via het d igitaa l prik

bord, sms-alerts naar elkaar over de veiligheid 

op parkeerplaatsen en nog veel meer. Mensen 

worden zo niet aileen via glasvezelkabels aan 

elkaar verbonden, maar echt met elkaar en 

met verschillende d iensten. 

Bepalend voor het succes 

Ons Net Eindhoven ontwikkelde dit platform 

zelf, samen met bewoners uit verschillende 

w ijken in Eindhoven. Dot is bepalend voor 

het succes. lntussen zijn ook dorpen, zoals 

O irschot, aan de slag gegaan met het plat

form. Bewonersgroepen kunnen zelf communi

ties oprichten en deze vullen met lokale ge

gevens en acliviteiten. Het is dus steeds lokaal 

maatwerk. Bewonersorganisatie Ons Net Eind

hoven help! andere dorps- en wijkraden en 

verenig ingen hoe ze hier het beste mee om 

kunnen goon en hoe ze het platform zo goed 

mogel ijk kunnen inrichten voor hun eigen kern 

of buurt. Het platform is bovendien gratis voor 

bewoners. 

De regio kent veel van d it soort goede voor

beeldprojecten, die op grote school in de reg io 

uitgerold kunnen worden, zegt Swinkels. "Om 

dot te realiseren moeten we de kennis en er

varingen hierover beter koppelen, ook aan 

andere initiatieven, bijvoorbeeld op gebied 

van Slimme Zorg. Door ligt een rol voor de 

Digitale Agenda. Via de Digita le Agenda van 

SRE leren gemeenten en andere parti jen hoe 

zij dit zelf op gang kunnen brengen voor eigen 

inwoners." 

Ambassadeurs 

" De Digitale Agenda heeft zes speerpunten en 

het voorbeeld van O nsplatform.tv sluit door 

Nieuwsbrief 4 maar! 2012 

uitstekend bij aan", aldus Swinkels. Bewust

wording bi jvoorbeeld, komi van de grond 

dankzij ambossadeurs van Ons Net Eindhoven 

en gebruikers van het platform, die anderen 

Iaten zien dot digitale oplossingen de eigen 

kracht vergrolen. Die op hun beurl zelf weer 

ambassadeur kunnen worden voor de burgers 

in de eigen kern. Bovendien overlegt Ons Net 

Eindhoven mel gemeenten en woningcorpora

ties en maakt ook hen bewust van de toepas

singen van he! platform. 

Dot het gebruik van het platform ook echt 

werkt, bewijst onderzoek van de Technische 

Universiteit Eindhoven. Maar om deze infra

structuur en nieuwe diensten le ~nancieren 

en toegankeli jk te maken voor burgers, is een 

nieuw businessmodel nodig . Swinkels: 

"Gemeenlen, woningcorporalies en zorg

verzekeraars moeten daarin samenwerken 

om le komen tot integrale budgellen." 

Ki jk voor meer informatie op: 

www.onsplatform.tv 
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Afgolopen nojoor hioW cle provincio 
vier regionole l.ijeenkomat.n onclor 
het motto 'Von mijn clorp noor ona 
Brol.ont'. lecloreon clio zich a..trokkon 
vooh l.ij clo 1-fl.oorhoicl in zijn regio 
woa hior wolkom om icleoin on orvo· 
ringon te clolen. Kornthomo1 l.urpra, 
a..atuurclon, inatellinpn, orgoniaotioa 
- -reniginpn moot.n aomon op 
-k noor rogionole oploaaing-. v-.. r 
moiiHft clio vonuit hun oigon rogio 
l..lrollkon zijn ltij clo orgoniaotio von 
clo l.ii-nlcomaten Wikk- torug on 
vooruit. 

Zuidoost: Mathieu Schellen, 
gem-nte Someren 

·o. bijeenkomst was goed bezodlt. We mblan 

aleen de dorpsondememers 11'1 die hebben -
nu juist nodigl Die moelln - or In de loekomst 
baler blj belreld.:en. We ontlomen nlet aan 

~. dus woorb.eidingenlnllran II nodig. Het 
isdaarom -van belong dat~ 
vwder vooru1t kljken dan de vier jaar dat ze ~ 
ltozen zijn. Niet aile ~lngen zijn per dorp 
Ia behouden, maar dat roepl nv nog -mand 
op. Ails dat colt een generattekw.sti. De jeugd 
van nu deflnl..t leelbaarheid In de loeltomst 
misschien wei heel anders. Daarom vlnd ik het 
belangrijk dat jongeren 66k mee pralen. 

Vervolgbijeenkomslan zljn van groot belong. • 

Noonloost: Gerard Broers, voorzitter 
ciorpsraad Berghem 

•Het was inlantssant en leermam. Nu IIIOeiMI 

- daar een wrwlg aan geven, met meer van 

dit soort bljeenkomstan. In een Hjd van ~ 
trakltenda cwarhaid en economisch z:waar 

- . IIIOidan partijen elltaar opzoelten. We 
moalan de boodschap blijven ~ dat 
- samen de koers moelan vemnderen en 
voorzieningen slimmer gebruiken. Bijvoorbeeld 

met -dare voetbalclubs op dezelfde sport. 
accommodatie. lk denk dat de Hjd ook veel 

daet. Jonge mensen mensen houden vee! 
minder vast aan het 'eigen' darp. Die zlln 

mobieler en graelen op In een digltaal Hid
perk." 

Midden: lnge van der Horst, 

gemeento Goirle 
•Het was een goede bijeenkomst met een 

br..d en gezelschap. Juist door het ultwisselen 
van orvarlngon met mensen van andere organl

satles en donraden wordt je eigen blik nog 
breder. Wd ik oolt pasitief vend, was dat er 

rulmla was voor het ultgebr.id behandelan van 
een ca-. Daar zat echt diepgang in. Daarom 
denk ik dat het balangrijk is om daze aanpak 
door Ia tr.kken in de toekomst. Mat een online 

platfarm of (ysieke bijeenkamslan. De pravinde 
kan daar een stimulerande rol in hebben. Want 

- moellln met elkaar in contact blijvan en 
orvarlngen blljven uitwisselen. • 

West: Albert Reijlink, programma· 

dirocteur Regio/ clustermanager Ikeda 
•1k vend de bijeenkomst uitarmata wnassend 
en lnsplrerend. Het Is goecl om het bewustziln 
van krlmp te varhogen. Krimp is nu -unaal 

een fact of life en het handen en voelan geven 
aan de berelkbaarheid van voorzieningen Is 

noodzakelllk. Daarom is hetgoec:l om loslopen
de lnlllaNeven per regio op 88n plek neer te 
leggen. 811 ons gebeurt dat nu in de beatuurs

commlssle zorg, welzijn en onderwijs. • 

Colofon 

"Leven in Brabant" is een uitgave van: 

Provincio Noord· Brabant 

Pastbus 90 15 
5200 MC 's-Hertogenbosch 

www.brabont.nl 

To ks ton on co o rdinatie 
Cammunicatiebureau Textuur, Tilburg 

Vormg oving 
Van Riel Ontwerpers, 's-Hertogenbosch 
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Deze nieuwsbrief is tot stand gekomen 

in samenwerking mel: 

E Samenwerklngsverband 
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