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Leefbaarheid in de dorpen (stand van zaken) 

 

A. Inleiding 

 

In de vergadering van 18-07-2022 is al gesproken over dit project. 

Het programma “Leefbaarheid in de dorpen” heeft als doel overheid en maatschappelijke organisaties meer aan te 

laten sluiten bij de lokale initiatieven en de behoeften van de inwoners. 

Binnen dit programma staan eigen initiatief en eigenaarschap van bewoners centraal. 

Steeds meer voorzieningen verdwijnen uit de (kleine) kernen: winkels, sportclub, horeca, banken, kerk, school, 

openbaar vervoer enz. 

Er is steeds meer sprake van vergrijzing van de bevolking, jongeren gaan weg uit hun eigen dorp. 

Zorg, wonen en welzijn staan onder druk. 

Allemaal vraagstukken die spelen rondom de leefbaarheid in de dorpen. 

We willen onze dorpen in de toekomst veerkrachtig en vitaal houden. 

Een aantal dorpsbewoners willen zich hier wel voor inzetten en maken een DOP =  Dorp Ontwikkelingsplan. 

In ruimer verband is er soms een IDOP = Integraal Dorps Ontwikkelingsplan. 

Dit altijd in overleg met de gemeente. 

 

 

B. Interactief platform 

 

Per 22-04-2022 is het interactief platform “Leefbaarheid in de dorpen” in de lucht. 

Professionele organisaties en geïnteresseerde burgers kunnen zich aanmelden d.m.v. inschrijving. 

Het programma Leefbaarheid in de dorpen is een van de 17 programma’s van de Regio Deal Noord-Oost-Brabant. 

Deze regiodeal is een samenwerkingsverband van de regiogemeenten, rijk, provincie en bedrijfsleven. 

In NO-Brabant hebben zich aangemeld: gemeente Land van Cuijk, gemeente Heusden, gemeente Maashorst en 

gemeente Meierijstad. 

Er staan activiteiten vermeld per gemeente. 

Er zijn ruim 75 leden, het merendeel vanuit gemeente (wethouder, ambtenaar). 

Deelnemende vrijwilligersorganisaties: dorpsraden en Vereniging Kleine Kernen. 

Professionele organisaties die zich aangemeld hebben: Mijn Buurtje en Zet. 

Leefbaarheid in de dorpen heeft een eigen programmabureau. 

 

C. Activiteiten 

 

a. Ik heb me namens BUS aangemeld bij dit project. Dat moest met mijn emailadres. 

b. Er moet nog een profiel worden aangemaakt. 

c. Er  kan ook een pagina gemaakt worden over de organisatie die je vertegenwoordigt. 

d. Er staan nog enkele vragen open: 

- Hoe hebben die 4 gemeenten elkaar gevonden ? 

- Wie zijn de contactpersonen per gemeente ? 

- Is er in de toekomst ook sprake van gezamenlijke activiteiten, b.v. een conferentie ? 

e. Verder heb ik de Nieuwsbrief aangevraagd. 

 

Wordt vervolgd. 

 

Bestuur BUS, 17-09-2022 
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