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Transities:  
Groter denken, kleiner doen
We weten zo langzamerhand allemaal dat er veel 
moet gebeuren om de samenleving leefbaar te 
houden. De Klimaatconferentie in Glasgow toonde 
dat weer aan. De uitkomst lijkt veel op een half vol 
of half leeg glas. En in tijden van verandering is  
optimisme bijna een opdracht. Half vol dan maar.

Vervolgens zien we bij de trage kabinetsformatie zo 
nu en dan een glimp van het komende beleid. Eén 
trend lijkt zichtbaar, een ambitieuzer klimaatbeleid. En 
we weten ook dat zulks meer betekent dan onze hui-
zen isoleren en anders verwarmen, hoe belangrijk dat 
ook is. Het gaat ook over een andere -circulaire- econ-
omie, we gaan ons anders verplaatsen, landbouw en 
voedselproductie (en consumptie) gaan veranderen. 

Al deze ontwikkelingen komen binnen in onze 
huizen, dorpen en wijken. Ook als we dat niet leuk 
vinden. Sterker nog, zonder medewerking gaat het 
niet. En niet iedere verandering is gemakkelijk. En wij, 
de mensen van ‘Dorpen voor Morgen’ denken dat 
je dan maar beter mee kunt praten –en doen- over 
deze grote kwesties. Hoe die in de dorpen gestalte 
krijgen, hoe iedereen mee kan doen, hoe een dorp 
er beter van wordt. Daarmee volgen we wat Herman 
Tjeenk Willink als boektitel koos: Groter denken, 
Kleiner doen. En we leren van - en aan elkaar. Al die 
lokale initiatieven die binnen die grote veranderingen 
passen stemmen hoopvol!

Webinar met Co Verdaas goed bezocht.
In september organiseerden we een webinar over 

de manier waarop dorpen kunnen bijdragen aan de 
wereldwijde veranderingen. Wij waren blij met een 
mooie opkomst van zo’n 50 mensen uit heel ver-
schillende geledingen. Van bestuurder tot vrijwilliger, 
techneuten en welzijnswerkers. Uit de reacties achter-
af bleek dat de waardering goed was. 

Wij vinden dat het naar meer smaakt. En suggesties 
voor thema’s en sprekers zijn zeer welkom. Reageren 
naar: info@zvkk.nl 

Wij zijn erg benieuwd wat de lezers van deze 
nieuwsbrief vinden. Laat het weten per mail via 
info@zvkk.nl of bel: 06-53655491. 

Bijeenkomst over mobiliteit 
op 16 december (online)
Op deze digitale avondbijeenkomst  die om 19.30 
uur begint komen de actuele ontwikkelingen in het 
vervoer aan de orde. Eén daarvan is de visie van 
de provincie op het Openbaar Vervoer in Zeeland. 

Daar weet Steven Meerburg van de Provincie 
Zeeland alles van. En Gerben Rodts van de stichting 
Duurzame Aanvullende Mobiliteit neemt ons mee op 
het pad van slimme oplossingen om mensen mobiel 
te houden!

Steven Meerburg:  Alle Zeeuwse gemeenten, 
Provincie Zeeland en diverse netwerkpartners 
hebben samen een strategie uitgewerkt over per-
sonenmobiliteit. Aanleiding zijn het aflopen van de 
busconcessie in december 2024, maar ook de vele 
technologische ontwikkelingen op het gebied van 
data, duurzaamheid en technologie. Het betreft 
een strategie op hoofdlijnen, die de komende jaren 
uitwerking vraagt op diverse thema’s, zoals duur-
zame mobiliteit, de busconcessie, deelmobiliteit, 
knooppuntontwikkeling en de data.

Gerben Rodts is ondernemer en heeft door zijn 
ervaring in bedrijfsleven, onderwijs, zorg en het So-
ciaal Domein een realistische en mensgerichte visie 
op maatschappelijke vraagstukken. No-nonsense, 
handen uit de mouwen en aan de slag!

Op 16 december vertelt Gerben Rodts over het 
koppelen van vervoersvragen, waarde toevoegen 
aan alle partijen, succesfactoren om mensen met 
afstand tot de arbeidsmarkt richting werk te helpen 
en de actuele uitbreiding met stadslogistiek op 
Walcheren.

DAM is een mensontwikkelbedrijf dat personenver-
voer gebruikt als middel. Op Walcheren wordt o.a. 
vervoer verzorgd voor Orionis Walcheren, Cedrah, 
SVRZ, ’s Heerenloo en Sterk Techniek Onderwijs 
Zeeland. Met behulp van dit personenvervoer 
worden mensen uit de bijstand succesvol werkfit
gemaakt richting een betaalde baan.               >>>

Samen WERKEN aan een vitaal Zeeland

Dorpen voor Morgen
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>>> Vervolg pagina 1
We verwachten een mooie bijeenkomst met in-

spiratie, uitwisseling en kennis. En natuurlijk met 
‘haakjes’ voor nieuwe en nog betere projecten in jouw 
dorp of wijk. Van harte welkom! Meld je vóór 10 de-
cember aan info@zvkk.nl en ontvang de TEAMS link 
voor deze bijeenkomst.

Dorpsbosjes, voedselbossen 
en ‘randerijen’
Wie PZC en Omroep Zeeland een beetje volgt 
weet dat er veel activiteit is op het gebied van 
natuur, voedselproductie en aanverwante artike-
len. Er is veel creativiteit, kennis en doorzett-
ingsvermogen. Chapeau!  

Gelukkig is er al veel kennis en ervaring verzameld 
over voedselbossen: www.voedselboszeeland.nl
Ontdek welke mogelijkheden er zijn. 

Is er behoefte aan een bijeenkomst over de manier 
waarop voedselbossen bijdragen aan leefbaarheid 
of sociale cohesie? Zijn er andere groene initiatieven 
waar we het samen over moeten hebben of van willen 
leren?  Laat het weten, wij zoeken de informatie-
bron(nen). info@zvkk.nl 

Het is hard werken…
We stelden ons zelf de vraag: hoe gaat het met 
‘Dorpen voor Morgen’?  En we stelden vast dat 
het niet slecht gaat. Alles kan beter, maar toch. 

We denken dat digitale bijeenkomsten ook een 
voordeel hebben: de inspanningen voor reizen dwars 
door de provincie hoeven niet te worden gemaakt, de 
uitwisseling tussen ‘de eilanden’ verloopt makkelijker. 
De nadelen ervan kennen jullie. 

Het kost wel energie. Vooral van de mensen die 
nu de werkgroep vormen. En we kunnen best nog 
wat handjes en hoofden gebruiken: om de goede 
inspiratiebronnen te vinden, om de follow-up van 
de bijeenkomsten te verzorgen, om aan de weet te 
komen wat de goede thema’s en werkvormen zijn.  
Op dit punt mag de bijna spreekwoordelijke schroom 
worden afgeworpen: info@zvkk.nl of 06-53655491.

Uitdaagrecht*
Bij het Uitdaagrecht (ook wel Right to Challenge 
R2C genoemd) kunnen bewoners e.a. taken van 
overheden overnemen als zij denken het slimmer, 
beter, goedkoper of anders te kunnen doen.  Hoe 
je met het Uitdaagrecht aan de slag kunt, staat op 
deze website van het Netwerk Right to Challenge.  
www.righttochallenge.nl  

Waar wij enthousiast van worden 
Wij geloven dat bewoners, initiatiefnemers en over-

heden met elkaar verder kunnen komen. Samen werken 
aan het vorm geven van het Uitdaagrecht / R2C en 
dit op maat invullen. En daarmee met elkaar de lokale 
leefomgeving een stukje mooier maken. Daar worden 
wij enthousiast van.

 

Samen voor het Uitdaagrecht
Wij werken samen in een netwerk van geïnteress-

eerden en betrokkenen bij bewonersinitiatieven, over-
heden, etc:
 •  Om bewoners(-initiatieven) te informeren en hen te 

helpen om een challenge aan te vragen. Wij wisselen 
informatie uit met (landelijke) bewonersorganisaties.

•  Om gemeenten, provincies en waterschappen te 
ondersteunen met kennisontwikkeling en bijeen-
komsten bestuurders). Wij werken oa samen met het 
ministerie van Binnenlandse Zaken en met de VNG.

•  Om met elkaar kennis te ontwikkelen over het Uit-
daagrecht: hoe kunnen we dit recht zo goed mogelijk 
invullen, passend bij de leefwereld van bewoners?
 
Wij hebben ervaring met de uitvoering van challeng-

es, het opzetten van samenwerking tussen bewon-
ersinitiatieven en gemeenten, kennis van het werken bij 
overheden, juridische aspecten, opzetten van commu-
nicatietrajecten, etc. De bewoners en professionals van 
het netwerk ontmoeten elkaar in diverse bijeenkomsten 
over het Uitdaagrecht, ontwikkelen gezamenlijk kennis 
en helpen elkaar verder met de invoering van dit recht. 
Ons netwerk is er voor iedereen die hieraan een actieve 
bijdrage wil leveren.

*Bron: ‘Website righttochallenge’


