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NOORD-HOLLANDS PLATTELANDS PARLEMENT 

In het raadhuis van Haarlemmermeer kwamen op 7 november 2014 ruim 

honderd mensen bij elkaar voor de derde editie van het Noord-Hollands 

PlattelandsParlement. Dit keer stond het evenement in het teken van 

burgerinitiatieven voor een leefbaar platteland. De vraag Wie gaat het werk 

doen? kreeg een meerstemmig antwoord. Burgers en overheden zoeken ieder 

naar een nieuwe rol. Hier en daar 

klonk de boodschap meer zelf-

verzekerd: we regelen het zelf!

Burgerkracht

Het Noord-Hollands platteland is altijd al een broedplaats voor creativiteit, eigen 

initiatief en zelfredzaamheid geweest. Overheden en instellingen - mede als gevolg 

van bezuinigingen - kiezen voor verschuiving van taken richting de burger. Burgers 

zijn mondiger geworden, willen en kunnen meer zelf doen. Actieve burgers pakken 

de handschoen op. Met een mix van enthousiasme, deskundigheid, durf en ver-

trouwen werken zij aan mooie oplossingen voor leefbare en gezonde kleine kernen. 

Dat laten bijvoorbeeld de 25 Noord-Hollandse dorpen zien die een eigen toekomst-

agenda hebben opgesteld. Dorpshuizen vernieuwen, steeds weer, vrijwillige bestuur-

ders zien kansen, maar dragen ook grote verantwoordelijkheid; waar ligt de grens? 

En talrijke burgerinitiatieven ontstaan op thema’s als (mantel)zorg, wonen, vervoer, 

digitale ontsluiting, ontmoeting, onderwijs, bedrijvigheid. 

In Hoofddorp spraken vertegenwoordigers uit de dorpen met verve over hun projecten 

en wat er voor nodig is om deze te laten groeien en bloeien. Maar ook waar het stroef 

gaat of spaak loopt. In dit magazine staan voorbeelden. Stuk voor stuk mooie initiatie-

ven, maar het gaat niet vanzelf. We hebben elkaar nodig. Overheden, burgers, onder-

nemers en organisaties moeten samen zoeken naar nieuwe organisatievormen en 

coalities. Overheid, laat los, maar gooi (ons initiatief of ‘het probleem’) niet overboord. 

Voor leden van provinciale staten was dit parlement een ideale gelegenheid 

zich te laten informeren over wat er leeft bij burgers, lokale overheden en 

maatschappelijke organisaties. Maar ook om zich te beraden op hun eigen 

rol: meedenken, faciliteren en soms ook: mee doen. Want alleen samen 

houden we het Noord-Hollandse platteland leefbaar.  

Samen het werk doen
Noord-Hollands PlattelandsParlement 2014: anders organiseren voor zelfredzaamheid

FOTO’S JUR ENGELCHOR 

Kijk voor het fotoverslag op 
www.noordhollandsplattelandsparlement.nl
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Blijvende aandacht 
voor vitaal platteland
“Het leefbaar houden van de buitengebieden zal blijven raken aan 

de kerntaken van de provincie. Een zorgvuldige ruimtelijke ordening, 

een aantrekkelijk landschap, een duurzame landbouwsector, goede 

bereikbaarheid zijn de bouwstenen voor een vitaal platteland. 

Gemeenten staan voor de uitdaging om in het sociaal domein een 

veel grotere rol te vervullen, maar ook burgers. Kennisdeling tussen 

overheden, maatschappelijke organisaties en burgers is van groot 

belang. Ik ben ervan overtuigd dat de investering die u doet op dit 

PlattelandsParlement, voor het platteland duurzame resultaten zal 

opleveren.” 

Elvira Sweet, 

gedeputeerde. 

Krachtig Samen Werken
“Dit NHPP 2014 is op vruchtbare bodem belegd. Haarlemmermeer 

kiest voor Krachtig Samen Werken. Ons college koppelt een groter 

beroep op zelfredzaamheid aan vergaande medezeggenschap, 

steeds meer zullen burgers meebeslissen. We zijn al begonnen. 

Dorpen en wijken die dat willen, kunnen beschikken over hun wijk-

budget of delen daarvan. Om daarmee maatregelen op de openbare 

weg of in het openbaar groen te financieren. Mensen zullen, dat is 

onze wens, meer met elkaar in gesprek raken en ontdekken wat ze 

voor elkáár kunnen betekenen. Zo wordt zelfredzaamheid niet meer 

iets engs dat op je af komt, maar juist meer een vanzelfsprekendheid.” 

Marjolein Steffens - van de Water, 

wethouder in Haarlemmermeer. 

Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland 

De VvKkNH zet zich in voor de leefbaarheid van dorpen  

en platteland. Kerntaken zijn: organiseren van cursussen  

en bijeenkomsten voor dorpsraden en andere lokale  

dorpsorganisaties; adviseren van dorpsraden; ondersteuning 

bij het schrijven van dorpsvisies; belangenbehartiging voor 

en namens onze leden op regionaal en provinciaal niveau 

en ook landelijk. www.vvkknh.nl

Stichting Platform Dorpshuizen Noord-Holland

PDNH adviseert en ondersteunt de vrijwillige dorpshuis-

besturen in Noord-Holland bij alle aspecten van bestuur  

en beheer. Kerntaken zijn: informeren en adviseren;  

organiseren van kennisdeling en onderlinge samenwerking; 

pleitbezorging en belangenbehartiging. Het PDNH zet  

zich al jarenlang in voor verankering van dorpshuizen in 

gemeentelijk beleid. www.pdnh.nl

“Diversiteit in functies en 
rollen hier aanwezig is goed: 
vrijwilligers, statenleden, 
bestuurders, professionals”.



3N H P P  2 0 1 4   |  

 
B E ZOE KE RS KON DE N TE R ECHT OP DE I N FO RMATI E MARKT.  

Wat neemt u mee naar 
Provinciale Staten?

Zelfredzaamheid. 

Hein Struben (Statenlid D66): “Ruim baan voor burgerinitiatieven, maar vrijwilligers 

hebben wel hulp nodig, bijvoorbeeld om risico’s te kunnen afdekken. Gemeenten 

moeten helpen.” 

Géén blauwdruk. 
Rina van Rooij (Statenlid PvdA): “De politiek moet veranderen, leren loslaten, dat is 

belangrijk.”

Gemeenschapszin. 
Marnix Bruggeman (Statenlid SP): “Ik beluister grote verschillen tussen gemeenten, 

moet je als provincie niet meer doen om de spelers bij elkaar te brengen?”

Creativiteit. 
Nel Eelman (Statenlid CDA): “Laat initiatieven van vrijwilligers van onderop tot bloei 

komen, de overkoepelende kennisorganisaties moeten hen steunen. En de provincie 

moet deze clubs steunen.”  

Participatiemaatschappij. 
Bruno Bouwberg Wilson (Duocommissielid Ouderenpartij NH): “Je kunt een verticaal 

systeem (politiek en lokaal bestuur) niet zomaar mixen met een horizontaal systeem.” 

Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM)  

begeleidt bewoners bij realiseren van hun idee voor de  

verbetering van buurt, wijk, dorp of stad. Ook begeleiding 

van burgers die actief willen participeren in besluitvorming 

is mogelijk. Het gaat om inzet van kennis, procesbegeleiding 

en een uitgebreid netwerk. www.knhm.nl 

MAEXchange is een instrument dat op eenvoudige wijze de 

maatschappelijke meerwaarde van initiatieven inzichtelijk 

maakt, op basis van gegevens van initiatiefnemer en cliënt. 

Maexchange laat zien wát waar gebeurt; en ook: hoe initiatieven 

meerwaarde realiseren, welke effecten ze op het welzijn van 

mensen hebben en wat er nodig is om beter te kunnen preste-

ren. Ontwikkeld door o.a.: Kracht in NL. 

www.maexchange en www.krachtinnl.nl

 “Iedere 2 jaar een 
   NHPP vind ik zinvol”.
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WonenPlus levert diensten aan ouderen, mensen met  

een functiebeperking en chronisch zieken die daardoor 

zelfstandig kunnen wonen en volwaardig meedoen in de 

samenleving. Jaarlijks helpen ruim 2.500 vrijwilligers in 

heel Noord-Holland de circa 30.000 abonnees met klusjes, 

hand- en spandiensten, tuinonderhoud, boodschappen, 

vervoer, contact en ontmoeting. 

www.wonenplusnoordholland.nl 

Kenniscentrum WmoWonen-NH biedt gemeenten en profes-

sionals in Noord-Holland een online platform, bijeenkomsten 

en kenniskringen rond thema’s en projecten uit de Regionale 

Sociale Agenda’s. www.wmowonen-nh.nl

I N S P I R AT I E ,  T I P S  E N  T O O L S  U I T  D E  TA F E L G E S P R E K K E N

Dirkshorn werkt  
aan thuiszorg met 
vertrouwde gezichten
Vrijwilligers laten buurtbewoners in eigen huis wonen

Hoe kun je als oudere en zorgbehoeftige lang en prettig op het dorp 

blijven wonen? Dorpsraad Dirkshorn liet zich inspireren door het 

Brabantse Elsendorp. Daar is de dorpsondersteuner - een deels door 

het dorp betaalde vrijwilliger - een succes. Dirkshorn start een pilot. 

Opdracht aan de dorpsondersteuner: stimuleer de zelfredzaamheid 

en onderlinge hulp van de inwoners. Deze vrijwilliger-plus signaleert, 

legt contacten, geeft advies en schakelt andere professionals, denk 

aan de huisarts, in als dat nodig is. Een verpleegkundige achtergrond 

is een pre. Vrijwilligers kunnen helpen met boodschappen doen, een 

tuintje bijhouden of computerles geven. Met elkaar, voor elkaar, de 

dorpsondersteuner maakt het waar in bruisend Dirkshorn. 

www.dirkshornbruist.nl › dorpsraad › projecten

YouTube.com: Elsendorp, meer welzijn, minder zorg

Driemond 
experimenteert met 
zorgen voor elkaar 
Dorp start proeftuin samenredzaamheid

Driemond, een dorp van 1.500 zielen en ook: een stukje Amsterdam. 

Dorpsraad en oplettende bewoners waren het eens, er moet wat 

gebeuren, vooral voor onze ouderen. Wie kijkt en denkt met hen 

mee? Hoe houden ze aansluiting? De betrokkenheid bij het dorp is 

groot; er kan veel meer met de eigen kracht van mensen. Nu is er 

de Proeftuin Samenredzaamheid. Driemond wil bruggen slaan tus-

sen de nieuwe en oude lichting bewoners; en tussen jong en oud. 

De proef start rond thema’s als mobiliteit, gezondheid en openbaar 

vervoer. Een duo-fiets is aangeschaft. De opbouwwerkster schuift aan 

bij de signaleringstafel en schakelt, 

waar nodig, vrijwilligers of iemand van 

het wijkteam in. En de GOGO elektri-

sche autootjes die elders in Amsterdam 

zijn geïntroduceerd, zijn voor Driemond 

wellicht ook mogelijk als aanvulling 

op het schaarse openbaar vervoer. 

www.driemond.info 

Tips: Begin klein, bij wat er leeft en nodig is. Denk aan klusjes 

in huis of tuin, gezamenlijke maaltijden. Vraag aan de ouderen 

ook wat zij zelf graag (voor een ander) willen doen. 

Tip: Neem het initiatief, straal enthousiasme uit en durf te 

vragen: zoek mensen erbij met de kennis en kwaliteiten 

die nodig zijn om het initiatief te laten slagen. 

Westwoud in touw voor huis met een ziel
Pastorie verbouwd tot zorgwoning voor acht kwetsbare ouderen 

Kleinschalige wooninitiatieven zijn niet meer weg te denken in de ouderenzorg. In Westwoud bleek de leeg-

staande rooms-katholieke pastorie een ideaal pand om te verbouwen tot een huiselijk woonzorgverblijf voor 

dementerende ouderen. Het begon allemaal in 2011 toen een groep enthousiastelingen op pad ging met ‘een 

wild idee’. De pastorie, een gebouw uit 1836 ‘met heel veel ziel en historie’, moest een thuis worden voor 

kwetsbare ouderen uit het dorp. De stichting Kleinschalig Wonen Westwoud slaagde daarin dankzij de hulp 

van veel vrijwilligers, van fondsen en van woningcorporatie De Woonschakel die het pand wilde kopen en reno-

veren. Na drie jaar, in oktober 2014, trokken de eerste bewoners in het pand. www.pastoriewestwoud.nl 

Meer voorbeelden op www.wmowonen-nh.nl Zoek op Eindpublicatie kleinschalig-wonen-noord-holland 2013. 

Wmo en Wonen Noord-Holland
wonenplus Noord-Holland

Toekomst van de zorg is een zorg van ons allemaal
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Met burgers! Spoorboekje voor raad en college. 

Boekje over burgerparticipatie en maatschappe-

lijke initiatieven. Ervaringen, praktijkvoorbeelden, 

tips. Handig voor iedereen die met de gemeente 

wil samenwerken. VNG, oktober 2014. 

www.vng.nl Zoeken met ‘burgerparticipatie’. 

Netwerk Duurzame Dorpen  organiseert ontmoeting, inspiratie, 

kennisdelen voor duurzaamheid. In Noord-Holland o.a. 

Wijk aan Zee en Diemen. www.netwerkduurzamedorpen.nl 
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Cultuurschuur 
Wieringermeer  
Poldericoon verbouwd tot bloeiend gemeenschapshuis

Eind 2011 kwam vanwege de fusie tot gemeente Hollands Kroon het 

raadhuis in Wieringerwerf leeg te staan. De Initiatiefgroep Cultuur-

schuur ijverde met succes voor herbestemming. Vanaf voorjaar 2014 

hebben 25 ondernemers, organisaties en verenigingen onderdak 

gevonden in dit icoon van de polder. Het geheim van dit succes? 

De wens van vele Wieringermeerders om hún raadhuis te behoeden 

voor sloop. Een groep enthousiastelingen - gepensioneerden! - met 

tijd, connecties bij de gemeente en met gedegen kennis van bouwen, 

fondsenwerving, financiële bedrijfsvoering en werven vrijwilligers 

kreeg het voor elkaar. De gemeente, eigenaar van het pand was 

bereid om het gebouw voor 

nul euro over te dragen en 

betaalde ook een ton mee 

aan de 5 ton kostende ver-

bouwing.

www.decultuurschuur.nl

Tips: Ga op bezoek bij soortgelijke projecten, laat je inspireren 

en informeren. Gebruik de fondsendisk, het fondsenboek bij 

het zoeken naar geschikte fondsen. Nieuw: de Fondsen App 

2014, kijk op www.kennisbankfilantropie.nl

Tips: Stap zelf af op de gemeente 

en op bedrijven en organisaties 

waar deskundigheid zit. Denk aan: 

gepensioneerde ondernemers, de 

Rotary of Lionsclub. 

Tip: Vrijwilligerswerk levert kostenbesparing op voor de gemeente. De winst voor het dorp zit hem in werken aan saamhorigheid tussen bewoners 

onderling, inclusief de bewoners-ondernemers die hun kennis, materialen en tijd inzetten voor de gemeenschap.

Dorpsplein ’t Zand opgeknapt door vrijwilligers 
Gemeente heeft vertrouwen in zelfwerkzaamheid  

Een mooi dorpsplein voor ’t Zand. Zomer 2014 ging deze lang gekoesterde wens van bewoners en 

ondernemers in vervulling. Maar niet nadat het project door de gemeente uit handen was gegeven 

aan de dorpsgemeenschap zelf. Enkele jaren van lobby bij (oud-)gemeente Zijpe hadden een bedrag uit 

de gemeentekas als resultaat, maar niet voldoende voor uitvoering zoals de gemeente gewend was 

te doen. Dorpsraad en Zakenclub ’t Zand kregen het vertrouwen van de wethouder van gemeente 

Schagen om zelf het budget te besteden. Door het werk van vele vrijwilligers, onder leiding van een 

Zandtemer aannemer, is het gedroomde SPARplein werkelijkheid geworden. www.dorpsraadtzand.nl

Dorpsontmoetings-
plek is Superrr! 
Verbazing en bewondering voor 

we-doen-het-zelfinitiatief van  

’t Veld en Zijdewind

Geen supermarkt meer in het dorp? 

Daar gaan we wat aan doen! Dorps-

raad ’t Veld en Zijdewind greep de 

sluiting van de Troefmarkt in 2009 

aan om zelf een buurtwinkel mét ontmoetingsplek te maken. 

Sinds mei 2014 kunnen de bewoners terecht in hun eigen super 

annex dorpsontmoetingsplek (DOP) met een koffietafel, een pin-

automaat, een boekenruilsysteem, kantoren voor zorgprofessionals. 

Stichting DOP adopteerde het concept Superrr: een winkel met een 

professionele manager, aangevuld met vrijwilligers en cliënten die 

re-integreren. Samen houden zij de winkel draaiende. De stichting 

vond een geldschieter voor de aankoop van het pand, inwoners 

kochten DOP-obligaties, voerden maar liefst 2.500 uur vrijwilligers-

werk uit en het lokale bedrijfsleven gaf korting op hun werk bij de 

verbouwing.

www.dorpsraadveldzijdewind.nl/DOP.html en www.supportenco.nl 
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Actiein

Uitgave van In actie met burgers!, deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur   

oktoBer 2014

Spoorboekje voor raad en college

Met burgers!

Dorpen nemen het initiatief
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Dorpshuizen zetten
de deuren open 
Samenwerking inspireert

Ieder dorp is uniek, geen twee dorpshuizen zijn gelijk en inspelen op 

maatschappelijke veranderingen vraagt van ieder bestuur de nodige 

creativiteit, durf en ondernemingszin. Dorpshuis De Meerkoet doet 

actief mee aan het Platform Lisserbroek SamenMeer. In Westzaan 

werkt het dorpshuis samen met andere dorpsorganisaties aan de 

aanschaf van een eigen autobusje. In Kolhorn is het gelukt om onder-

nemers en vrijwilligers binnenboord te halen voor een energiebe-

sparingsactie van Laurenskerk; resultaat: meer bezoekers voor de 

exposities in een warme kerk. In Spaarndam verhuurt het dorps-

huis aan een Italiaanse cateraar die ook een kookworkshop verzorgt. 

Meer voorbeelden op www.dorpshuizen.nl 

Besturen in tijden van 
bezuiniging
Creativiteit gevraagd van vrijwillige bestuurders 

Tal van dorpshuisbesturen hebben ermee te maken: gemeenten 

korten op de subsidie, verenigingen krimpen en kunnen minder huur 

betalen, bezoekers besteden minder. Besturen van dorpshuizen 

moeten op de kosten letten en zijn op zoek naar nieuwe inkomsten-

bronnen. Tips uit de praktijk: als de gemeente eigenaar is van het 

dorpshuispand, vraag om deze als ‘voorziening voor het algemeen 

belang’ aan te merken, dan is verlaging van de huur mogelijk (wet 

markt en overheid); bepleit vrijstelling van betaling OZB en leges; 

vraag om meedenken en doen (tijd en kennis van ambtenaren!) en 

bijdrages in natura (bijvoorbeeld overtolllig meubilair uit overheids-

gebouwen); vraag aan sociale wijkteams om het dorpshuis te ge-

bruiken voor spreekuur; spreek lokale ondernemers aan om een zaal 

te adopteren; richt een stichting Vrienden van het dorpshuis op, voor 

(extra) fondsenwerving; bij renovatie en verbouwing: werk samen 

met lokale ondernemers. Meer voorbeelden: www.pdnh.nl 

Stichting Maatvast 
ontzorgt 
Haarlemmermeer komt vrijwillige dorpshuisbesturen tegemoet 

20 kleine kernen en 15 dorpshuizen telt de gemeente. In het kernen-

beleid hebben gemeenschapshuizen een prominente plek, zij zijn 

het sociale hart van het dorp. De vrijwillige dorpshuisbestuurders 

dragen grote verantwoordelijkheid. Terecht stellen zij de vraag: Waar 

liggen de grenzen van ons vrijwilligerswerk? De gemeente, eigenaar 

van 11 dorpshuisgebouwen en twintig andere buurtaccommodaties, 

nam de noodkreet ter harte. Sinds 2013 is Stichting Maatvast ver-

antwoordelijk voor beheer en exploitatie van de gemeentelijke sociaal 

culturele accommodaties. Begin 2015 maken 5 dorpshuizen hiervan 

gebruik of is de overdracht in voorbereiding. www.maatvast.org 

“Goed dat het PlattelandsParlement 
uitwisseling mogelijk maakt, zo hoef 
je niet zelf het wiel uit te vinden”. 
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DorpStroom is dé energiepartner voor meer dan 300 dorps-

huizen en multifunctionele centra. Voor hulp bij in kaart bren-

gen van energieverbruik, uitvoeren van energiebesparende 

maatregelen en hun financiering, aanvragen van subsidies, 

zelf opwekken van energie en collectieve inkoop van duur-

zame energie. www.dorpstroom.nl 

Assurantiekantoor Bremer levert expertise over verzekeringen 

voor dorpshuizen. www.bremer-texel.nl
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Platform Lisserbroek 
SamenMeer  
Nieuwe manier van organiseren slaat aan 

7 enthousiaste inwoners van Lisserbroek namen in 2014 het initiatief 

voor SamenMeer, een burgerinitiatief dat aanjaagt en verbindt. 

Doel: Lisserbroek vitaal en sociaal houden, nu en in de toekomst. 

De kwaliteiten van dorp en inwoners staan voorop. Voorbereiding 

is het halve werk: de initiatiefgroep dacht na over wat hun rol moet 

zijn, over een kansrijke aanpak en over sleutelfiguren die het idee 

mee willen trekken. Via een ‘dromenenquête’ zijn de eerste wensen 

en ideeën bij jong en oud verzameld. 50 mensen werken verder aan 

de thema’s duurzaamheid, wonen, groen, ontmoeting en vraag en 

aanbod door uitgewerkt. SamenMeer wil een volwaardig gespreks-

partner zijn voor gemeente Haarlemmermeer in het sociale domein. 

De dorpsraad steunt het initiatief. www.lisserbroeksamenmeer.nl  

Stichting Cultureel  
Erfgoed Warder 
Al 12 jaar op de bres voor een mooie en bruisende Kerkebuurt  

Voor een bouwklus meer of minder draaien de inwoners van Warder 

de hand niet meer om. Toen in 2005 het oude schoolgebouw annex 

gemeentehuis te koop stond, luidde de stichting de bel bij de gemeente. 

Deze historische gebouwen waren altijd van groot belang geweest 

voor het dorpsleven. Dat mocht niet zomaar verloren gaan.

De stichting kreeg het vertrouwen en kwam met een totaalplan 

voor hergebruik van school, naastgelegen kerk en de buitenruimte. 

Cruciaal was de deskundigheid en enthousiaste inbreng van de plaat-

selijke architect. 20 verenigingen regelden de financiering voor aan-

koop en vele vrijwilligers en een 

plaatselijke aannemer voerden de 

renovatie tot dorpshuis-dorps-

servicepunt-kinderopvang-café 

uit. De kerk is ingericht voor sport 

en spel. www.warderbeer.nl en 

www.cafedeoudeschool.nl 

Park De Oude Kwekerij
Bewoners verenigd in groen burgerinitiatief 

Op de plek van de voormalige Stadskwekerij aan de Jan van Scorel-

kade in Alkmaar verrees in 2013-2014 een nieuw park. Met veel groen 

en ruimte voor spelen, voor sport, voor cultuur en natuur. De Vereni-

ging Vrienden van het Park Oude Kwekerij, opgericht door bewoners 

uit de drie aanliggende wijken, namen hiervoor het initiatief.

Gemeente Alkmaar gaf hen na vele gesprekken en voorzetten voor 

een inrichtingsplan het vertrouwen. De bewoners kregen alle ruimte 

om hun toekomstvisie en plan uit te voeren. Op deze historische plek 

staat nu een amfitheater, je kunt er tuinieren en ook 

heerlijk spelen in het groen. De vereniging is verant-

woordelijk voor inrichting en beheer. 

www.parkdeoudekwekerij.nl 

“Ik heb veel gehoord, 
dit geeft mij nieuwe 
inzichten en energie 
om door te gaan”.

 
B E ZOE KE RS KON DE N TE R ECHT OP DE I N FO RMATI E MARKT.  

Stichting Voor je buurt!  biedt een online platform voor 

fondsenwerving (crowdfunding) bij het publiek. Speciaal 

voor lokale initiatieven in buurt, wijk, dorp en stad. 

In de lucht sinds 2012. www.voorjebuurt.nl 

Landelijke Vereniging voor kleine kernen (LVKK) is de  

belangenvereniging van twaalf provinciale verenigingen voor 

kleine kernen. LVKK is ook een kenniscentrum, aanjager van 

pilots voor de leefbaarheid van het platte-

land en organisator van het tweejaarlijkse 

nationale PlattelandsParlement. 
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Colofon 
Dit magazine is een speciale uitgave over het derde Noord-

Hollands PlattelandsParlement gehouden op 7 november 

2014 te Hoofddorp. Het magazine wordt uitgegeven door 

de twee organiserende partijen en verspreid onder hun le-

den, samenwerkingspartners en relaties. 

Organisatie:  

Vereniging van Kleine kernen 

in Noord-Holland

Keinsmerweg 58

1756 AH ’t Zand

www.vvkknh.nl

Stichting Platform Dorpshuizen 

Noord-Holland

Lisserdijk 547

2165 AK Lisserbroek

www.pdnh.nl

Het Noord-Hollands PlattelandsParlement 

is mogelijk gemaakt door:

Provincie Noord-Holland

www.noord-holland.nl

Koninklijke Nederlandse 

Heidemaatschappij 

www.knhm.nl

Landelijke Vereniging 

voor Kleine Kernen

www.lvkk.nl

Gemeente 

Haarlemmermeer 

www.haarlemmermeer.nl

Tekst, redactie en productie  

Anita Blijdorp | Schrijfwerk!

Grafisch ontwerp  

Studio Stevens

Fotografie tijdens NHPP 2014  

Jur Engelchor 

Informatie en contact 

www.noordhollandsplattelandsparlement.nl

NOORD-HOLLANDS PLATTELANDS PARLEMENT 

Het Noord-Hollands PlattelandsParlement (NHPP) is een twee-

jaarlijks evenement over ontwikkelingen op het platteland van 

Noord-Holland. Bewoners, ondernemers en andere betrokkenen 

kunnen rechtstreeks in gesprek met provinciale beleidsmakers 

en politici. Zij laten hun inzet voor een leefbaar, vitaal en duur-

zaam platteland zien en leveren input voor beter beleid dat hen 

ondersteunt bij dat streven. Naast beleidsbeïnvloeding is ken-

nisdelen, inspiratie opdoen, leren van elkaar een belangrijk 

doel. Het derde NHPP stond in het teken van burgerkracht, zelf-

redzaamheid, grenzen aan vrijwilligerswerk en nieuwe vormen 

van samenwerking tussen burgers en overheid. Uitgangspunt van 

ieder PlattelandsParlement is: de kwaliteit van het platteland is 

bij haar bewoners in goede handen!

NHPP2014: werk aan de winkel

Burgerinitiatieven en overheden zochten in het gemeentehuis van Haarlem-

mermeer naar hun eigen rol. Soms verwachten we nog dat de overheid 

bepaalt, financiert en stuurt. En zo niet? Dan is er werk aan de winkel. 

Om duurzame energie op te wekken, de zorg te verbeteren, voorzieningen 

te behouden of uit te vinden. Het is dan aan ons 

zelf. We moeten de verbinding tussen dorpen 

en gemeente anders organiseren. De provincie 

faciliteert. Maar wij, ondernemende burgers, 

doen het werk. 

Harry Michels,

Dagvoorzitter  

Achtergrond

www.noordhollandsplattelandsparlement.nl
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