Betreft: Koersbrief Kleine Kernen t.b.v. coalitiebesprekingen Gemeente Berkelland 2018-2022
Kleine Kernen, 2018-03-20
Geachte Informateur,
Wij, de gezamenlijke belangengroepen van alle kleine kernen in Gemeente Berkelland te weten
Rekken, Gelselaar, Geesteren, Noordijk, Rietmolen, Beltrum en Haarlo, vertegenwoordigen al jaren de
belangen van nagenoeg een kwart van alle inwoners van Gemeente Berkelland. Wij zien het als onze
taak om in nauwe samenwerking met Gemeente Berkelland de leefbaarheid van onze kleine kernen
en ons grote buitengebied op peil te houden.
De belangrijkste thema’s die spelen binnen onze kernen vertonen veel overeenkomsten: wonen,
onderwijs, buitengebied en voorzieningen. Het is dan ook om die reden dat dit de onderwerpen waren
tijdens het lijsttrekkersdebat Kleine Kernen Gemeente Berkelland dd. 2018-03-08. In dit debat is
uitvoerig over deze thema’s gesproken en zijn de nodige afspraken gemaakt.
Er is afgesproken dat:
1. Thema Wonen:
a. de omstandigheden sinds 2010 dermate gunstig zijn veranderd dat er meer ruimte is
voor bouwen.
b. Gemeente Berkelland binnen de regio actief zal optreden om de
woningcontingentering van tafel te krijgen, desnoods stapt ze daarvoor uit de
regionale afspraken
c. de huidige woningcontingentering om te vormen naar een vraag gestuurd bouwen
voor alle kernen, dus ook voor de kleine kernen binnen gemeente Berkelland.
d. het woononderzoek zoals uitgevoerd in Beltrum en op dit moment gaande in Rekken
en Geesteren de behoefte in kaart zal brengen voor alle kleine kernen
e. waar mogelijk en haalbaar gebruik gemaakt wordt van karakteristieke, bestaande
panden in zowel de kleine kernen als het buitengebied
f. zoveel mogelijk duurzaam en toekomstgericht zal worden gebouwd
g. er speciale aandacht is voor de doelgroepen jongeren en ouderen met als insteek
deze te behouden in de kleine kernen
h. woningsplitsing in het buitengebied mogelijk is en in het nieuwe bestemmingsplan
opgenomen wordt
2. Thema Onderwijs:
a. een peuterspeelzaal en een basisschool belangrijke voorzieningen in een kleine kern
zijn die zo lang mogelijk in stand moeten worden gehouden
b. Gemeente Berkelland actief zal optreden bij een eventuele dreiging van sluiting van
een peuterspeelzaal of basisschool door het actief promoten van samenwerking met
andere voorzieningen in de betreffende kleine kern desnoods met een eenmalige
financiering om samengaan mogelijk te maken
c. vanuit de kwaliteit van het onderwijs er wel een ondergrens zit aan het
leerlingenaantal voor een school maar dat Gemeente Berkelland niet gaat over de
onderwijsinhoudelijke kant van de school. Die ligt bij de overkoepelende stichtingen
3. Thema Buitengebied:
a. het buitengebied een hoogst belangrijk onderdeel is van gemeente Berkelland en
zeker voor de kleine kernen
b. het noodzakelijk is het bestemmingsplan Buitengebied zo snel mogelijk te
actualiseren
c. ondanks de problemen met het bestemmingsplan er op dit moment wel degelijk
mogelijkheden zijn voor agrariërs, burgers en recreanten
d. het nodig is adequate, aanvullende, toekomstbestendige condities te ontwikkelen
waarmee het buitengebied bruisend blijft

4. Thema Voorzieningen:
a. Kleine kernen evenveel recht hebben op goede voorzieningen als grote kernen
b. daarvoor het oplossen van de huidige woonproblematiek een voorwaarde is
De bijlage Gemeenschappelijke Leefbaarheidsvisie Kleine Kernen Gemeente Berkelland vat zowel de
problematiek als de bovenstaande afspraken samen in een beleidsdocument dat essentiële input is
voor het gemeentelijke beleid t.a.v. onze kleine kernen en ons buitengebied.
Deze bijlage hebben wij ook alle politieke partijen doen toekomen om e.e.a. vast te leggen naar de
toekomst.
Graag zijn wij bereid e.e.a. toe te lichten.
Met vriendelijke groeten,
De voorzitters van de zeven belangengroepen Kleine Kernen Berkelland:
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