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Wat voegt sport toe aan leefbaarheid?

Ben van Essen

Senior strateeg provincie Limburg, 

Vereniging Kleine Kernen Limburg, Synthese, Gezondheidscentrum America.

Maasbree, 29 oktober 2014

Veranderingen

Vergrijzing
Ontgroening

Bezuinigingen
Individualisering

Bevolkingsdaling

Nieuwe technologie

Eigen kracht

Economische crisis

Afnemend 
vertrouwen
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Twee (sociale) veranderingen

Vergrijzing
Ontgroening

Bevolkingsdaling

Eigen kracht

Floris (2011)
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Demografische omslag Limburg
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Aantal 0-4 jr Limburg

1970

2013

2040

47.453

38.830

77.056

Peel en Maas
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Maasbree

2006 2013 2020 2025 2030

Effecten nu en straks

• Daling Primair Onderwijs � scholen sluiten;
• Aantal verenigingen daalt met 30% �

accommodaties sluiten, 
• Leegstand kerken, kantoren, winkels;
• Onvoldoende personeel (met name in de zorg);
• Anders bouwen, meer slopen;
• Wegvallen verdienvermogen gemeenten 

(=bezuinigen);

Domino-effect: verschraling fysieke omgeving (‘harde’ krimp) + uitholling 
sociale infrastructuur (‘zachte’ krimp).

Leefbaarheid: steeds meer afhankelijk van de 
eigen inzet van burgers en gemeenschappen.
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Kleine en grote verenigingen krijgen hoe dan ook te maken 
met de gevolgen van demografische ontwikkelingen. Tijdige 
actie kan verenigingen vitaal houden.

www.dokterkrimp.nl

• Afstemming / samenwerking met andere 
beleidssectoren en lokale partners 

• Afstemming / samenwerking met buurgemeenten
• Multifunctioneel gebruik
• Clustering van accommodaties, lokaal en regionaal
• Inzetten op eigen kracht

De (ongemakkelijke) waarheid onder ogen zien

Eigen 
initiatief

Overheid

Vasthouden Vernieuwen

Bestrijden =
Kannibalisme

Begeleiden =
Samenwerking
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Het is onmiskenbaar dat mensen in onze huidige netwerk-
en informatiesamenleving mondiger en zelfstandiger zijn dan vroeger. 
Gecombineerd met de noodzaak om het tekort van de overheid terug 
te dringen, leidt dit ertoe dat de klassieke verzorgingsstaat langzaam 
maar zeker verandert in een participatiesamenleving. 
Van iedereen die dat kan, wordt gevraagd verantwoordelijkheid te 
nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving.

Heide

Helenaveen

Boekend

Koningslust

Kronenberg

Ottersum

Vredepeel

Beringe

“We leven in een boeiende tijd”
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VKKL 104 dorpsraden lid

� Kennismakelaar

� Ondersteunen bewonersorganisaties

� Belangenbehartiging

Thema’s: Limburg
210 Dorpen

Zorg - coöperaties)

Krimp)

Openbaar Vervoer)

Leegstand )

Nieuwe media)Financiering)

Gemeenschapshuis)

Jongeren)

Leefbaarheid 20XX

Minder Meer

• Jongeren

• Beroepsbevolking

• Scholen (spreiding)

• Verenigingen

• Verzorgingshuizen

• Solitaire voorzieningen

• Gezinswoningen

• Kwantitatieve groei

• Overheid

• Ouderen

• Arbeidsproductiviteit

• Kindcentra (kwaliteit)

• Fusie-verenigingen

• Zorg-coöperaties

• Geclusterde voorzieningen

• Zorgwoningen

• Kwalitatieve groei

• Burgerkracht
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Wat voegt een sportdorp toe?

Welke rol hebben sportverenigingen?

Maatschappelijke  verantwoordelijkheden naar de mening van 
bestuurders 
(percentage verenigingen)

Bron: SAM 2012, NOC*NSF/Mulier Instituut
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Samenwerking uitgebreid
Samenwerkingspartners verenigingen (% verenigingen dat samenwerkt)

Bron: SAM 2012, NOC*NSF/Mulier Instituut

Kan sport de leefbaarheid versterken?

� Gezondheid, educatie… 

� Sociale binding

� Concurreren of samenwerken?
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Sportdorp

Een bijdrage leveren aan een vitale toekomst 
van het dorp betekent: 

verder kijken dan je eigen belang.

.

Einstein: Je kunt een probleem niet oplossen 

met de denkwijze die het heeft veroorzaakt

Alles wat aandacht krijgt, groeit

www.vanmeernaarbeter.nl

www.dokterkrimp.nl

www.vkkl.nl

Dank voor uw aandacht
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Waarom?

1. Toegenomen mondigheid 
en organiserend vermogen 
in de samenleving 

2. Terugtredende 
verzorgingsstaat

3. Behoefte om vertrouwen  
te vergroten. 


