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De dorpsbijeenkomst op vrijdagavond 9 
maart in de Auw Sjoal in Holtum werd 
een groot succes. De opkomst van dorps-
bewoners was groter dan verwacht en het 
programma viel duidelijk in de smaak. 
Het overkoepelend thema was de proble-
matiek en aanpak t.a.v. de  leefbaarheid 
en vitaliteit van kleine kernen in het al-
gemeen, en die van Holtum in het bijzon-
der  Ruim 170 bewoners bezochten deze 
avond en de reacties na afloop waren ui-
termate lovend. 

De organisatie en de uitvoering was in 
handen van de 10-koppige werkgroep 
Holtum 2.0. Ben van Essen, voorzitter 
van de Vereniging Kleine Kernen Lim-
burg (VKKL), fungeerde gedurende de 
avond als gespreksleider. 

Aan het begin van de avond sprak bur-
gemeester Sjraar Cox, zelf afkomstig uit 
een dorpje, bevlogen over de veranderin-
gen die zich de afgelopen decennia in de 
dorpen en de maatschappij hebben vol-
trokken. Om de afnemende vitaliteit van 
de kernen te kunnen keren is een andere 
functie en rol van overheden en gemeen-
ten vereist. Burgers weten zelf het beste 
wat nodig is en nemen graag zelf meer 
initiatief. De taak van de overheden is 
vooral om dit te stimuleren, te onder-
steunen en waar nodig te faciliteren.  De 
Gemeente Sittard-Geleen is zich hiervan 
bewust en staat hier ook voor open.

Ben van Essen kwam vervolgens aan het 
woord. Hij liet, met enkele sheets, zien 
hoe in Nederland in 40 jaar tijd de be-
volkingsopbouw qua leeftijd heel sterk is 
veranderd; van een brede basis aan jon-
geren en een smalle top aan ouderen, is 

dit beeld bijna compleet gekanteld. Maar 
hij liet ook zien dat vergrijzing en een da-
lende beroepsbevolking niet bedreigend 
hoeft te zijn voor de leefbaarheid. Veel 
meer dan in het verleden zijn hierbij ech-
ter senioren nodig. Zij zijn daarvoor over 
het algemeen fysiek en mentaal veel be-
ter toegerust dan vroeger en beschikken 
over een kostbaar goed waar de kleinere 
groep jongere generaties steeds minder 
over beschikt: vrije tijd! Ben schetste dat 
in diverse dorpen in Limburg (en daar-
buiten) veel betrokken burgers, een mix 
van ouderen en jongeren, zelf heel suc-
cesvol aan de slag zijn gegaan met eigen 
initiatieven om de leefbaarheid te bevor-
deren. Niet alleen gemeenten beginnen 
dit proces steeds beter te ondersteunen, 
ook de VKKL is een organisatie die der-
gelijke ontwikkelingen kan en graag wil 
begeleiden.

Guus Peters uit Elsloo was de laatste 
spreker voor de pauze. Hij is een van de 
drijvende krachten achter de enkele jaren 
geleden gestarte Eigen Kracht aanpak in 
zijn dorp. Vol vuur en met humor ver-
telde hij over de manier waarop zij het 
daar hebben aangepakt, wat er inmid-
dels allemaal aan dorpsvernieuwing is 
gerealiseerd, en wat dit voor de vitaliteit 
en leefbaarheid betekent. Hij gaf o.a. het 
advies om ook in Holtum  vooral energie 
te steken in- , en de energie en creativiteit 
te mobiliseren van positieve, sociaal be-
trokken inwoners. Ook pleitte hij ervoor 
om oude tradities en gebruiken op een 
vernieuwende, creatieve manier aantrek-
kelijk te maken (en te houden) voor de 
jongere generaties.

Na de pauze was het podium voor de 
werkgroep Holtum 2.0. Zij introduceer-
den zichzelf met een spetterend filmpje, 
waarmee zij de zaal direct op scherp zet-
ten. Door middel van interactie met de 
zaal werd eerst de huidige situatie in Hol-
tum in kaart gebracht en werd aangeven 
welke maatschappelijke en economische 
veranderingen het gemeenschapsleven 
verder dreigen aan te tasten . 

Vervolgens werden er tien mogelijk-
heden en kansen gepresenteerd die de 
werkgroepsleden zien om de neergang 
in leefbaarheid om te buigen. Dat er in-
middels door de werkgroep en een aan-
tal anderen al veel werk is verzet, bleek 
uit de presentatie van de negen concrete 
resultaten tot nu toe. Hierna werden de 
vijf hoofddoelen van Holtum 2.0 met de 
aanwezigen gedeeld, om daarna negen 
door de werkgroep gedefinieerde leef-
baarheidthema’s toe te lichten en zeven 
concrete vervolgstappen voor de komen-
de maanden te schetsen.

Tot slot werd een dringend appèl gedaan 
op de aanwezigen om mee te gaan den-
ken en doen. Alleen als er brede support 
is kunnen de doelen worden gereali-
seerd. Iedereen van goede wil is welkom 
en broodnodig om tastbare resultaten te 
realiseren. Iedereen kreeg een formulier 
om aan te geven a) wat ze van de bijeen-
komst vonden b) welke drie van de negen 
leefbaarheidthema’s ze zelf het belang-
rijkst vonden en c) over welke thema(‘s) 
ze graag zelf in kleine groepen mee willen 
denken en hierbij de bijbehorende aan-
pak en ideeën te genereren. 

Ben van Essen vatte de avond nog profes-
sioneel en duidelijk geïnspireerd door de 
energie in de zaal samen. Hij gaf aan dat 
hij er na deze avond het volste vertrou-
wen in had dat voor Holtum een mooie 
toekomst in verschiet ligt. Daarna ging 
de bar open en werd er in een positieve, 
energieke sfeer nog lang nagepraat in de 
Auw Sjoal. 

Zeer geslaagde Dorpsbijeenkomst Holtum

Burgemeester Sjaar Cox

Het was een drukbezochte avond!



Doelen, tHema´s en 
Hoe nu verDer? 

Tijdens de dorpsbijeenkomst presenteerde 
de werkgroep o.a. haar belangrijkste doe-
len en de thema’s waar in het kader van 
de verbetering van de leefbaarheid aan 
gewerkt kan worden:

De belangrijkste doelen van Holtum 2.0

•	 Weer meer verbinding tussen   
 inwoners doen ontstaan. 
•	 Meer	actieve		inzet		voor	de			 	
 leefbaarheid door de inwoners.
•	 Een	veiliger	en	gezonder		
 gevoel van de inwoners.
•	 Beter	benutten	van	de	eigen		 	
	 kracht	van	meer	inwoners.
•	 Zorgen	dat	inwoners	weer	trots			
	 kunnen	en	durven	zijn	op	
 Holtum.

De belangrijkste leefbaarheidthema’s

•	 Sociale	activiteiten	&	
 ontmoeting.
•	 Accommodaties	en	algemene		 	
	 voorzieningen.
•	 Communicatie	en	inspraak	
 (vnl. digitaal).
•	 Gezondheid	&	sport/bewegen.	
•	 Veiligheid	leefomgeving.
•	 Hulpvaardigheid	en	zorg	voor		 	
 elkaar.
•	 Jeugd-	en	jongerenactiviteiten.
•	 Persoonlijke-	en	creatieve		 	
 ontwikkeling.
•	 Behoud	cultuur	en	erfgoed.

Er is door de werkgroep en enkele ande-
ren reeds het nodige voorwerk verricht, 
maar de mooie doelen van Holtum 2.0 
kunnen alleen worden gerealiseerd als 
er brede steun vanuit de dorpsgemeen-
schap voor is. De steun van velen is 
hierbij broodnodig. 

Het motto van de groep verwijst hier 
naar en Loesje gaf aan dat het niet zo 
moeilijk hoeft te zijn:

Aan het slot van de bijeenkomst werd 
daarom een dringend appèl gedaan op 
de inwoners om nu te gaan meedenken 
met de werkgroep. Allereerst door op het 
uitgereikte formulier aan te geven wat 
ze vonden van deze bijeenkomst. Verder 
door aan te kruisen welke 3 thema’s zij 
zelf het belangrijkst vonden en door aan 
te geven of, en zo ja over welk(e) the-
ma(‘s) ze graag in kleine groepjes (max 
10 personen) over de aanpak zouden 
willen meedenken en om in samen-
spraak concrete ideeën hierbij te gene-
reren. Waarschijnlijk in mei zullen de 
eerste groepsgesprekken over de belang-
rijkste thema’s worden georganiseerd. 
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eerste uitkomsten
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Ruim 170 mensen bezochten de bij-
eenkomst. Veel meer dan waarop de 
werkgroep Holtum 2.0 had gehoopt. Uit 
de 116 ingeleverde evaluatieformulieren 
blijkt een hoge waardering. 

Het verloop van de gehele bijeenkomst 
scoorde een 8,4 (op 10), en de geschets-
te specifiek Holtumse situatie en de 
voorgestelde aanpak om de leefbaar-
heid te verbeteren scoorde een 8,3. De 
werkgroep had o.b.v. de reacties tijdens 
en na de bijeenkomst wel gehoopt op 
een goede waardering, maar op deze 
hoge ‘rapportcijfers’ had men zeker niet 
gerekend. Een aangename verrassing is 
ook dat uit bijna 60% van de formulie-

ren blijkt dat deze mensen bereid zijn 
om in het vervolgstadium mee te willen 
denken over aanpak en ideeën m.b.t. een 
of meerdere (gemiddeld 1,75) van de 9 
geschetste leefbaarheidthema’s. Uit de 
op de formulieren aangegeven priori-
teits-top-3 voor de 9 thema’s komt de 
volgende top-3 naar voren:  

1- Sociale activiteiten & contact 24% 
 
2- Veilige leefomgeving  21% 
 
3- Jeugdactiviteiten  14%

De overige 6 thema’s scoorden 41%

De werkgroep Holtum 2.0 is uitermate 
verheugd met deze uitkomsten, alsmede 
met de door verschillende mensen op de 
formulieren reeds aangegeven ideeën en 
suggesties. De aangekondigde vervolg-
sessies in kleine groepjes over de thema’s 
in mei zullen zich in eerste instantie op 
de belangrijkste thema’s richten, maar de 
overige thema’s zullen later ook bespro-
ken worden.

Ideeën voor de HoutemseGezèt?
Laat het weten via:

WWW.DORPSPLATFORMHOLTUM.NL




