
Wat is de ZVKK

• Onafhankelijke organisatie

• Leefbaarheid

• Vereniging met leden en 
donateurs



Hoe is ZVKK opgezet

• Samen met N-Brabantse 
zusterorganisatie en met medewerking 
provincie Zeeland, in verenigingsvorm

• Organisatie voor alle dorps- en 
stadsraden in Zeeland (ca. 150)

• Bestuur geografisch gespreid over 
provincie (benoeming 4 jaar)

• ZVKK is lid van Landelijke Vereniging 
van Kleine Kernen (LVKK)

Voorzitter ZVKK is lid AB LVKK

• Van LVKK is ook dorpshuizen.nl lid 
organisatie voor ondersteuning en hulp 
bij exploitatie opzet dorpshuizen



Doelstellingen en 
ambities ZVKK

• Versterken leefbaarheid

• Faciliteren bewonersorganisaties

• Kenniscentrum leefbaarheid

• Bevorderen burgerparticipatie

• Stimuleren bewonersinitiatieven

• Partnerschap





Versterken leefbaarheid

• Leefbaarheid onder druk

• Bevolkingontwikkeling van krimp, 
vergrijzing en ontgroening

• Bezuinigingen





Versterken leefbaarheid

Faciliteren 
bewonersorganisaties en 
Kenniscentrum leefbaarheid:

• www.zvkk.nl

• Bijeenkomsten

• Vraagbaak

• Adviseren en ondersteunen



Versterken leefbaarheid

Burgerparticipatie en 
bewonersinitiatieven:

• Bevorderen meedenken, 
meepraten, meedoen

• Via beleid van gemeente en 
organisaties

• Via eigen leefbaarheidsprojecten





Versterken leefbaarheid

Partnerschap:

• ZVKK met bewonersorganisaties, 
gemeenten en instellingen

• Uitwisseling en samenwerking 
tussen bewonersorganisaties



Vier kerntaken
2009 - 2012

KENNISMAKELAAR:

• Kennis vergaren

• Kenniscentrum www.zvkk.nl

• Kennis overdragen

• Promotie en publiciteit



Kerntaken 
kennis vergaren/ 
kenniscentrum

• Verzamelen van informatie over 
leefbaarheid

• Zeeuwse voorbeeldprojecten

• Landelijke voorbeelden: 
www.kennisplatformbewoners.nl

• Format dorpsplannen

• Sociale Staat van Zeeland

• Vraagbaak



Kerntaak 
kennis overdragen

• www.zvkk.nl

• Nieuwsbrief

• Netwerkbijeenkomsten

• Jaarbijeenkomst

• Zeeuws PlattelandsParlement





Kerntaak 
Promotie en publiciteit

• Nieuwsbrief

• Contacten met 
bewonersorganisaties

• Bezoekronde gemeenten

• Contacten met instellingen

• Pers

• Links ZVKK-site



Opzet 
dorps- en stadsraden

• Tot standkoming op initiatief inwoners

• Vereniging of stichting

• Democratische legitimatie

Bestuur gekozen door inwonersbij 

gemeenteraads – of provinciale 
statenverkiezingen

• Erkenning door gemeente

Oog en oorfunctie voor de gemeente

• Bekostiging door gemeente voor organisatie 
kosten

• Budget van gemeente voor dorspvernieuwing

• Overdracht kleine onderhoudsbudgetten 


