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Beste KKNN-ers,
Het schooljaar loopt ten einde en de zomervakantie staat voor de deur. Welke scholen voor
voortgezet onderwijs, mbo en hbo blijven ook na de vakantie de komende jaren open, nu de
leerlingendaling ook hier inzet? Bestuursvoorzitter Henk Pijlman van de Hanzehogeschool
pleit voor behoud van het mbo en hbo in krimpregio’s, ook met het oog op de regionale
economie. Verder in deze nieuwsbrief aandacht voor een aantal interessante bijeenkomsten
na de zomer, en het vertrek van enkele KKNN-gezichten.
Fijne zomervakantie!

Pleidooi Pijlman ‘Behoud mbo
en hbo in krimpregio’s’
Kenmerkend voor krimp is de verschraling
van het winkelaanbod, de gezondheidszorg,
de dienstverlening, het openbaar vervoer,
basisonderwijs, enzovoort. ‘Waak ervoor dat
straks het mbo en het hbo aan de beurt zijn’,
waarschuwt bestuurder Henk Pijlman van de
Hanzehogeschool Groningen. ‘Onderwijs is
de motor van de economie: het biedt
mensen werk, het leidt mensen op naar
werk. Juist wat je nodig hebt in krimpregio’s!’
Lees verder

Ook de P10, de vereniging van grotere plattelandsgemeenten, maakt zich zorgen over de
daling van het aantal leerlingen en de bekostiging van het voortgezet onderwijs.

Lees verder

Landelijk Krimpcongres in Groningen
Op donderdag 31 oktober 2019 organiseren het ministerie van BZK en de provincie
Groningen het Krimpcongres: 'De kracht van verbinding'. Dit jaar staat het congres in het
teken van verbinding. Immers samen houden we onze regio's leefbaar. Daarom gaat u na de
plenaire aftrap door een aantal zeer interessante sprekers het prachtige Groningse landschap
in; Groningse Krimpregio’s vól bijzondere podia en plekken met praktijkcasussen en
inspirerende vergezichten.
Lees verder

Afscheid prof Dirk Strijker
Opgegroeid op een boerderij in Drenthe
stapt prof. dr. D. Strijker net zo makkelijk
Brusselse burelen binnen om daar over de
landbouw te praten, als bij een
dorpscoöperatie als het gaat om snel
internet. Ook bij het KKNN dacht hij vanaf
het begin mee over de (demografische)
veranderingen op het platteland en de
ruimtelijke ongelijkheid in Nederland. Als
hoogleraar Plattelandsgeografie bij de
RUG probeert hij steeds de wereld van
wetenschap, politiek en de inwoner te
verbinden. Vanwege deze verdiensten werd
hij op 13 juni benoemd tot Officier in de Orde
van Oranje Nassau op een
afscheidsbijeenkomst bij de Rijksuniversiteit
Groningen. Na zijn 'functionele
leeftijdsontslag' blijft Dirk Strijker verbonden
aan enkele onderzoeksprojecten, zoals het
onderzoek naar intergenerationele armoede
in de Veenkoloniën van Groningen en
Drenthe.
Lees verder

Krimpcafé Energie
Wat betekent de energietransitie voor
krimpgebieden? Voor het landschap? Voor
huur- of koopwoningen? En welke rol spelen
energiecoöperaties? Op 3 oktober wandelen
we in Ansen letterlijk en figuurlijk door het
nieuwe energielandschap. We starten in
Dorpshuis De Bastogne, waarna 2 groepen
ook werkelijk op stap gaan. Voor meer
informatie over het programma en de
workshops en de aanmelding zie onze
website.

Naar uitnodiging en aanmelden

Jannie Rozema
Na de zomer vertrekt Jannie Rozema,
senioronderzoeker bij het Lectoraat
Leefomgeving in Transitie (voorheen Krimp
en Leefomgeving) van de Hanzehogeschool.
Bezoekers van Krimpcafés kennen haar
als gewaardeerde vaste begeleider van
workshops. Rozema hield zich in haar
onderzoek vooral bezig met de sociale
samenhang in Groningen en Drenthe. Hoe
ervaren inwoners en dorpen de leefbaarheid,
hoe is hun organisatiekracht, en wat is
eigenlijk de impact van onderzoek of van
culturele projecten? Het leidde vaak tot
concrete bouwstenen voor dorpsvisies en
dorpsplannen. Maar ook tot aanbevelingen
voor onder andere de wijk Paddepoel of Mijn
Buurt Assen. De laatste jaren kwamen daar
nog ontwikkelingen in het aardbevingsgebied
bij en onderzoeksprojecten naar jongeren en
binding met de regio, zoals Talent in
de Regio en Grenzenloos Talent.
drs. Jannie Rozema
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