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Beste KKNN-ers,
In een tijd dat het openbare leven grotendeels tot stilstand is gekomen, zit het KKNN niet stil,
maar u ook niet merken we. Er borrelen nieuwe ideeën op zoals 1,5 meter toerisme, daar is
hier immers de ruimte voor? Maar ook breiden zorgzame dorpen hun activiteiten uit met
nieuwe hulpactiviteiten of vrijwilligersdiensten. Ondernemers gaan aan de slag met meer
webdiensten of drive-in activiteiten. Cultuurcentra verzorgen digitale optredens. Of dat
tijdelijke of blijvende veranderingen zijn zal nog moeten blijken.
Ook de 'krimp' gedeputeerden van Drenthe, Friesland en Groningen zijn volop aan het werk.
Drie nieuwe gedeputeerden met ieder eigen roots in de politiek, in krimp en leefbaarheid maar
vooral in hun krimpregio's. We laten ze in deze 'stille' tijd graag aan het woord.
En wij gaan ondertussen door met nieuwe manieren van kennisdelen: webinars, podcasts en
eventueel digitale bijeenkomsten. Maar het liefst ontmoeten wij u weer binnenkort, gezond en
wel op een 'echt' Krimpcafé.
Elly van der Klauw
Projectleider KKNN

Interview Hans Kuipers,
gedeputeerde Drenthe
“Voor mij is het omgaan met krimp en het in
standhouden van de leefbaarheid voor alle
Drentse bewoners heel belangrijk. Het is
zeker een uitdaging om voorzieningen zo
toegankelijk mogelijk te houden wanneer je
te maken krijgt met afnemende

bevolkingsaantallen en een veranderende
bevolkingssamenstelling. Zuidoost Drenthe
en de Veenkoloniën verdienen extra
aandacht. Samen vormen ze een
anticipeerregio en hier tref je dan ook de
grootste sociaaleconomische problemen.”
Lees verder

Interview Klaas Fokkinga,
gedeputeerde Fryslân
“Als provincie besteden we veel aandacht
aan de gevolgen van krimp; niet voor niets
heet ons bestuursakkoord ‘Geluk op 1’. Die
titel zegt natuurlijk alles: we moeten zorgen
voor een goede leefomgeving. Dus houden
we bij al onze besluiten rekening met
demografische veranderingen. Denk aan
woningbouw, maar ook aan infrastructuur.
De Centrale As bijvoorbeeld zorgt ervoor dat
het verkeer tussen Dokkum en Nijega niet
langer dwars door de dorpen rijdt. Dat
vergroot de leefbaarheid aanzienlijk."
Lees verder

Interview Tjeerd van Dekken,
gedeputeerde Groningen
“Om te benadrukken dat krimp van grote
importantie is voor Groningen, benoemt de
provincie naast het
Leefbaarheidsprogramma een aparte
Krimpagenda,” vertelt Van Dekken.
Vervolgens benadrukt hij dat de thematiek
niet alleen provinciaal, maar ook landelijk
aandacht zou moeten krijgen. “Zodat er ook
landelijk beleid komt. De bevolkingstransitie
heeft zo’n impact op wonen, de economie,
zorg, welzijn, winkels en openbaar vervoer,
dat het die landelijke aandacht
rechtvaardigt.” Lees verder

Webinars
Ook in de tijd dat fysieke bijeenkomsten nog niet mogelijk zijn, houden we graag contact met
jullie contact en blijven we kennis delen. Op 7 mei starten en we met een serie webinars,
waarin mensen uit ons netwerk aan het woord komen. Zij geven een presentatie, waar u
vanuit huis naar kunt luisteren vanachter uw laptop. Er is ook enige interactie mogelijk door
het stellen van vragen via de chat. Misschien zijn velen jullie ondertussen al bekend met deze
mogelijkheid nu in deze tijd de digitale vaardigheden snel toenemen.
Tot de zomer willen we in ieder geval om de twee a drie weken op donderdagmiddagen een
webinar organiseren, het Krimpcafé gevoel moet u er maar bij denken.

Webinar "Hoe verder met het
krimpbeleid?"
Op donderdag 7 mei om 15.00 uur zal Marijn
Molema programmamanager leefbaarheid
van het Fries Sociaal Planbureau het spits
afbijten over de toekomst van het nationale
Actieplan Bevolkingsdaling.
Dit is een landelijk programma voor steun
aan krimpgebieden, dus ook aan het
noorden, dat eind dit jaar afloopt. Momenteel
wordt er in Den Haag maar ook in de regio's
nagedacht over een vervolg. Vorig jaar is
ook een essaybundel over een 'Land in
Samenhang' uitgebracht. Deze zomer
stonden er ook discussierondes gepland
over het vervolg. Marijn Molema zal ingaan
op de vraag: Is er weer een landelijk
'krimp'programma, met 'krimp'gelden nodig?
Of is er meer behoefte aan een voortzetting
van de Regio Deals voor het bevorderen van
brede welvaart in alle regio´s van ons land?
Hiermee starten we ook de discussie over de
toekomst van 'krimp' en krimpgebieden,
passend bij het 10- jarig bestaan van het
Kennisnetwerk.
U kunt zich hier aanmelden.

Open access
Het KKNN wil zoveel mogelijk relevante kennis open delen. Onderzoeksresultaten die wij
ontsluiten of andere informatiebronnen voldoen wat ons betreft standaard aan de CC BY
licentie van Creative Commons, de belangrijkste organisatie op gebied van gebruiksrechten.
Dit betekent dat de content gebruikt kan worden met naamsvermelding van de auteur. De
Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit zijn al bezig open science als standaard
te maken, andere onderzoeksinstellingen waarschijnlijk ook. Open science en open access
(voor publicaties) zorgen voor meer impact, meer contacten, meer samenwerking en dragen
zo bij aan publiek goed.

Agenda
7 mei KKNN Webinar Hoe verder met het krimpbeleid?
2 juli Vastgoed- en woningbouwproblematiek in de Groninger krimpregio's
26 november Congres 10 jaar KKNN

Informatie over krimp vindt u op onze website
https://www.kennisvoorkrimp.nl/kknn
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