Van: Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland

Onderwerp: Start jubileumjaar 10 jaar KKNN on Tour

Bekijk de webversie

Jubileumjaar
10 jaar KKNN

Beste KKNN-ers,
Samen met u hebben we in meer dan 40 Krimpcafés, congressen, expertmeetings en
webinars de demografische veranderingen en de impact ervan op de leefbaarheid op de kaart
en op de agenda gezet. En we gaan door! Op 26 november start het jubileumjaar 10 jaar
KKNN on Tour digitaal. Vanuit de provincies, onze kennisinstellingen en partners in het
netwerk een felicitatie in de vorm van een videoboodschap.

In dit jubileumjaar gaan we in 3 podcasts met wetenschappers en bestuurders in op de
toekomst van krimpgebieden. We bieden in het voorjaar een workshop aan over het omgaan
met de toekomst in een digitale workshop Futures Literacy (een door Unesco geaccrediteerde
methode om meer inzicht te krijgen in je eigen en andermans waarden en normen voor de
aanpak van een gezamenlijke uitdaging). En we gaan in een seminar kijken of er door corona
veranderingen zijn in de migratie naar, binnen en vanuit het noorden. En bovenal laten we
goede voorbeelden zien van initiatieven om je dorp of stad leefbaar te houden ondanks

demografische veranderingen zoals vergrijzing en ontgroening. Heeft u nog tips, meld het ons
vooral.
We hopen in november 2021 af te sluiten met een congres vol inspiratie en
netwerkmomenten. U vindt daar gedurende het jaar meer over op onze website.
In deze Nieuwsbrief meer over de podcasts en het jubileumprogramma.
Elly van der Klauw
Akko Muskens

Podcast De demografische toekomst van (Noord-)Nederland
“De coronacrisis zou kansen kunnen bieden voor het noorden als er een 'trek naar buiten'
ontstaat, maar reken je niet rijk. Het is een voorspelling die nog nergens op is gebaseerd en je
hebt er weinig invloed op. Zorg in elk geval voor betere verbindingen tussen het noorden en
de Randstad om het mogelijk te maken.”

Het is één van de tips aan noordelijke bestuurders die professor Leo van Wissen, één van de
'founding fathers' van het Kenniscentrum Krimp Noord-Nederland, geeft in de eerste KKNNpodcast van Elly van der Klauw en Marijn Molema.
Beluister hier de podcast.

Podcast Toekomstkracht krimpregio's is gedeelde
verantwoordelijkheid
"Voor het op peil houden van de voorzieningen in krimpregio's is samenwerking nodig.
Samenwerking tussen overheden en tussen overheden, bedrijven, maatschappelijke
organisaties en bewoners. Basisvoorzieningen als onderwijs, gezondheidszorg en transport
moeten op peil en bereikbaar zijn, daar moet de overheid voor zorgen. Er hoeft niet in ieder
dorp een school en een voetbalclub te zijn, maar ze moeten wel voor iedereen goed

bereikbaar zijn. Gemeente- en provinciegrenzen vormen daarbij voor bewoners geen
obstakel, bestuurders zouden daar ook overheen moeten kijken"

Dat zegt professor Bettina Bock, hoogleraar Rurale Sociologie aan de Wageningen
Universiteit en bijzonder hoogleraar Bevolkingsdaling aan de RUG, in de podcast die Elly van
der Klauw en Marijn Molema met haar opnamen.
Beluister hier de podcast.

Programma jubileumjaar
Op 26 november bestaat het KKNN precies 10 jaar en in plaats van een congres maken we er
een jubileumjaar van. Die trappen we de 26e af met een videoborrel met gedeputeerden en
direct betrokkenen. Zo stellen we met elkaar vast dat er nog steeds een gezamenlijke
investering nodig is in de gebieden aan de rand.
Naast de podcasts, waarvan in deze nieuwsbrief de eerste twee al te beluisteren zijn, maken
we enkele films over bijzondere initiatieven van onderop om de eigen leefomgeving te
verbeteren. Daarvan hieronder al de eerste.
In 2021 organiseren we een online workhop Futures Literacy. Deze bijzondere vorm zet
samenwerking door begrip voor elkaars drijfveren om in soms onverwachte ideeen of
uitkomsten. De door de Verenigde Naties ontwikkelde methodiek is bijzonder geschikt om met
onzekere toekomstbeelden om te gaan. Het KKNN is dan ook behoorlijk trots dat we dit
mogen aanbieden aan ons netwerk.
Corona schudt de woningmarkt flink door elkaar maar wat betekent dit precies voor de
woningen aan de rand van Nederland? In het nieuwe jaar, online of fysiek, gaan we hierover
met elkaar in gesprek.

En verder houden we alles open en bezien wat er in dit jubileumjaar de aandacht verdient.
Volg onze Tour op www.kennisnetwerkkrimp.nl

Herbestemming Semsstraatkerk Stadskanaal
In het kader van 10 jaar KKNN hebben we ter inspiratie voor andere dorpen en steden een
film gemaakt over de herbestemming van de Semsstraatkerk in Stadskanaal. Deze kerk heeft
door de inzet van buurtbewoners een tweede leven gekregen als ontmoetingsplek.

Ervaring uit het veld
"Via het KKNN kwam ik op veel interessante en bijzondere plaatsen. Via excursies en
workshops werden we op de hoogte gebracht wat er overal speelt en hoe vraagstukken
kunnen worden aangepakt. Het is mooi om van andere mensen te horen en te zien hoe zij
positief met de mogelijkheden omgaan. Overal steek je wat op. Dit kun je vervolgens weer
toepassen in je eigen gemeente."
Aldus Ali Dammer, beleidsmedewerker uit de gemeente
Oldambt. Ze is een van de KKNN-ers van het eerste
uur.

Lees hieronder verder hoe ze beschrijft wat het belang van het KKNN is voor haar werk.
De gemeente Oldambt had als een van eerste gemeenten te maken met een krimpend
bevolkingsaantal. Vooral in de jaren 2011 en 2012 kregen we snel minder inwoners. Doordat
we een van eerste gemeenten waren die te maken hadden met bevolkingskrimp, heb ik
samen met een collega een aantal krimpateliers georganiseerd in Oldambt. Later haakten
daar ook enkele andere Oost Groninger en Drentse gemeenten aan. Dit ging vooral ook over

bewustwording,
Op 16 mei 2013 werd er door KKNN een krimpcafé georganiseerd in de tramwerkplaats in
Winschoten. Dat was voor mij de eerste keer dat ik een dergelijk café bezocht. Ik kwam er
achter dat er op veel plaatsen in Noord- Nederland dezelfde problematiek speelt als in OostGroningen en de kop van Drenthe. KKNN heeft dezelfde doelstelling als wij, namelijk kennis
delen. Daarbij kunnen we ons voordeel doen bij datgene wat overal speelt in NoordNederland. Sinds 2013 hebben wij zelf geen krimpateliers meer georganiseerd.
Gaandeweg ben ik regelmatig aanwezig geweest als er een ‘krimpcafé’ werd georganiseerd.
Zo ben ik in hele interessante en bijzondere plaatsen geweest. Via excursies en workshops
werden we op de hoogte gebracht wat er overal speelt en hoe vraagstukken kunnen worden
aangepakt. Het is mooi om van andere mensen te horen en te zien hoe zij positief met de
mogelijkheden omgaan. Overal steek je wat op. Dit kun je vervolgens weer toepassen in je
eigen gemeente. Door deel te nemen aan de krimpcafé‘s wordt je netwerk steeds groter. Niet
alleen gemeenten doen mee maar ook woningcorporaties, zorginstellingen, makelaars,
bouwers, verenigingen van dorpsbelangen etc.
KKNN speelt in op de behoefte van het moment. Er zijn ook krimpcafés over klimaat, de
democratische uitdagingen, retail, bereikbaarheid en mobiliteit. Kortom alles wat de
samenleving raakt.
De laatste paar jaar groeit onze gemeente qua bevolkingsaantallen weer een beetje. Wel
hebben we te maken met een veranderende bevolkingssamenstelling. Dit brengt ook weer
andere vraagstukken met zich mee. Ongetwijfeld kunnen we daar ook een keer met elkaar
een krimpcafé over houden.

Wordt onze 1000ste volger op Twitter!
Het KKNN volgt voor u op Twitter ontwikkelingen ronodom de
leefbaarheid in de gebieden met bevolkingsdaling. Vanuit uw luie
stoel krijgt u zo relevant nieuws op uw device. We hebben bijna 1000
volgers en het zou aardig zijn als we dat aantal in dit jubileumjaar
kunnen halen.
Dus volg ons en blijf zo op de hoogte!

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