Nieuwsflits 10, september 2016

Beste KKNN-ers,
In deze nieuwsflits stellen wij
onze nieuwe projectleider Elly
van der Klauw aan u voor. Elly
gaat per 26 september aan de
slag bij het KKNN. U ontmoet
haar volgende week voor het
eerst bij het Krimpcafé in OostGroningen. Elly volgt Angelique van Wingerden op, die
vanuit haar nieuwe functie als
Senior
Beleidsmedewerker
Leefbaarheid bij de P
 rovincie
Groningen wel betrokken blijft
bij ons netwerk.
Daarnaast in deze nieuwsbrief
aandacht voor twee maatschappelijke organisaties, het
IVN en CMO STAMM, die, op
geheel eigen wijze, ondersteuning bieden bij initiatieven
rond leefbaarheid.
Wij wensen u veel leesplezier!
Kennisnetwerk Krimp
Noord-Nederland

Nieuwe projectleider KKNN Elly van der Klauw:
‘Noorden heeft voorbeeldfunctie voor Nederland’

Elly van der Klauw is de nieuwe projectleider KKNN. ‘Toen ik hoorde
dat de functie vacant was, zag ik een fantastische kans’, vertelt ze.
‘Ik kom zelf uit het Groene Hart, waar ik me als wethouder en onderzoeker ook bezig hield met het anticiperen op krimp. Maar de
manier waarop dat in Noord Nederland gebeurt, is ware topsport!’
Door Eduard van den Hoff

Het Noorden loopt volgens Van der Klauw duidelijk voorop met het demografische
vraagstuk. ‘Als je ziet hoe men hier bezig is met het herbestemmen van cultureel erf- en
ander vastgoed, fuseren van sportverenigingen, aandragen van oplossingen voor vervoer,
zorg, enzovoort. Dat heeft een zeer sterke voorbeeldfunctie voor de rest van Nederland!’
Wat Van der Klauw mooi vindt aan de KKNN, is de sterke binding met de Hanzehogeschool en de RUG. ‘Het concept van de bijeenkomsten, laagdrempeligheid en
kennisdelen, spreekt me bijzonder aan. Het is interessant te zien dat er ook steeds meer
deelnemers uit het Westen komen.’
‘De bijeenkomsten voor 2016 staan al grotendeels in de steigers, dus daar heb ik nog
niet zo’n heel groot aandeel in. Toekomstplannen heb ik al wel: het lijkt me leuk over
de grens te kijken. Misschien valt daar ook kennis uit te wisselen. En ik wil ook nieuwe
doelgroepen aanboren. Ik denk bijvoorbeeld aan ondernemers; die zie ik nog te weinig
op de bijeenkomsten.’
Meer weten over Elly van der Klauw?
Zie haar profiel op LinkedIn.

Agenda
Donderdag 29 september 2016

Donderdag 17 november 2016

Krimpcafé ‘speciaal’ Een regio uitgelicht:
Oost-Groningen

Krimpcafé: Sterk vrijwilligers werk: samen
werken aan leefbaarheid

Cultuurhuis de Klinker Winschoten

Baron Theater, Verbindingsweg 9 in Opende

12.15-17.15 uur (inloop met lunch 12.15 uur,
start 13.00 uur)

14:00 tot 17:15 uur
Elly van der Klauw

Speelveld verandert als het om leefbaarheid gaat

Uit recent onderzoek van het Sociaal Planbureau Groningen blijkt dat maar liefst 25 procent van de bewoners
in krimpgebieden zich zorgen maakt over de toekomst. Volop werk voor CMO STAMM! Tot het domein van dit
Noordelijk kenniscentrum- en adviesbureau behoren immers leefbaarheid, krimp, burgerkracht, transformatie
sociaal domein, onderwijs en werk.
Door Eduard van den Hoff

‘Als het voorzieningenniveau omlaag gaat, raken bewoners zich
pas echt goed bewust van de leefbaarheid van hun omgeving. Dat
kan ertoe leiden dat ze ineens in actie komen en allerlei initiatieven willen ontplooien. Elk goed idee, kan op onze ondersteuning
rekenen’, vertelt CMO STAMM-adviseur Esther Rodenburg. ‘Als
Ideeënmakelaars van de Ideeënbank Groningen helpen we vooral
met financieringsvraagstukken en het structureren van de aanpak.

Daarnaast bieden we vele inspirerende praktijkvoorbeelden.
Waar het dan om gaat? Om het openhouden van een zwembad
bijvoorbeeld of een supermarkt, het oprichten van een wijkmoestuin en zelfs om het opzetten van zorgvoorzieningen.’
Veranderd speelveld
‘We staan overigens niet alleen de bewoners bij, we ondersteunen ook de overheid. Die laatste heeft immers te maken
met een sterk veranderd speelveld,’ aldus Rodenburg. ‘Want
wat doe je als er ineens een groep actieve bewoners met allerlei
ideeën op de stoep van je gemeentehuis staat? We hebben een
leergang ‘Overheidsparticipatie met Lef’ ontwikkeld. Die is gestoeld op de principes van de Nieuwe Wibaut: partijen moeten
samenwerken, vertrouwen, ondernemen en loslaten. En dat
gaat niet altijd vanzelf, daar is oefening voor nodig. Dat doen
we volop in de leergang.’
Zien hoe die leergang werkt? Bekijk de website.

Inspiratiegroen in Bedum
Een groene buurt is goed voor lichaam en geest. Dat zegt IVN, instituut voor Natuureducatie, Landschap
en Duurzaamheid. Hun buurtgroenproject aan de westelijke rand van Bedum heeft dan ook een bijzonder
karakter. Projectleider Arthur Scheper: “IVN wil graag mensen betrekken bij hun leefomgeving. Groen
doet goed, zeggen wij. Groen verbindt. Zeker als het vol van leven is. Wij denken aan kruidentuinen,
vogelkastjes, een groene ontmoetingsplek, slingerpaden, fruithagen, een natuurspeelplaats, een vijver,
noem maar op. Zo’n plek verhoogt de leefbaarheid en de sociale cohesie in een buurt.”
Door Manouk Minneboo

Het project bevindt zich in een wijk met sociale huurwoningen van
woningcorporatie Wierden en Borgen. De Almastraat heeft recentelijk
nieuwe huurwoningen gekregen. Omdat er nieuwbouw gepleegd is
bleven er twee braakliggende stukken grond over. “Er stond bijna letterlijk een groot vraagteken op die stukken,” vertelt Scheper. “Daarom
hebben we samen met de woningcorporatie aan
de bewoners gevraagd: wat willen jullie hier graag
hebben?”						
Er kwam een ‘menukaart’ waarop de 75 huishoudens
uit de buurt konden aanvinken wat ze graag wilden.
Ook was er ruimte voor eigen ideeën. Maarliefst 40
huishoudens hebben de kaart ingevuld. De schets die
gemaakt werd door groenvoorziening Van der Werf uit
Bedum viel erg in de smaak en nadat het budget rond
was – woningcorporatie Wierden en Borgen heeft de
kosten op zich genomen – kon Van der Werf beginnen
met de uitvoering. Op twee buurtwerkdagen heeft een

groep buurtbewoners geholpen met de uitvoering. Het is de bedoeling dat ze ook een deel van het onderhoud zelf gaan uitvoeren.
Scheper: “De reacties zijn heel erg positief. Het samen bedenken en
maken van deze groene plannen heeft de bewoners, de woningcorporatie en IVN dichter bij elkaar gebracht.”

Arthur Scheper (links op de foto) aan het werk met buurtbewoners

