CONCRETE ACTIES 2013 ‘KRIMP ALS KANS’
PERSOONLIJKE ACTIES
Gedrag













Leren loslaten.
Ik ga me inzetten om nog meer mensen met elkaar in verbinding te brengen (binnen onze
stichting) en om mensen zelf na te laten denken en mee te geven dat je zelf verantwoordelijk
bent voor je handelen.
Mopperende mensen aanspreken; hun verhaal daar laten doen waar het hoort.
Mezelf meer presenteren in wat ik kan en wat ik wil.
Durven vragen.
Besproken woorden overbrengen aan mijn omgeving.
Meer vertrouwen en spontanere acties tonen (persoonlijke vlak).
Vragen aan diegene met wie ik ben om zijn of haar telefoon uit te zetten en alleen te gebruiken
als je hem echt nodig hebt, voorbeeld tijdens gesprekken of tijdens eten.
Me openstellen omtrent de fusie in mijn organisatie om elders in Zeeland te worden geplaatst.
Hulp vragen bij het opruimen van het huis en dit accepteren. Genieten van de ruimte en energie
die hierdoor als gevolg vrij komt.
Veel oefenen in de dressuur met eigen pony en toekomstig paard om droom Z niveau te bereiken
waar te maken.

Persoonlijke acties in eigen buurt of dorp






Buurt meer leren kennen.
Oude mensen opzoeken – vrijwilligerswerk.
Actievere maatschappelijke opstelling in dorp om dingen vlot te trekken of te veranderen.
Zelf aan de slag met het leggen van contacten in de buurt.
Op zoek gaan naar gelijkgestemden bij een cultureel leesgezelschap in mijn omgeving.

Voeding - tuinieren
 Dichter bij de basis gaan leven wat betreft voedsel en dit ook uitdragen
 Burgers en vooral kinderen meer betrekken bij voedselproductie.
 Initiatieven ontwikkelen om braakliggende grond te gebruiken voor gezamenlijke tuin.
 Ginko Biloba planten (boom); bomen promoten in eigen bedrijf; beweging opzetten die de krimp
van land voor bomen en mensen tegen gaat en transformeren tot beleid van meer bewustzijn voor
het terugwinnen van grond voor bomen.

GEMEENSCHAPPELIJKE ACTIES
Algemeen





Meer samenwerken om gezamenlijk goede initiatieven van de grond te trekken.
Openbreken sociale structuur om nog meer mogelijk te maken, angst wegnemen.
Stoppen met praten over krimp; het is nog niet aan de orde (pas vanaf 2035) en geeft een
negatief gevoel.
Meer samenwerking van lokale instituties op het gebied van cultuur.
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Regelgeving van overheid verminderen nieuwe initiatieven kans te geven.
Pleidooi voor afschaffing bestaande regels van de gemeente bij evenementen.
Omdenken leeft! Verdere contactlegging met OSD- samen richten op denken in mogelijkheden en
kansen.
Leegstaande panden meer gebruiken voor maatschappelijke initiatieven, middenstand, kunst
Vrijwilligers enthousiast maken uit groepen die nu niet sociaal actief zijn
Verhalen verzamelen over Krimp als kans; mogelijkheid nagaan voor publicatie in de
inwonerskrant.

Marketingacties














Nagaan wat we samen kunnen doen om Zierikzee meer op de kaart te zetten.
Soort nieuwsblad huis aan huis met de reële situatie op het eiland.
Sterke sociale structuur van eiland op meer plekken in het land proberen in te zetten
Niet meer over krimp praten maar positieve aspecten van Schouwen-Duiveland voor het voetlicht
brengen.
‘Krimp’ inslikken, voorbeeldgedrag in gastheerschap tonen.
Beleidsmakers wijzen op het gebrek aan schoonheid/aankleding op het eiland. Denk aan rotonde
Zierikzee.
Top 10 samenstellen van de lelijkste plekken op het eiland.
Inspirator zijn voor jonge mensen om op Schouwen-Duiveland te komen wonen. en werken door te
laten zien in voorbeeldprojecten welke aantrekkelijke woonsituaties er aanwezig kunnen zijn.
Werklocaties creëren waarin flexibel wonen/werken meer mogelijk wordt.
Focus op het vermarkten van het eiland.
Klant centraal> welkom op Schouwen-Duiveland.
Aankleding eiland.
Collega’s vragen bewust te kijken naar de schoonheid van het eiland en dat te delen.

Maatschappelijke initiatieven
Buurt/dorp
 Kerstborrel voor de inwoners van Poortambacht in Grand-Café Borrendamme (buurtactiviteiten,
samenwerken, mensen kunnen elkaar leren kennen).
 Hatfieldpark Campus Cultura → Picknickplaats → Festivalterrein, via bewonersnetwerk Hart van
Poortambacht i.s.m. Pontes/Campus Cultura/ etc.
 Meer onderlinge contacten met buurtbewoners.
 Wijk schoonhouden.
 Sfeer maken – verlichting rond de kersttijd.
Zorg
 Vanuit de WMO- raad de bevolking van SD bewustmaken dat we als burger zelf in actie moeten
komen en naar een andere sociale samenleving moeten



Afspraak tussen 2 deelnemers (gemeenteambtenaar en dorpshuis) voor overleg over zorg in kleine
kern houden. Uitwisseling van vrijwilligerswerk




Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid; kans voor ouderen in samenwerking met dorpshuizen.
Bijdrage leveren aan het handen en voeten geven van mogelijkheden om zo lang mogelijk thuis te
kunnen blijven wonen.

Diversen
 Stappen zetten om de Ruilwinkel te realiseren op SD; Alle tafeldeelnemers worden uitgenodigd om
een keer bij de Ruilwinkel in Goes te komen kijken.
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Nagaan of de Ruilwinkel als vliegwiel kan dienen om het project Tijdpunten meer van de grond te
trekken – link leggen met sociaal ondernemen. Idee voor ruimte: Ruilwinkel in de voormalige
bibliotheek.
St. Natuurmonumenten in contact brengen met Pontes of leerlingen als vrijwilliger mee willen
doen.
Contactgegevens uitwisselen in verband met jeugd en slowfood.
Met de inwonerskrant een kerstactie organiseren om de verbondenheid met elkaar te verbeteren.
Wereldregio start binnenkort met digitale debatplaats.
Mensen met minder talentenmatch met werk, binnen de organisatie of buiten de organisatie te
helpen werk te zoeken dat beter past. Mensen aannemen die wel passen.

BIJDRAGEN AAN DIALOOGACTIVITEITEN






Me aanmelden als vrijwilliger voor dialoognetwerk.
gesprek met burgemeester over verbreding van de dialoogactiviteiten en inzet hierbij van
gemeenteambtenaren/functionarissen.
Dialoogtafels organiseren bij JOSD en ondernemersvereniging Burgh Haamstede om elkaar beter te
leren kennen en kansen te pakken.
Mijn eigen dochters inlichten over de dialoog en de mogelijkheid dit in hun werk te gebruiken
voor het genereren van nieuwe ideeën.
Over een paar maanden alle tafeldeelnemers uitnodigen om na te gaan wat er van onze
voornemens is waargemaakt.
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